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ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ
ДНЕС Е ВЧЕРАШНОТО УТРЕ
ЗА ШОКЪТ ОТ ПОСKЪПВАНЕТО НА ТОКА, КОЙТО БЕШЕ ПРЕДСКАЗУЕМ
И ЗА ДИАЛЕКТИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

Разговор с Георги Любенов в „Денят започва“ по БНТ (3.10.2021 г.)
Г.Л.: Тревогата на всички ни е свързана с цената на
тока, на парното, на газта. Очаква се шоково поскъпване на
цените, особено след Нова Година. Въобще тук не отварям
темата, ако поскъпнат енергоизточниците как ще поскъпнат храните, цялата оная верига от все по-скъп живот. Но
съществуват ли мерки, за да
не се стига до шок или вече е
късно?
Румен Овчаров: Не, няма
такива мерки. Шокът е факт,
той се случи. Мерките е трябвало да бъдат взети много отдавна – още през миналата година. А иначе, шокът беше предсказуем, тъй като в европейски
и в световен мащаб се опитваISSN 1310-8492

ха да решават дългосрочни
стратегически проблеми с конюнктурни неустойчиви мерки. Част от тези конюнктурни
действия са т.нар. либерализация, аз я наричам „псевдолиберализация в енергетиката“. Европа не си направи извода от това,
което се случи в отделни региони на САЩ и то на няколко
пъти. Например в Калифорния
през последните десетилетия
настъпиха тежки електро-енегийни кризи, но се продължи
по този модел. Той беше допълнително осъден от доста неадекватните и стихийни действия по отношение на „зелената сделка и инициативите“ „в
защита на климата”. Като цяло
това сега го виждаме, само че
разклатено от ковид кризата и с
мерките за възстановяването на
икономиката. Видяхме, че ние

сме изградили един абсолютно неработещ, неустойчив модел на енергетиката. Не само в
България, но и в Европа, и по
света.
Г.Л.: Да кажем че това, меко
казано, води до неприятни последици.
Р.О. В Китай вече има режим
на тока.
Г.Л.: Значи цената ще се
увеличи жестоко. Допускате
ли това да стане много сериозен проблем? Хората ще могат
ли да си плащат сметките?
Р.О.: Не искам да бъда лош
пророк, но онзи ден спряхме един от блоковете на АЕЦ
„Козлодуй”. Дотогава цената на
ел.-енергията в България, така
или иначе, поради действията
на правителството се поддържаше на едно от най-ниските
равнища в Европа. В събота цеЗОРА Е !

Румен ОВЧАРОВ
ната беше около 400 лв. на мегаватчаса. Т.е. това е увеличение 6-7 пъти по-високо от нормалната цена. Днес вече има
уравновесяване. Искам да ви
кажа, че мерките, които трябва
да бъдат взети са първо - краткосрочни и второ - дългосрочно трябва да се мисли какво да
се прави с енергетиката. Защото действията на правителството на Б. Борисов през последните 10 години са една от причините, поради които стигнахме
до тук – абсолютно неадекватното отношение по развитие-

то на ядрената енергетика в
България и тежки престъпления по отношение на АЕЦ „Белене”. Да платиш 600 милиона
и да имаш на площадката оборудване за 200 милиона! Къде
е останалото оборудване? Някой ще ни каже ли?
Неадекватно отношение и
по въпроса за предоговарянето
на цените на природния газ,
сделката за природния газ. Абсолютно тежкото финансово
състояние на огромните енергийни дружества в България.
На стр. 2
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От стр. 1

Ами НЕК е с милиарди задължение! Нефтохим – 2 милиарда, 3 милиарда вземания
от собствени дружества, които никога няма да ги вземе;
ТЕЦ „Марица Изток” е със задължение 1,400 млрд, Софийската топлофикация – голямата бомба, е със задължение над
800 милиона, при капитал 70
милиона! На практика дружеството е декапитализирано. И
Фандъкова вместо да ходи по
телевизиите и да плаче как се
грижи за софийските потребители, трябваше досега 10
пъти да обяви Топлофикация
в несъстоятелност. Тя е длъжна да го направи, по закон. Те
обаче 3 години мотаят проекта за реконструкция и модернизация на мощностите в София и горят природен газ, само
за да топлят бойлери с топла
вода - абсолютно престъпно
поведение.
И не е само това. Погледнете
какво се случва и през тази година. На бърза ръка, още през
пролетта (по средата на годината), изпуснаха водите на
големите язовири на националните електрически компании. Тези води сега можеха
да ни бъдат нужни. Точно сега,
когато трябва да покриват
част от баланса. Но сега вече
количествата вода не са тези.
Ами ремонтите в „Чаира”, ами
предоговарянето на договора
с природния газ? Б. Борисов и
Теменужка Петрова не слизаха от телевизиите да обясняват
как предоговорили и се намалила цената – с 30%, с 40%, а
се оказа, че на борсата е много по-горещо. Отказахме се от
връзката с нефтените продукти и сега цената е 2 пъти повисока, отколкото в Турция!
Защото равнищата на природния газ са вече на нива 190 долара за барел, докато цените
на петрола са 80. Природния
газ расте значително по-бързо. Но някои хора, по идеологически причини непременно
искаха да сме завързани с цените на европейската борса,
т.нар с „сподцена“. Е, вързахме
се. Само че САЩ вместо да докарват в Европа втечнения си
газ, предпочетоха да го продават в Китай, където цената
е по-висока. Щатите са увеличили износа си 42%! Само че в
Европа вноса е спаднал с 15%.
Това е една от причините, поради които цените на газа в Европа растат.
Г.Л.: Азиатските пазари?
Р.О. Азиатските пазари,
Китай… Азиатските пазари
имат увеличение с над 26%! А
ние имаме намаление на вноса
с 15%.
Г.Л.: Нали Турския поток
Стр. 2

минава оттук. Не може ли
нещо да предоговорим. Ето
сега руснаците спират доставките на газ за Украйна.
Ние през турската тръба не
можем ли нещо да доставим?
Р.О.: Тези неща в сферата на
енергетиката не се сключват
от днес за утре. Аз затова ви
казвам, че когато се опитваме
с такива конюнктурни и краткосрочни мерчици да решаваме дългосрочни проблеми, не
се получава. Няма как да стане. Въпросът е сериозен, защото нашия договор за доставка
с Русия изтича в края на следващата година. И сега е времето да седнем да направим един
внимателен анализ на принципа, по който трябва да дого-

варяме. Дали искаме дългосрочен договор и дългосрочна сигурност със стабилни цени, или
искаме да се влачим по борсовата конюнктура на „подпазара“, както правим в момента? Поради някои особености
на договора може би не толкова рязко и не толкова бързо, но
така или иначе, ние ще продължим да тичаме след вятъра.
Г.Л.: Миналата седмица
Мартин Димитров – бивш депутат, икономист беше в нашето студио и каза: „Ето сега,
виждате ли, ако имахме газова връзка с Гърция, щеше да
е съвсем друго положението“.
Извинявайте, но продължението на този въпрос е свързано с цената. Да, ще имаме
внос и диверсификация, но
на каква цена? Ако американците вкарват още по-скъп
втечнен газ, за какво ни е
той?
Р.О.: Ето това е другата бомба. Не много, но все щеше да е
по-друго положението, защото
ние в момента внасяме. Връзката с Гърция щеше да ни помогне
да внесем газ от Азербайджан,
който сме договорили, а той е на
цените на газа от Турция. Договорът е по старата формула,
която беше в България, свързана с цените на нефтопродуктите на европейските борси

ДНЕС Е ВЧЕРАШНОТО УТРЕ

с 9-месечен период назад. Т.е.
едно закъснение и едно значително по-плавно движение на
цената на природния газ. За съжаление поради неизграждането на тази връзка ние сега не
можем да внесем този 1 милиард куб.метра, за които имаме договор с Азербайджан, а
внасяме около 300-320 милиона куб.м. годишно, което създава все пак една допълнителна стабилност и по-ниска цена
от тази в Европа.
Г.Л.: И на този фон Еврокомисията ни натиска за скорошно затваряне на въглищ-

квалификацията, да не говорим за опит в експлоатация.
Трябва (б.р. – президентът) да
събере хора, които все още могат и знаят, и да помислят как
и какво трябва да се направи в
областта на енергетиката. Защото нещата няма да стават подобре, ако караме така от днес за
утре. Ще стават по-зле.
Г.Л.: Радвам се, че споменахме тази идея и я обвързахте с името на президента, за
да имам повод да поговорим и
за политика.
Р.О.: Искам да добавя само
още нещо за енергетиката. Сега

ните централи. Вчера чухме и
прогнозна година. Всъщност
не сме чули година, а министър-председателят
Стефан
Янев обяви, че ще предложи
да бъде 36-а или 38-а.
Р.О.: Това също е бомба, оставена ни от правителството
на Борисов. Те, когато можеха
да искат и да постигнат необходимото отлагане през изминалите години, сега се съгласяват
с всичко, което им кажат от
Европейската комисия – 55%
намаляваме емисиите до 25а; затваряме тецовете, когато
кажете. Ами добре. А сега какво правим? Ако бяхме затворили ТЕЦ „Марица Изток” сега
щяхме да стоим на тъмно. Последният режим на тока беше
през 1993 г. Надявам се да не
стигаме отново до него. Така че
отново повтарям, макар че го
казах, тъй като правителствата
са изключително конюнктурни и гледат техния си интерес
в момента. Президентската
институция е стабилната институция в страната. Затова ми
се ще, отново го повторя: президентът да събере един кръг от
хора, които все още съществуват в България. Не в администрацията на министерствата.
Там отдавна, както и в много
от дружествата, се наслагаха
„калинки“, които нямат нищо
общо с професионализма, с

правителството тръгна да прави компенсаторни мерки. Вижте, не бива само АЕЦ, Козлодуй
и нейните свръхпечалби да бъдат източника за средства. Да,
тя има свръхпечалба. Но сръхпечалби имат и американските централи. Свръхпечалби
имат и централите на Хр. Ковачки. Свръхпечалби имат
всички големи ВЕИ, свръхпечалби има и ТЕЦ Варна. Правителството трябва да погледне към всички свръхпечалби,
ако иска наистина да събере
един ресурс, с който да подпомогне нуждаещите се в България. Схемата за подпомагане на
нуждаещи се трябва да бъде целенасочена. А не така масово на
всички, по не знам си колко си.
Г.Л.: Политиката вляво. Ще
черпи ли левицата гласове от
електората. Това че изборите
са 2 в 1. Означава ли, че резултатът на БСП ще черпи гласове от електората на Радев, или
обратно. БСП заплашена ли е,
новият проект на Кирил Петков и Асен Василев, да отцепи гласове от левицата?
Р.О.: Не. Не мисля, че новия
проект ще черпи гласове от
БСП. Един от най-видните политолози го определи така: десни въдици за леви балъци!
И аз си мисля, че това определение се схваща правилно от избирателите. Мисля обаче, че две-

АКЦИЯ „ЗОРА“

те кампании ще се подпомогнат взаимно. Избирателната кампания на БСП ще бъде
усилена от президентската,
както и БСП ще подпомогне
кампанията на Радев и Йотова. Сега гледам новите кандидати. Слушам, че проф. Герджиков, който смятам за сериозен
човек, щял да обединява нацията. Много ми е трудно да си
представя какво ще обединява като зад гърба му наднича
Б. Борисов. Ще бъде пак модела, който наблюдавахме 11 години: тотална зависимост, от
задкулисието и неясни политически субекти; поръчково правосъдие... Ако има намерение
в името на това да ни обединява, благодаря, аз няма да се
съглася.
Знаете ли, тъй като започнах
тази тема, другата опорка, която слушам с много голямо внимание е, че Румен Радев искал
да концентрира цялата власт
в ръцете си. И това го говорят хора, които сякаш не си
спомнят, че Б. Борисов държеше цялата власт 11 години!
Като почнеш от съдебната, преминеш през парламентарната
и изпълнителната… И се чудя
сега Радев как ще обедини цялата власт с тези 5 или 6 партии в Парламента?! Видяхме,
че колкото и да са опозиционни,
те едно правителство не могат
да направят. Знаете ли кое е найтъжното. Тъжното е, че те изпълняват опорните точки на
ДПС. И това ми направи много неприятно впечатление,
когато гледах Карадайъ в студиото на „Панорама”. Такова
безочие, такова нахално поведение! И си помислих, че онзи
въпрос, който му е задал президента – коя е родината му и
прародината, съвсем не е лишен от смисъл. Някои хора още
живеят във времената на прародината си. И си представят,
че тези времена могат да бъдат
върнати отново. Аз разбирам,
че ДПС са в трудна ситуация, че
не могат да си намерят място от
загубата на ролята си на балансьор, но такова поведение е недопустимо. И ние трябва да бъдем много внимателни.
Г.Л.: Смятате ли, че ролята
на президента Радев в новия
политически проект на бившите му министри ще разочароват левицата? Кога ще се
успокои БСП от съмнението
дали Радев няма своя скрита
партия?
Р.О.: БСП няма проблем.
Вчера на градската конференция на БСП всички единодушно подкрепиха кандидатурата
на Радев и Йотова. А Градската
Софийската организация е найброй 36, 12 октомври 2021 г.
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К

олко български политици знаят, че България е емитирала към
1990 г. (приета от европейските им колеги за базова)
105 млн. т./г. СО2, а сега емисиите са по-малко от 42 млн.т./г.
- според информация на Global
Carbon Atlas за 2019 г., което е
редукция с 60 %?
Знаят ли експертите от
МОСВ, че българската зелена
природа абсорбира количества
СО2 над два пъти и половина
повече от емитираните у нас и
благодарение на това страната
ни е въглеродно неутрална?
Ако те знаят тези факти,
защо не ги популяризират не
само у нас, а и в Европа? Би трябвало с тази информация да разполагат и нашите дипломати в
Министерството на външните
работи. Те трябва да разполагат
с мандат да ги използват при
аргументиране на правото ни
да използваме безплатни квоти за емисиите на СО2 от енергетиката и индустрията, докато и останалите членки на ЕС
не станат въглеродно неутрални.
На специална конференция
преди седмица, посветена на
подготовката на България за

ЗАЩО МЪЛЧИМ?
ЗАЩО СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ
ДА НИ МАЧКАТ?

форума на ООН в Глазгоу, Негово Превъзходителство Роб
Диксън, посланик на Великобритания в България, с гордост
заяви, че ...“за последните 30 години Обединеното кралство е
намалило наполовина т.е., с 50%,
емисиите си, а икономиката е
нараснала със 75% и са създадени почти половин милион „зелени“ работни места. През 2012 г.
почти половината от електричеството е идвало от въглища,
а сега е под два процента. Въпреки предизвикателствата той
вярва, че България също може да
приеме и постигне по-амбициозни цели и конкретни планове за
чист растеж“...
Защо никой от българските министри, учени, бизнес експерти и природозащитници,

литик не може да заяви на европейските лидери, че България не се нуждае от натиск, да
продължи, да намалява емисиите на СО2, а се нуждае от инвестиции за да развие индустриалния си потенциал, за което е необходима евтина, сигурна и качествена електрическа
енергия, каквато на тях днес им
липсва?
Защо никой не попита Негово Превъзходителство: Защо
имат недостиг от ел.енергия,
а цената на един мегаватчас е
надхвърлила не веднъж това
лято 400 паунда и защо купуват скъпи въглища, и отварят затворени ТЕЦ? Знае ли
той, че техните емисии са над
370 млн.т./г., а нашите само 42
млн.т.?

ни количества, в сравнение с тях,
само от 70 години, че и по-малко
дори. Независимо от това водещи политици от тези страни не
се притесняват ултимативно да
ни налагат, да затворим до 2027
г. изключително необходимите ни ТЕЦ от минно-енергийния комплекс „Марица изток“,
и не ни разрешават поне дветри десетилетия след техните,
да ги загасим, когато изградим
заместващи и равностойни по
сигурност, качество и ниска
цена нови, модерни електропроиводствени мощности.
Защо енергийните експерти премълчават истината за
скока на цената на българската електрическа енергия? Той
се дължи не на забавената замяна на въглищните ни ТЕЦ

участвали във форума, не информираха Негово Превъзходителство и другите чужди
участници, че сме постигнали
много повече от тях и сме изпреварили не само Великобритания, но и всички европейски
страни с редукцията на СО2,
а сме останали най-бедната
страна в ЕС?
Защо никой български по-

От 1769 г., когато Джеймс
Уат е конструирал парната машина, до днес Великобритания,
а няколко десетилетия след нея и
останалите богати западноевропейски държави използват
масово въглищата за енергийни и индустриални цели. Това
са повече от два века! Малка и бедна България ги използва за същите цели в незначител-

с ВЕИ, а на високите цени на
въглеродните квоти налагани
от брюкселските „зелени“ бюрократи и на свързването на
българската енергийна борса
с гръцката, а чрез нея и с италианската. Недостигът на електрическа енергия в тези страни
и високата й цена там, се прехвърли и у нас. Въпреки че е спрян
единият хилядник на АЕЦ „Коз-

лодуй“, изнасяме денонощно
над 1000 – 1200 МW мощност,
с която покриваме дефицита
в региона. И тази седмица цените на електроенергийните борси на Австрия, Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия – все страни давани за
пример с големите си ВЕИ-паркове, остават по-високи от тези
на Полша и България – строго
порицавани за бавния си преход
към бленуваното „зелено, енергийно благоденствие“.
Защо никоя водеща българска политическа партия не заеме твърдо становище в защита на този жизнено важен национален проблем? Първо се
строи, а след това се затваря и
ликвидира остарялото и непотребно оборудване. Обратното
е безумие!
Днес в България е по-трудно
да си смел мъж с чест и гордост
да отстояваш националните
интереси, по-лесно е да си „европейски“ политик и да се хвалиш, че отстояваш т.нар. „европейски ценности“, а в същото време да позволяваш, да се
отнасят към страната и народа ни, както вълкът към агнето от баснята на Езоп. Изглежда
„справедливостта и равноправието“ не са европейски ценности, а България с нищожните си в европейски мащаб
емисии на СО2, е най-големият виновник за периодичните,
климатични промени на Земята.
Има ли някой, който да отговори на тези актуални въпроси и да поеме отговорност за
решаването на енергийните и
икономическите проблеми у
нас?

ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

голямата. И не съм чул някъде
да има проблеми с номинациите
и на двамата. Ако има някакъв
риск, този риск идва от действията на служебното правителство, тъй като до голяма степен тези действия се привързват към президентската кампания. Изключително трябва
да бъдем внимателни към служебното правителство от това,
което то прави. Защото, ако неговата държавническа задача
е да осигури повеждането на
честни и свободни избори, то
политическата логика изисква
да не пречи поне на избора на
Радев и Йотова. А то има стъпки, които не са в правилната по-

сока.
Г.Л.: Според вас БСП „статукво“ ли е или „промяна“?
Р.О.: Има една песен на Остап Бендер: „Днес е вчерашното
утре”. Всичките тези партии,
които се правеха на „партии
на промяната“, вече са статукво. И е много важно вече да
го разберат. Няма вечна промяна. Точно така, както няма
и вечно статукво. Днешното
статукво е вчерашната промяна. Така че от тази гледна точка,
много е повърхностно да се замеряме с такива етикети. Бяха
„партии на протеста“, после
си присвоиха и „партии на промяната“. Присвояват си вече
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и „партии на почтеността“.
Ами забравихме ли докъде ни
доведе „почтеността”? Симеон Сакскобургготски дойде с
лозунга „Почтеност във всичко”, „уникалното трудолюбие
на българския народ“ и за 800
дни ще ви оправят! Те само
са пропуснали да ни кажат за
колко дни ще ни оправят.
Г.Л.: Зададох ви този въпрос, защото Румен Радев не
говори за коалиция. Условието, за да има промяна, са необходимите 121 гласа. Р. Радев
обаче не говори за коалиция,
а говори за кабинет, който изключва статуквото. Та БСП вътре ли са, или вън от следва-

щото правителство?
Р.О.: Ако някой не е разбрал,
БСП е постоянния фактор в
българската политика. И то
фактор, който не е зависим от
днешните, от утрешните, от
вчерашните флуктоации на
политическия живот. Това е
фактор, който преследва определена политика, определена
идеология и визира определени социални и икономически
цели. Това е БСП. Ако някой е
съгласен с нейната визия или
има нужда от съдействието на
БСП, за определени действия,
той ще има нашата подкрепа.
Ако тези действия са насочени
в посока за връщане на пара-

АКТУАЛЕН ГЛАС

лелната държава, на задкулисието, на поръчковото правосъдие, не че сме се освободили
от него и от властта на Б. Борисов, БСП ще бъде против него.
Всички останали, които се кичат
с най-различни етикети, които споменах от „партиите на
протеста” до „партии на почтеността”, трябва да осъзнаят
реалностите.
Г.Л.: Само не разбрах –
умишлено ли не споменавате „Има такъв народ” или и те
влизат в кюпа?
Р.О.: Но аз не споменавам и
другите. Нека да заложим на
евангелската мъдрост: „По делата им ще ги познаете!”
Стр. 3

Инж. Христо ВЕЛИКОВ

П

иша това писмо до
главния редактор на
в. „Нова Зора“ и си мисля: дано да не стигне
до коша преди той да го прочете.
Изкушавам се да взема отношение по някои събития, случващи
се в последно време в нашата
държава и тяхното отражение
върху бъдещето на Българската
социалистическа партия. Уведомявам и него, и читателите, ако
то все пак види бял свят, че съм
дългогодишен член на партията и, че тя взе от мен това,
което можа, а аз от нея, това,
което ми даде: безплатно и –
както преценяват тези, с които съм работил, стабилно образование; безплатни здравни услуги; спокоен и сигурен
живот за мен и за народа ни.
От много време обаче съм само
симпатизант на партията, защото организиран партиен живот не забелязвам край
себе си, а доколкото в света на
комуникациите се чувам с мои
познати в страната, структурите
или едва мъждукат, или ги разваля умишлено вътрешнопартийната опозиция, начело с
Кирил Добрев.
Пиша до „Нова Зора“, защото на нейните страници прочетох най-смислената защита на борбата, която начена
председателят на партията
Корнелия Нинова, а сега искам да помоля редакцията да
й предаде следното:
Сам войнът, не е войн

1. Предизборна кампания
не се провежда нелегално. Не
е възможно да печелиш битки
ако част от бойците ти изповядват скрития девиз: „Ако спечели
Нинова, печеля и аз! Ако загуби –
губи само тя.“
В подкрепа на казаното, ще
си позволя да цитирам служебния премиер Стефан Янев: „Ниската избирателна активност
се дължи на липсата на диалог с
избирателите“.
2. Недопустимо е при наличието на една телевизия
(БСТВ), и три вестника, по
азбучен ред: „Дума“, „Земя“ и
„Нова Зора“, да се получават
незадоволителни резултати.
Преди три години Нинова поднесе пред обществото
един уникален, фундаментален документ озаглавен „Проект – визия за България“. Тази
брошура така си остана да събира прах из общинските съвети
на БСП. В град Твърдица, бройките са със сигурност една помалко, защото едната съм я взел
аз. Партийните ни деятели,
както и народните представители, не направиха нищо за
запознаване на народа с този
документ. И вече сигурно са
забравили за него.
Уважаеми другарю Минчев, кажете на г-жа Нинова,
че аз, инж. Христо Великов, от
четири години също като нея
Стр. 4

УРОЦИ, КОИТО НЕ
БИВА ДА ЗАБРАВЯМЕ
На всички избори са губили, губят и ще губят тези, които не гласуват
4. Съвет за електронни ме- ята” обаче плащаме водата.
водя борба срещу „паралелната държава”. И въпреки че дии (СЕМ);
Парите ги няма – изпити са, а
5. Колекторски групи и ремонта на инсталациите - не
не бях сам, не успях да постигна победа. Хубаво е тя да се по- други подобни на институци- е извършен! При това в отделогледа кой и защо, и как я под- ята „Частен съдебен изпълни- ните райони на страната цекрепя. И защо тя, която поведе тел“.
ната е в зависимост от социЗа всички тях в Конститу- алната поносимост и като доот правилни позиции борба-

та си със социал-либералното
крило на Станишев, спря по
средата? Вашата статия „Стига, Сергей“ не трябваше както
сега да се размножава на ксерокс, а трябваше да стигне до
всеки партиен член като анализ, на който се позовава ръководството на БСП, а и тя самата.
Не го зачертавайте този пасаж
от текста ми, ако решите да го
публикувате. И недейте скромничи. Намери се най-после човек, във Ваше лице, който да
каже с примери защо е обезсилена БСП и то във време, когато е необходимо най-много тя
да бъде силна.
Още много неща могат да се
кажат в допълнение на Вашата
статия и, убеден съм, неизброими са социалистите и честните хора, които искат да ги чуят.
Дано да Ви стигнат силите да я
допишете.
Сега аз ще продължа със
същността на „паралелната
държава“, пък ако иска, нека
другарката Нинова да вземе
под внимание и изнесеното от
мен. Така че заявявам открито
моята и на моите колеги и приятели убеденост, че „паралелната
държава“ е изградена от всички противозаконни и противоконституционни структури,
както следва:
1. Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР);
2. Комисия за регулиране
на съобщенията (КРС);
3. Комисия за защита на
конкуренцията (КЗК);

цията не е упоменато нищо,
което ги прави антиконституционни. Избирайки ги обаче, Народното събрание става
съучастник с Изпълнителната
власт. Твърде показателно е,
че когато Народното събрание
бива разпускано, тези противоконституционни и противозаконни структури никой
не ги разпуска. Те всички дублират по едно министерство.
Само КЕВР дублира три!
Към „паралелната държава“
спадат и всички физически и
юридически лица рекламиращи лекарствата от хуманната
медицина. Всички структури
от „паралелната държава“ са
буфер между властта и народа. Те са създадени за оправдание на властта, за безчинствата над този беззащитен народ.
И да има протести, властта
най-често се оправдава така:
„Какво да направим за цените,
след като независимият регулатор така е решил.“
В този ред на мисли ще повторя това, което не веднъж съм
споделял. Водата е извор на
живот. Въздухът, ведно с водата, са живото поддържащи средства. Никъде по света, включително и в България,
водата не се плаща. Под формата на „такса вода“, населението изплаща инсталациите, чрез които водата се транспортира до урбанизираната територия. Така е било при
капитализма, така беше и при
социализма. При „демокрациОБРАТНА ВРЪЗКА

пълнение, в зависимост от инфлацията!
Каква научно образована
неграмотност!

На средно интелигентния
човек е известно, че повишаването на цената е корена на
всяка инфлация. Т.е. инфлацията зависи от цената, а не
обратното - цената от инфлацията.
Лекарствата пък са животоспасяващи средства. С увеличаване цената на тези продукти, се затруднява тяхното ползване при огромна част от хората в България. А лишаването
от тях е ад, с който се посяга
на човешкия живот. Чл. 28 от
Конституцията на република
България гласи: „Посегателството върху човешкия живот
се наказва като най-тежко престъпление!“ Да сте чули обаче
фармацевтичен бос да е обвинен в това най-тежко престъпление? Няма!
По-нататък: Цената на
тока не се определя от КЕВР,
според желанието на електроразпределителните дружества,
а от защита чрез документи и
калкулация на ценообразуващи елементи пред експерти от
Министерството на енергетиката!...
За какво ги пиша тези неща?
Пиша ги, защото борбата срещу
„паралелната държава” трябва да стигне до избирателите. Ясно и разбираемо! Досега
това не се е случвало!

Какво обаче се случи на миналите редовни и предсрочни
избори? От машинното гласуване пострадаха най-много БСП и ДПС. Но ДПС си взе
поука и сега провежда масова
разяснителна работа по отношение гласуването с машините. А ние седим и чакаме, както кака Станка чака да се върне
внукът й от училище, за да набере телефона на сватята й, и заедно двете да обсъдят съответния
турски сериал. Непростимо е
това бездействие! Негласуващите са хора от нашата черга,
от нашите избиратели.
ГЕРБ са с твърд електорат
като бройки. Техният процент
пада при висока избирателна активност. И се повишава
при ниска, каквато и този път
се очертава да бъде. Циганите
не гласуваха не поради неграмотност, а защото не можаха
да си продадат гласовете. Заслугата в това отношение е на
министър Бойко Рашков.
ИТН са материал със същото качество, някои от тях
може би ще се прелеят към
„Продължаваме Промяната“.
Мая Манолова много приказва и нищо не казва, но не
случайно я наричат „Пчеличката Мая“, защото ще иска да кацне на медоносно дърво.
А сега да се върнем назад,
нали опитът учи.
В края на 2009 г. и началото
на 2010-та Иван Костов ходеше редовно в САЩ на Молитвена закуска, помните ли? Тогава американците решиха да го
направят премиер на коалицията ГЕРБ-ДПС. Но, за да стане
това, се искаше Бойко и Ахмед
да се оттеглят. При това Байерли се беше вече произнесъл. Доган се оттегли, но Борисов –
не! А това трябваше да стане до
месец март 2010 г.
Американците пък счетоха,
че Цветанов ще одобри тяхната „кухня“ и започнаха да
канят него. Борисов почувства, че Цветанов му диша във
врата и се „цани” за келнер в
ЕС. Козируваше на всяко непознато лице, независимо от
пола, в очакване на защита.
Повея обаче вятър, поразсея
облаците и мъглата, хоризонтът се „избистри”, и лъснаха...
апартаментите на Цветанов!
Настана време за разчистване
на сметки и на терен. И стана
каквато стана.
Президентът Радев получи
мазоли от плесниците, които
цял мандат му удряха с двете
страни на пестника си управляващите. Слабият му екип
не сполучи да го защити. БСП
по-скоро не можеше да помогне, отколкото не искаше. И
така доживя да бъде причислена към статуквото, въпреки
че през цялото време именно тя
се бореше с него.
Сега Биг Брадър изпрати
подкрепление на Президента
Радев, в лицето на Кирил Пеброй 36, 12 октомври 2021 г.

НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ:
С КОГО И ЗА КАКВО?

Петко ПЕТКОВ

К

ато заваляха едни „национални обединители“ – та цяла неделя!
Започвайки от Бойко
Борисов и Росен Плевнелиев, минавайки през ректора
на СУ професор Анастас Герджиков, издигнат от инициативен комитет, но подкрепен от ГЕРБ, докато стигнем
до Мустафа Карадайъ – обединител до обединител, мила
моя майно льо! Да не говорим
за патриотите, родолюбците и националистите като Волен Сидеров, Веселин Марешки, Красимир Каракачанов и
Валери Симеонов. Ами двете
руси кандидатки, едната от
които е вдъхновена от пророчеството на баба Ванга, че
„руса жена ке оправи България“,
а другата – Луна Йорданова,
се включва в президентската
надпревара, за да весели българите? От тях само Костадин
Костадинов вдъхва доверие,
но според нас е грешка участието му в президентската
надпревара на тези избори.
На фона на това изобилие,
единственият, който „разделя“
нацията според Борисов и Карадайъ, е действащият президент Румен Радев. Но, кой знае
защо този „национален разделител“, извикал пръв с вдигнат
юмрук „Мутри вън!“, продължава да се радва на обществено одобрение, за което лидерите на ГЕРБ и ДПС могат
само да сънуват. Или народът
е прост и глупав като някои
бивши премиери, та не разбира от национално единение, или критиците на Радев
полагат отчаяни усилия да се

задържат на повърхността,
за да ги види и да им гласува
отново избирателят. Все едно
враната от баснята да гракне
„да“ и отново да пусне сиренцето на лисицата.
Всъщност нацията отдавна се е обединила в своето отвращение от корупционния
„модел Борисов“, така че фактическият национален обединител е създателят на този модел. Не ректора на СУ Анастас
Герджиков, а Исус Христос да
бяха подкрепили от коалицията ГЕРБ-СДС и ортаците й от
ДПС, нямаше как да го подмине народната „любов“. Само
наивник и фантазьор, макар
и в ректорска тога, може да си
въобразява, че точно той ще
обедини ограбените с техните обирджии, битите с техните биячи и овцете с вълците и
мечките. Особено, ако в инициативния комитет, издигнал
неговата кандидатура, са стари
муцуни, като Евгени Михайлов, Румяна Коларова и Нидал Алгафари, а зад тях наднича Бойко Борисов. Всъщност професор Герджиков се
употребява като смокинов
лист, зад който да се скрият и
забравят зулумите на бившите управляващи. Но и той добави лъжица катран към кацата
с меда, излизайки в платен отпуск по време на избирателната кампания. Т.е., хем ще продължи да си получава ректорската заплата, хем ще политиканства в полза на ГЕРБ и
ДПС. На това се казва платен
национален обединител.
Още по-нелепа е претенцията на ръководството на
ДПС за национално обединение без разграничаване
от фигури като Делян Пеевски, включени в американските санкции по закона „Маг-

нитски“. Последният изскочи
и от Досиетата „Пандора“ като
собственик на три офшорни
фирми, неспоменати в подадените от него имуществени
декларации. Не е изключено
и другият българин, споменат
в мащабното журналистическо
разследване, да се окаже свързан с ДПС или ГЕРБ. Слушайки лъжливите им обещания

те партии и Прокуратурата.
При ДПС отвращението е към
покровителстваните от ръководството феодали, а не към
българските турци. Последните чудесно съжителстват и
ще продължат да съжителстват
мирно с българите, арменците,
евреите, ромите и гърците, ако
депесарите, (лъже) „патриотите“ и „демократите“ не

за възстановяване единството на нацията, неволно се сещаме за казаното в един американски екшън: „Спасението
на свободния свят е в ръцете на
банда крадци!“
Коя нация ще обединяват
Ахмед Доган, Мустафа Карадайъ и Хамид Хамид? Българската или турската? Защото, ако за Карадайъ „анаватан“,
т.е. „родината-майка“ на депесарите е Турция, той е последният, който може да упреква Радев, че разделя нацията. С хора като Делян Пеевски
и Иван Гешев ли да я обединява? Двамата са точно такива „национални обединители“,
какъвто е и Бойко Борисов.
В смисъл, че будят същото отвращение и презрение, които се пренасят и върху техни-

човъркаха стари рани и обиди от миналото. Не вярвам избирателите на ДПС да изпадат в
умиление като гледат разкоша,
в който тънат фалшивите защитници на правата и свободите. Някои от тях стигнаха до
там да обявят властите в САЩ
за подведени от платени от
България лобисти, така че да
обявят „най-големия дарител“
от ДПС Пеевски за спонсор на
корупцията в България. Санким, включването на Пеевски
в списъка на санкционираните по закона „Магнитски“ било
поръчано и платено от България.
И сякаш за да потвърдят поговорката, че гарван гарвану
око не вади, депесарските „либерални евроатлантици“ се коалират на практика със също
толкова фалшивите „десни евроатлантици“ от ГЕРБ-СДС,
заявявайки готовност на балотажа да подкрепят професор Анастас Герджиков. Преди да са номинирали свой кандидат-президент, от ДПС заявяват подкрепа на кандидата,
подкрепен от Бойко Борисовата коалиция! Излишно е
да питаме дали тази подкрепа е безусловна: депесарските феодали и „селям“ не казват, ако „изстудят ръчичките”
им с някоя и друга пачка „зелени гущери”. Същото важи и
за ГЕРБ-СДС, чието верую е, че
няма безплатен обяд. Или че
безплатно е само сиренето в
капана за мишки. Подобните се намират и се съюзяват

УРОЦИ, КОИТО НЕ БИВА...
тков и Асен Василев. Те, нали
силният вятър е в платната им,
успешно окачиха на простора кирливите ризи на Бойко,
така както са си непрани. Кой
кога ще ги пере засега не е ясно.
Може всичко да се промени,
за да си остане пак същото.
Шишът, на който се пече
българският народ, е собственост на Иван Костов. Ръцете,
които го държат, са трансформациите и пермутациите на
това, от което се пръкна „Да,
България“. За ръкавица му служи ГЕРБ-СДС.
Моделът с демонстрации-

те бе отработен още през „Виденовата зима.” След нея обаче
на никого не направи впечатление, че 14% от пшеницата,
засята по време на Виденов,
чрез Кръстьо Трендафилов,
като министър на земеделието,
остана неприбрана на полето, поради некадърността на
унаследилия го Вецеслав Върбанов.
Сега сме свидетели на неспирни атаки срещу служебното правителство на Стефан
Янев, с които всъщност фронтално се атакува президента
Радев. И играта лъсна: тряб-
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ва да бъдат максимално разпръснати гласовете на избирателите, за да не може Радев
да победи на първия тур. А после, я камилата, я камиларя! На
балотажа може да се окаже,
че активността е ниска, нищо
чудно „поради умора на привържениците на Радев“. И после,
„Видя ли, Радо, мечката?“ Социолозите знаят, но никога не
го казват: „На всички избори са
губили, губят и ще губят тези,
които не гласуват”.
Град Твърдица
04.10.2021г.
СЕДМИЦА

явно или скрито. Обаче нашите криптокоалиционни ортаци са и крадливи на това отгоре. А пък крадците не са нито
леви, нито десни, нито са центристи и либерали. Келепирджийството няма нито цвят,
нито мирис, нито посока в
политическата координатна система. Парите не миришат, а основното им качество
е тяхното количество.
Обаче чудесата на българската политическа фауна не
се изчерпват с горе казаното.
Както предвидихме в миналия
брой, в президентската надпревара се включи и председателят на ВКС Лозан Панов, чийто мандат изтича през февруари 2022 г. и той се озърта за
ново поприще. Кой ли му внуши, че бидейки подкрепен от
„Демократична България“ (ДБ),
ще има шанс да стане държавен глава и като такъв да извърши желаната съдебна реформа? Според нас неговото
президентско приключение
ще има за резултат единствено отлагането на развръзката от президентските избори
за втория тур. Каквото и да говорят той и застъпниците му
от ДБ, това е индиректна подкрепа за кандидата на ГЕРБ
професор Герджиков. Съпредседателите на ДБ Христо
Иванов и Атанас Атанасов за
трети път предадоха хората,
които протестираха миналото лято срещу Борисов и Гешев. Остава само суверенът да
накаже това вероломство, като
маргинализира коалицията
на Христо Иванов и Атанас
Атанасов, или изцяло я „изчегърта“ от 47-мото НС. „Лудите
не може никой утеши, бесните
не може никой укроти“, пише
Ботев.
Ще дойде Видовден - на 14
или на 21 ноември, и тогава ще
се види кой какъв е в действителност. За едни това ще е празник,
за други – ден за плач и скърцане със зъби. Важното е суверенът да си събере ума, а не да се
кае със закъснение за емоционалния си избор. И вместо да
се надява на чудодейни Месии,
да избере това, което времето е проверило, че върши работа. Нали никой не отива при
начинаещ лекар, само защото е
непознат? „На такива хора дай
работа, които са разсъдителни,
постоянни, безстрашни и великодушни. Едно от тия (качества, б.р.) да липсва на водача на
тая свята работа, то той ще я
улайневи, както и да е.“ - пише
Васил Левски до Любен Каравелов на 16.9.1872 г. Преценете сами кой от кандидатите за
президентския пост притежава всички тези качества и тогава гласувайте!
Стр. 5

ПП „НОВА ЗОРА“ – НА ПОЗИЦИЯ В
ПОРЕДНОТО СРАЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми членове и симпатизанти
на ПП „Нова Зора“,
Драги читатели и съмишленици,

Безплодни бяха усилията на народа в изборите за 45-то и 46-то Народно събрание. Избраните не оправдаха народното доверие. На
14 ноември предстоят два нови важни избора – за президент на Република България и
за народни представители в 47-то Народно
събрание.
През всички години, през които сме заедно, ПП „Нова Зора“ и вестник „Нова Зора“ винаги са препотвърждавали своята пълна отдаденост на каузата за Отечеството. На борбата
за българско бъдеще и български хляб за народа ни.
И сега ви призоваваме: с открити чела и
сърца да защитим правото ни за място под
слънцето, да защитим името си на българи
и стопани на тази земя.
Политическият съвет на Коалиция „БСП
за България“ утвърди позициите и имената от

ПП „Нова Зора“, с които партията ще участва
в парламентарните избори на 14 ноември
т.г. Всички имена са ви добре известни. Хората зад тях, както и деянията им – също! Днес
мнозина се кълнат, че няма да предадат народа. За 32 години, народът е разбрал за нас, че е
напълно немислимо да го направим. И в този
смисъл клетви не са необходими.
Дръжте по-високо и от гръмоотводите
честните си чела!
Не в силата е Бог, а в правдата!
Подкрепете ни!
Гръмоотводите улавят мълниите. Гръмоотводите укротяват мълниите! Ние никога не
сме се страхували да бъдем гръмоотводи за бедите на народа.
Днес ви обещаваме, че след хаоса и бурята,
ще установим светъл и мирен ден за България.
Нашият избор в президентската надпревара е за генерала на надеждата - Румен Радев
и за Илияна Йотова, като негов вицепрезидент. Не се подвеждайте по сладки и медени!
Повярвайте ни и гласувайте за победата!

Минчо Минчев е роден на 25 септември
1944 г. в с. Коларово, област Стара Загора.
До 1982 г. е локомотивен машинист в Локомотивно депо „София“ и Електрическо локомотивно депо „Подуяне“. От 1 ноември 1982
г. преминава на работа във в. „Транспортен
глас“. От 1991-1997 г. е главен редактор на списание „Железопътен транспорт“.
Минчо Минчев е поет и публицист. През
1973 г. на анонимен литературен конкурс, организиран от в. „Народна младеж“, му е присъдена Първа награда – делегат на Х Световен
фестивал на младежта в гр. Берлин. 1974 г. излиза от печат първата му стихосбирка „Баладично всекидневие“. Следват: „Безсъние в неделя вечер“, 1977 г.; „Мелница“ и „Хляб“, 1982 и
1985 г. През 1988 г. издава стихосбирката му
„Таран“. „Ризница за голо тяло“ - 1990 г.; „Ревността на боговете“ - 2005 г. През 2020 г.,
издава „Молитва за справедливост“, както и
публицистичната книга „Молитва за България“ Носител е на литературните награди „Южна пролет“, „Владимир Башев“ и Георги Джагаров. От 14.05.1990 г. е основател, издател и главен редактор на в. „Зора“, от 1997 г. - „Нова
Зора“. За 32 години е автор на повече от 1000 статии за нашето минало, настояще и бъдеще.
Председател е на ПП „Нова Зора“. Бил е народен представител в 42-то НС. Баща е на дъщеря
и двама сина: Емануела, Любомир и Емануил.
В избирателната листа
на 27-и МИР - Стара Загора - № 3
„Защо ви призоваваме да гласувате за Коалиция „БСП за България“.
Използвайте ги във вашата разяснителна и организационна дейност.
1. Налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор;
2. Закриване на специализирания съд и прокуратура;
3. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;
4. Ревизиране на учебните програми и учебното съдържание;
5. Осигуряване на безплатни детски ясли и градини;
6. Премахване статута на търговски дружества на болниците;
7. Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст;
8. Еднократна помощ при раждане на първо дете - 500 лв., за второ дете 1000 лв., за трето
дете 1500 лв., за всяко следващо – по 200 лв.;
9. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които
са осигурени минимум за 24 месеца назад;
10. Увеличаване размера на майчинството през втората година от 380 лв. до размера на
минималната работна заплата от 650 лв.
11. Преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2017 г.;
12. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и култура;
13. Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;
14. Подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство;
15. Насърчаване обединяването в кооперативни вериги при доставки и преработка на
храни;
16. Приоритетно изграждане на нова атомна централа в Белене.
Стр. 6

Доц. д-р. Пламен Владимиров Дамянов е роден
на 29 април 1956 г. в Мюнхен, Германия. Завършил е
гимназия в София; атомна
физика в СУ “Св. Климент
Охридски”; Докторант към
Центъра по наукознание към БАН (1985–1990).
Доктор по философия
- от 1990 г. Дисертацията
му е на тема “Аналогията
като метод за генериране
на нови научни знания”.
Доцент е в Института
за изследване на обществата и знанието (2010 – досега); научен сътрудник І ст.
Работил е в Център по наукознание и история на науката при БАН. Бил е проучвател-специалист в ЦНИН, участвал е с доклади в симпозиуми и семинари в 24 национални и 10 международни научни форуми в Австрия, Унгария и България. Член е на Съюза на учените в България
от 1991 г.
В избирателната листа на 23-и МИР е № 8
Доц.д-р.инж. Костадин
Кирилов Стоичков e роден през 1968 г. в град София. Завършва Техникум
по механотехника през
1986 г., със специалност
„машинен техник“. Отбива редовната си военна
служба в НШЗО „Христо
Ботев“. Завършва висшето си образование в ТУ София със специалност „Технология на машиностроенето”. От 1993 г. работи
като производствен инженер в индустрията. От
2004 г. е преподавател в
ТУ София по машинни
науки.
В избирателната листа на 24-и МИР е № 14
Прoф. д-р Тoдoр
Мишeв e ръкoвoдитeл
кaтeдрa „Aрхивиcтикa и
мeтoдикa нa oбучeниeтo
пo иcтoрия“ в CУ „Cв. Климeнт Oхридcки“, дирeктoр
нa Цeнтър зa cъврeмeннo
oбрaзoвaниe. Председседател на софийската градска организация на ПП
„Нова Зора“. Автор на 8 монографии в областта на историческото образование
и историята на Балканите.
Автор на учебници по „История и цивилизации“за
7, 10 и 12 клас. Член на Редакционния съвет на вестник „Нова Зора“ от 1991 г.,
участник във възстановяването на Македонския научен институт.
В избирателната листа на 25-и МИР е № 12
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ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ
ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО ДЪНО
Продължение от бр. 35

Както всички „изключител- тема. Аргументът за подмяната, гарския агро-промишлен комни“ американци, така и дирек- явно е бил несъстоятелен, за- плекс и българското правителъгласието от българторът на Юридическия колеж щото резултатите от прилага- ство да пристъпи към неговата
ска страна: „Когато за
за право и икономика на Уни- нето на американския правен ликвидация, което бе и напрапръв път през август
верситета в Сан Диего, Кали- модел за изминалите 32 годи- вено от един друг феномена1990 г. предложих на
форния, д-р Сайгън, е до болка ни е катастрофален за страна- лен премиер-мистификатор
Андрей Луканов, тогава мипрям и откровен, когато тряб- та и обществото. Идентифици- през 1992 г. Примерът е с Китай,
нистър-председател на Бълва да налага американските рането на обществения инте- който от вносител на селскостогария, Конституцията на
ценности и начин на живот. рес с индивидуалната свобода, панска продукция се е превърнал
САЩ да бъде основен източКакво ни казва той с ултимати- а не с колективното право, на- в крупен износител, след като е
Георги ВАЦОВ
ник за създаването на новавен тон, и което впоследствие на- прави България и българското деколективирал земята и е разта българска Конституция, а съгласно Конституцията мира място и в Конституцията, общество в територия на омра- дал на дребни и средни бъдещи
неговия отговор беше отри- на САЩ защитата на инди- в стотици законови и подза- зата, завистта, разделението и частни производители. „Малкацателен. Той заяви, че хора- видуалната свобода е глав- конови актове, разгромили из егоизма. Бедни и богати, „фили“ та“ подробност е, че земята не
та в неговата част на света на цел“.
и „фоби“, нормални и перверз- е била раздавана на предишпредпочитат парламентарни, еднополови и двуполови се- ните собственици отпреди 55
на система с върховенство
мейства. Парите следват учени- години, а и това, че държавана законодателното тяло.
ка, болния, студента, научния ра- та изцяло е поела финансираКогато обаче започнахме да
ботник, преподавателя, зрителя, нето на всички разходи на бъобсъждаме чуждестраннии т.н., и затова масово станахме дещите селскостопански проте инвестиции, за които той
необразовани, болни, профе- изводители с низко лихвени
се съгласи, че би било трудсионално неподготвени, без кредити. Запазвайки държавнано да бъдат привлечени при
приноси в науката, културата, та собственост върху големите
съществуването на парласпорта, технологиите, само за- предприятия, държавните момент, който има право да ги
щото държавата не дава гаран- нополи и банките, държавата е
конфискува (а защо не конции, а само предоставя право осигурила високо покупателтролира - б.а.), той започна
за медицинско обслужване, за на способност за продукцията
да преразглежда възгледиобразование, за европейски на дребните и средни произвоте си“.
стандарти на живот. Частна- дители от работниците и слуАргументът за подмяната собственост е свещена. Кра- жителите на твърди държавта: „Българските управници в
ди, спекулирай, кантрабандирай, ни заплати. И това се е случиминалото се стремяха да реоснови
държавата,
обществокорумпирай, интригантствай, ло много преди да бъде написана
През 2000 г. милиардерът
гулират почти всяка човеш- Робърт Мърдок създава BTV то и етиката в европейска Бъл- шантажирай, за да си богат, ина- програмата „Ран-Ът“ за Бългака дейност, за да постигнат Media Grup.
гария. Американската правна че имаш право, но нямаш въз- рия т.е. американските съветвсеобщо благо, но вместо да
система се основава на преце- можност да реализираш пра- ници и техните български косъздадат рай, всъщност сътдентното право, което е само вата си! Само плащането на да- леги от Икономическия инЗа задълженията: Чл. 60 от
вориха затвори. Тези затвори
по себе си изключителен субе- нъците е задължително, защо- ститут на БАН, както се оказва,
не ограничаваха физическо- българската (проамериканска) ктивизъм, докато европейско- то само при събрани данъци в са били запознати в детайли с
то тяло на човека, а карце- Конституцията от 1991 (1) Граж- то континентално право е коди- хазната се дават кредити, кои- китайския опит, който е трябрираха (от карцер -б.а.) продук- даните са длъжни да плащат
тивността и изобретател- данъци и такси, установени
ността на човешкия ум. (През със закон, съобразно техните
1985 г. „карцерираната“ НРБ за- доходи и имущество“. (Държаема 28 място в класацията на вата не дължи гаранции за праООН по стандарт на живот, до- вата на гражданите, но граждакато през 2017 „свободната“ РБ е ните са длъжни да я издържат и да я пазят).
на 51-во.).
Истинските цели на подмяЗа правата и свободите: „За
ната:
разлика от досегашната бъл„...целта на Конститугарска Конституция новата
цията
е да разсее и разхвъртрябва ясно да идентифили
властта
така, че за дадецира обществения интерес
с индивидуалната свобода, а на групировка да бъде много
не с „колективното благо“... В трудно да постигне собствепредложения за България кон- на власт над управлението“
ституционен модел, който е (?!?)
„Така например, започнададен в края на настоящата
лата
през 1978 г. прогресивглава, съм предвидил само зана
деколективизация
на кищита на негативни права. В
тайското
селско
стопанство
На 27 ноември 2000 г. за първи път по БТВ, се излъчва Шоуто на Слави. На диванчето сядат ръкоотличие от други конституводителите на същата тази „държава, която я няма“. С тях се водят премерени разговори в рамките
ции (европейските – б.а.). Кон- предизвика рязкото увелина предварително договорените теми. На снимката Иван Костов (Лостов, според интерпретацията
ституцията на САЩ не при- чение на продуктивността...
на Слави) гостува в шоуто.
знава позитивни права на От вносител Китай се прежилище, образование, ме- върна в износител на храдицинско обслужване, чис- ни. Това селскостопанско фицирано и се основава на пра- то след това се преразпределят вало да се приложи, а не да се
та околна среда, достатъч- чудо, което може да се на- воприлагането на общовалид- между „властимащите“ и тех- разгромява българския агропромишлен комплекс. Вторият
но добър стандарт на жи- рече прераждане, стимули- ни правни норми, закрепени ните „мажоретки“!
ра
от
своя
страна
промишаргумент за поамериканчванев закони. Република България
вот или периоди за почив“черешката на тортата“
ка и отдих. Да се осигуряват леността в селските райо- е европейска държава с парв книгата на д-р Сайгън оба- то на Конституцията е напрапозитивни права означава ни, което постигна ръст от ламентарна форма на упра- че е аргументът, защо трябва во феноменален по получеподчиняване индивидуал- 400% в периода 1981-1986 г., вление, което формално пра- да разрушим прекрасно дейст- ния напълно противоположен
ните интереси на схваща- а само през 1987 г. се е уве- ви невъзможно прилагането ващия към този момент бъл- ефект.
На стр. 8
нията за колективно благо, личил с нови 36%“.
на американската правна сис-
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Стр. 7

ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ
От стр. 7

Не само че със законите, изготвени от американските съветници не бяха отдалечени
групировките от управлението на страната, но за 12 години подобна престъпна групировка напълно овладя държавата и я превърна в своя
„бащиния“! Така че и за американо-българската група „РанЪт“, и за американската помощ за България, и за българските им „слуги-помощници“, е
в сила казаното от Спасителя:
„И тъй, (след 31 година -б.а.) по
плодовете им ще ги познаете!“
Мат.7:20
След като законите бяха
подменени, а новите изпълнителските кадри подбрани;
след първата вълна на разрушаване, успешно помела земеделието и животновъдството; след като бяха източени и
изнесени в офшорни банковите сметки оборотните пари
на печелившите социалистически държавните предприятия; след като бяха разгромени правоохранителните и
контролни органи, а с парите
от големите социалистически
държавни банки се учредиха чрез кредити десетки нови
частни банки, спокойно да
опериращи срещу държавата
на валутния пазар, настъпи
времето на голямата
далавера.

След моратория по плащанията на външния дълг на българския финансов и новосформиран фондов пазар можеха да
работят само особено приближени до хегемона брокери. Конгресът на САЩ, по силата на Закона за подкрепа на
демокрацията в Източна Европа през 1992 г., препоръчва
създаването на частен Българоамерикански инвестиционен
фонд (БАИФ), като отпуска за
тази цел 55 милиона щ.д. за инвестиции в частния сектор. До
края 1996 г. Фондът е инвестирал в малки предприятие и семейни фирми около 8 млн.щ.д.
от предоставените му средства,
докато за изразходването на
по-голямата част от средствата няма публикувана информация. След време от този фонд
ще се роди Българо-американската кредитна банка, чиито мажоритарен собственик ще стане
Цветелина Бориславова, инициатор за създаването на групировката „Глобална България“, а
от бизнес-връзката Бориславова - Прокопиев, изгряла покрай имотните сделки с наследничката Весела Кюлева,
се „излюпиха“ и Росен Плевналиев, и Кристалина Георгиева,
и Трайчо Трайков, и Симеон
Стр. 8

Дянков, а от контактите им в
САЩ и много техни протежета.
През есента на 1999 г. на българския бизнес - небосклон светва
звездата на групата „Капитал“,
която чрез акционерното дружество “Англо-бългериън вентчърс” - бъдещият приватизатор
на Винпром “Дамяница”, изкупува акциите на собственика на
БРИБанка Емил Кюлев, а 24,7%
от капитала й са закупени от
американската акула в сделките по сливания и поглъщания, търговия с корпоративни ценни книжа и деривати
“Wasserstein Perella Emerging Markets Finans” (WP), САЩ, учредена
през 1986 г. в Ню Йорк от Брус
Уосерщайн и Джоузеф Перела,
бивши служители на First Boston, месеци след като баронеса М. Тачър обявява публично
в Лондон, че харесва и одобрява М. Горбачов за партньор на
Запада. За 1996 г. WP е класирана на четвърто място в САЩ,
с обем на сключените от банката-консултант сделки от 11,638
млрд.щатски долара. Преди нея
са „Морган Стенли“, „Голдман
Сакс и Ко“, „Мерил Линч и Ко“,
а след нея „Кредит Суис Фърст
Бостон“, „Монтгомери Секюритес“, „Ротшилд груп“, „Дж Пи
Морган“. От всичките 1518 сделки на WP на обща стойност
от над 99 млрд.щатски долара,
сключените чрез посредникконсултант са 56,2%, а тази без
консултант – 43.8%. По-известна банката става във връзка със
скандал в Полша, където е отнет лиценз на неин приватизационен фонд. С това участието
на WP в полската приватизация
приключва. Коментариите по
този повод са лаконични – американската инвестиционна
банка е действала при пълно
несъобразяване с местните условия, закони и стопанска конюнктура. Но местните кадри,
които са чиракували при босовете остават и скоро се превръщат в самостоятелна спекулативна единица.
„Метаморфоза“! По видимите крайни резултати ще ги
познаете!
Основата е положена!

Ликвидирани са всички
възможни огнища на съпротива, вкл. надигналия глава
Виденов. България е в НАТО!
Компрадорите са на възлови
позиции и те са, които в бъдеще трябва да печелят избори
за да гарантират интересите на Хегемона! Започва финалната решителната фаза на
сатанинската метаморфоза –
овладяване на общественото съзнание с новите, чужди
на православната вяра, етика и морал, ценности! За целта се създават НПО, фондации,

„работилници“, изливат се огромни средства, несъпоставими с онези, които би трябвало
да се инвестират в икономиката, във високотехнологични
собствени производства, в цифровизация, в отбраната и
националната сигурност от
новите ни евроатлантически
приятели. Наредено е на Европейската комисия да финансира така страната, че тя
да няма възможност да води
самостоятелна икономическа политика и да се съсредоточи върху изграждането на

путати в НС, ректори на ВУЗ
и директори на училища, директори на дирекции „Образование“ в общините и пр., в т.ч.
и евродепутати в ЕП. По същество всички разходи на структурите на Сорос в България бяха
на българското правителство,
защото по силата на ПМС№76
от 1990 г. „фондацията се освобождава от данъци, мита, такси и отчисления в полза на бюджета; средствата предоставени като дарения и завещания от български юридически и
физически лица се освобожда-

Изключителният американец Джордж Карлин е създател на
гениалните „Стенд Ъп“ комедии, копирани напълно от шоумена
от Учиндол.
инфраструктурата на Европа на своя територия. Контролът върху управлението и разпореждането с европейските
фондове, възложен на „нашите момчета“ да не бъде крайно взискателен, защото „те
може и да са престъпници, но
са си наши момчета“.
Промиването на мозъците и преобръщането (метаморфозата) на националното
съзнание е възложено на спекуланта и финансиста Джордж Сорос, феноменален манипулатор и изнесен авангард на американската „дълбока държава“ на територии,
подлежащи на колонизиране.
Неговата фондация “Отворено
общество“ стана “ковачница”
на кадри – макроикономисти,
финансисти, менажери, брокери и консултанти, журналисти и дейци на културата и
образованието – десетки преминаваха през фирми, институти, специализации в САЩ и
Англия, като не след дълго, с
помощта на своя спонсор, започнаха да издават вестници,
списания, да създават фирми, изследователски институти и агенции, учредиха университети и заемаха високи и
възлови държавни длъжности в българската администрация: вицепрезидент, министри и заместник-министри, де-
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ват от данъци”. Пред журналиста Дж. Джаксън от сп. ”Тайм”
Сорос признава цинично:
”Филантропията не ни е присъща. Нашата цивилизация е
изградена върху преследването
на личния интерес,а не върху
грижата за другите!...”. Президентът на фондация “Карнеги”,
Мортън Абрамович твърди, че
“Сорос е единственният човек в
САЩ, който има своя собствена външна политика и е в състояние да я провежда”. Пред
форума в Кранс Монтана, на 1
юли 1995 г. Абрамович нарича Сорос и “спасител на Македония” във връзка с издавания
от Фондацията вестник “Дневник”! Сорос повежда война със
словашкия премиер Мечияр затова, че “правителството дава
приоритет на касовата, а не на
масовата приватизация в момент, когато приватизационни фондове с чуждо участие вече
са набелязали своите стратегически интереси”. Няколко
поколения български “бели
якички” през годините излязоха от „люпилните“ на Сорос, от
Световната банка, от банките „Мерил Линч“, „Соломон Брадърс“, „Лазард“. Те възприеха за
свое лично кредо “американската мечта”, постигана без
подбор на средства, с преклонение пред „Златния телец“,
с агресия, арогантност, аван-

тюризъм, манипулативност
- като двигателят на всичко е
алчността, а не почтеността!
Шоуто на Слави

В духовната сфера Сорос
е подготвил терена, във финансовата – ФРС и МВФ, ЕК
и транснационалните корпорации – в икономиката и търговията, Атлантическия съвет –
в областта на външната политика, отбраната и националната сигурност. Дошло е времето
да бъде „превзето“ съзнанието на българите с нови идеологически щампи, с неолиберален щурм за пълен отказ от
норми и правила. Публиката е
подготвена за феноменалната
„метаморфоза“ – създаването на кумири, които да поведат хората към Новия световен ред!
През 2000 г. в България се
появява най-големия в индустрията за купуване и продажба на човешки души милиардерът Робърт Мърдок, който
купува български частен телевизионен канал и превръща BTV Media Grup в най-голямата и популярна българска
ТВ-мрежа. Вложени са стотици
милиони долари, а да бъде продадена през 2010 г. за 400 млн.
ам.дол. На 27 ноември същата
2000-а г., е излъчено първото издание на първото всекидневно вечерно телевизионно шоу в България – „Шоуто
на Слави“. Изминали са десетте бурни, криминално фиксиращи първоначалното натрупване на капитала години от началото на прехода. Унищожена
от неолиберализма и „дългата ръка“ на пазара е държавността, регулираната икономика, социалните гаранции,
спокойствието по улиците и
нормалното човешко общуване. Всички се мъчат да оцеляват,
търсейки спасение в емиграцията, далаверата, наркобизнеса, индустрията на перверзните удоволствия. По улиците се стреля, конкуриращите
групировки се унищожават
взаимно, взривяват се коли и
асансьори, падат убити политици, олигарси, длъжници –
всички жертва на феноменалната „метаморфоза“ - преход
от автократизъм към демокрация. И всяка вечер разголени момичета, жив оркестър, нестандартни артисти и един невероятно разкрепостен водещ, в
уютна и задушевна обстановка,
се превръщат в социален отдушник за ужасеното от бруталното ежедневие по градове и паланки българско гражданство. Този народ, който все
още, по социалистически, безрезервно вярва на телевизията, е
благодарен зрител, особено ако
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ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО ДЪНО
водещия вдъхва доверие. А той
вдъхва, защото говори против
управляващите, против нахлулите в живота на малкия
човек безобразия, атакува агресивно бездушието на държавните чиновници. Всичко
това е съпроводено с подкупваща съпричастност, със задушевни песни, които разказват
за буйни страсти, необуздана сексуална мощ, за „ферарита с цвят червен“, за свободомислие и свобода на нравите.
От екрана звучат нечувани до
този момент цинизми и зле
прикривани двусмислия, които правят човека смел за скандали с властта и пълен с енергия да им „скъса г....!“ И всичко
това в праймтайма на американската частна телевизия, с
много „фалшиви“ американски пари, по холивудски увлекателно и напълно копиращо
гениалните „станд ап“ комедии на изключителния американец Джордж Карлин. Естествено, когато мислещите и здраво стъпили на земята хора разбират, че все пак това е шоу, те
престават да го гледат, защото е
чалга, но остават другите, които са готови да следват своя кумир навсякъде и във всичко,
тъй като той им казва: „Виновни са тези, които ни управляват!“, „Виновни са самозабравилите се олигарси и бандити!“,
„Няма такава държава, но има
такъв народ!“ В същото време
на „диванчето“ сядат ръководителите на същата тази „държавата, която я няма“, с тях се
водят премерени разговори в
рамките на предварително договорените теми. Така и двете
страни са доволни: управляващите, защото най-големият им критик ги е поканил и те
са били смели да дойдат в студиото, държали са се достойно и са направили добър личен пиар. Водещият също е доволен, защото вдига рейтинга
на предаването си, превръща
се в институция, подлагайки
на изпит първите мъже на държавата, с което вече „де факто“
е част от елита. А това носи
пари и власт! И той иска тази
власт! Събира стадиони с „Няма
такава държава!“, организира референдум и милиони
го подкрепят! Той иска формална истинска власт и прави партия! Печели изборите,
иска цялата власт, но не знае,
как да се оправи с нея, оказва се,
че това не е като да четеш сценарии и за задаваш предварително подготвени въпроси!
Тези „отличници“, които си е
избрал с кастинг се оказват като
самия него - добре говорят,
въвеждат в заблуждение, пасват и той ги прави министри!
Но това е от неговата камбана-

рия, а онези, които се усещат, че
има нещо гнило в показната
искреност, в енциклопедичната „компетентност“ и борбеността разбират, че силата му
е в отрицанието, а не в градежа, че той би бил изключително силна опозиция на тези,
които знаят и могат да създават и да градят, включително
и на собственото си правителство, ако успее да формира такова! А тези, които винаги ще
бъдат с шоуто на Слави са онези, които за своите проблеми,
неуспехи и трудности в живота търсят обяснение и вина у
другите, най-вече в управляващите, защото те не са им създали условия да се реализират.
За тях Слави е кумир, защото
е съзвучен с техните мисли и
като тях обвинява за всички
беди политиците и управляващите. За съжаление, в крайна сметка се получава, че използвайки огромен чужд ресурс и високо професионална
реклама за градене на собствен имидж, реализира личните си материални цели, гали
собственото си самочувствие
с мисълта, колко е велик и гениален! Но когато се проваля в
този стремеж за власт и слава,
за което е критикувал и осмивал
другите задължително ще се
сблъска със ситуацията, че омразата е също толкова силно
чувство, както и любовта, но с
обратен знак!
Джордж Карлин, Ричард
Прайър и другите американски stand-up комици си позволяват да „лекуват“ болен нерв
в зъба с бормашина без анестезия. Без да гледат в написаното пред тях, защото „стандап“ не е четене на сценарий,
а разговор със зрителя на четири очи за неговите болки,
комплекси, страхове и радости. Обществото трябва да е готово за такъв разговор, но да не
гледа на него отстрани, като че
ли това не се отнася за присъстващия на спектакъла, а да възпитава в себе си и да изкоренява
слабостите си. Ето някои негови авторски мисли, с които той
„лекува“ своите зрители:
„В Америка всеки може да
стане президент. В това е проблема“.
„Ако гражданите на една
страна са егоисти и незнаещи,
то такива егоисти и толкова
невежествени ще бъдат и техните лидери!“
„Никога не подценявайте силата на глупавите хора, обединени в големи групи!“.
„Правителствата не искат хора, способни да мислят
критично. Те искат послушни
работници, хора достатъчно
умни за да работят с машини
и достатъчно глупави да при-
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емат пасивно положението си и
да вярват на красиво опаковани
лъжи“.
„Нашето време е времето на бързото хранене и лошото храносмилане, на големите
мъже и дребните души, на лесните печалби и трудните връзки. Време на високи семейни доходи и повече разводи, на красиви къщи и разбити домове. Времето на кратките пътувания,
еднократните памперси и еднократния морал, на връзките за
една нощ и наднорменото тегло
и на хапчетата, които правят
всичко – възбуждат ни, успокояват ни, убиват ни“.
„Запомнете и казвайте
„обичам те!“ на любимите си
хора, но най-вече наистина го

история България. Поредната сатанинска метаморфоза!
И поредния неуспешен опит за
летене! Вероятно, някои третостепенен чиновник на Големия
брат им е внушил, че е дошъл
техния ред да се поупражняват върху българския народ с
новите-стари похвати на неолибералната вакханалия. Този
път бозата е пълна – гърмяща решителност за борба с корупцията. Стар номер! Пиаркомпанията, която обслужва
смес от „Харвард с китайска
комунистическа специфика“.
Явна демагогия и крещящ популизъм за вече подготвената
от „Шоуто“ публика. Те максимално търсят ефекта от подаръка на Президента, който ги

Джордж Сорос: ”Филантропията не ни е присъща. Нашата
цивилизация е изградена върху преследването на личния интерес, а не върху грижата за другите!...”
мислете. .... Отделете време да
се обичате и да си говорите, намерете време да споделяте всичко, което имате да си кажете.
Защото животът не се мери
с броя на вдишванията, а с моментите, които спират дъха
ви!“
Когато внедряваш сред
един народ чужда народопсихология, характеризираща се
с индивидуализъм, с преклонение пред силата, с поставянето на личния успех, постигнат без да се подбират средствата над обществения, трябва да си готов ако народът, не
разбрал твоите внушения, макар и да те харесва, да те отхвърли като ненужна вещ! Готови ли са поредните „шоу-избраници“ на Големия ни брат
да поемат своя кръст?!
Същият този арогантен, не
търпящ възражения и всепобеждаващ стил на поведение демонстрират и новите „изключителни“ българи, кандидати за
слава и власт. Макар и те да са
проводници на американския
цивилизационен модел, двойката Петков-Василев се отличават от Слави и неговите сценаристи по демонстративното
пренебрежение на установите
етични норми, закони и правила на поведение в днешна,
макар и проамериканска, но
православна с 1300-годишна

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

дари с популярност на базата
на показната новите „спасители“ внимателно анализира и напипва духовния „глад“ на масовата българска аудитория
и търси максимално близката
визия за да гарантира победата. Чрез търговският маркетинг
и социалните мрежи се създава
нужното впечатление в електората и се формира необходимото електорално мнозинство: за царя това бе „Вервайте ми!“, защото аз съм висш
аристократ и за 800 дни ще
ви оправя с парите на богатите арабски шейхове; за Станишев формиране на тройна коалиция с интриги, скрити договорки и целувки на Орлов
мост, за Борисов – образа на
новия Робин Худ, който ликвидира престъпниците, олигарсите и борците, и ще бъде
закрила за простия народ, защото „и аз като вас съм прост,
но съм смел огнеборец и затова народът ме обича“, за Слави
Трифонов – суверенът ни даде
властта, защото ни познава,
ние сме най-добрите и сами
можем да оправим България,
за двамата месии картинката е, осъществили американската мечта, млади технократи, гарантиращи прогреса на
България, смели и принципни борци с корупцията. Да, за
всеки етап – различен образ,

който гарантира успех, защото режисьорът, подбиращ актьорите и пишеш сценария е
един и същ, подкрепата отвсякъде е мощна, защитата – гарантирана, а на случайно появилите се опоненти и противници им се организира
отвътре интрига да се самоизяждат и да са демобилизирани в период на предизборни
баталии.
Всичко това са
лабораторни занимания по
политинженеринг,

които за България не са
адаптирани към реалната
българска действителност и
идентичност. И това е огромната им грешка и заблуда!
Затова резултати няма, държавата деградира, апатията
у народа е огромна и той не
иска да гласува за никой. България няма икономика, която да генерира приходи, за да
постъпват данъци в хазната, обществото е разединено,
а конформизма и различните „фили“ и „фоби“ блокират
каквато и да била смислена
външна политика и вътрешна
консолидация.
И никой не иска да си признае и да проумее, че всичко,
което се случва през последните десетилетия е плод на пълното отсъствие на разбирането,
че прилагането на мъртвородени концепции и програми,
нямащи нищо общо с народностните традиции, с манталитета и народопсихологията
на българина, с проверените
от времето и историческите
събития приятелски отношения с православните ни братя, е пагубно за оцеляването
на нацията и държавата. Нито
ренесансовият модел на Западна Европа, за който говори и
настоява президентът на Франция Макрон, нито новите идеи
на католицизма и на папа
Франциск, нито неизменната
американска изключителност
и егоцентризъм, са в състояние да вдигнат и мобилизират
народа на България за труд и
колективна, обща и солидарна отговорност. Само дълбокият корен на народностната
традиция, само великата и постижима единствено в страданието и паметта на брата за
брата Божия милост, може да
възвърне народа ни към проверената през вековете мъдрост: „Съединението прави силата“!
И само тогава, с евангелска
простота и признание – „за
други своя“ можем да осъществим спасението на народа и да
се борим за неговото благоденствие и за просперитет на
държавата и Отечеството.
Стр. 9

Т

очно преди 80 години,
на 30 септември 1941
г., армейската група
„Център“ на Вермахта, под командването на генерал-фелдмаршал Фьодор фон
Бок, започват операция „Тайфун“. Нейната цел е била Москва. „Превземането на Москва
за нас през 1941 г., беше много
по-важно от това за Наполеон
през 1812 г., защото този град
вече не беше вторият по важност след Санкт Петербург, а
първият главен град на Съветския съюз“ – пише в спомените
си генерал-полковник Хайнц
Гудериан. Именно неговата
2-ра танкова група първа нанася удар по позициите на Брян-

ОПЕРАЦИЯ „ТАЙФУН“

с което трябваше да защити
Москва. В края на месеца той
няма да има нито своята столица, нито знаменития промишлен регион в Донецкия басейн, а армията му ще бъде чудовищно отслабена.“
Попадналите в обкръжение червеноармейци са се
държали различно. Едни незабавно се предавали, други
до последния патрон са се сражавали с враговете, стремейки
се да излязат от обкръжението.
И макар че в плен попадат пове-

Олег НАЗАРОВ
зания: „Фюрерът отново реши,
че капитулацията на Москва
не трябва да се приема дори ако
тя бъде предложена от противника. Така както и в Киев,
за нашите войски могат да
възникнат извънредни опасности даже от минимално забавяне на действията. Необходимо
е да се има предвид и сериозна-

Генерал-фелдмаршал Фьодор фон Бок, командващ група армии център в операция „Тайфун“. Началото на октомври 1941 г.
ския фронт, в района на град
Шостк. След пробива, в края на
деня, Гудериан се оказва в тила
на 13-та армия. На 2 октомври в настъпления преминават
3-та и 4-та танкови групи, както и 9-та и 4-та германски полеви армии. В резултат на техните
действия няколко съветски армии от Западния, Резервния и
Брянския фронт, са обградени
в известните Брянски и Вяземски „котли“. Командващият 43-ти армейски корпус, генерал Готхард Хейнриц, който
сформира Северния фронт на
Брянския „котел“, прогнозира в писмо от 8 октомври до
свои близки: „Ние трябва да
имаме предвид, че обграденият
противник с отчаяна смелост
ще се опитва да излезе от „котела“. Ние вече два пъти видяхме какво означава това. Но в
общи линии трябва да кажем,
че противникът вече е победен,
и че сега той ще загуби останалото ядро от своята армия,
Стр. 10

че от 50 000 червеноармейци –
войници и офицери, със своята
героична борба, обкръжените части, до средата на октомври, сковават главните сили
на армейската група „Център“.
Така че забавят тяхното придвижване в посока към Москва.
Това позволява на Съветското командване да организира
отбраната на Можайската линия, която препречва устрема
на операция „Тайфун“.
Немците били уверени, че
главните сили на Червената армия вече са разгромени и, че пътят към Москва е
вече открит. В това, че дните
на Москва са преброени, не се
съмнявал никой. На 12 октомври главнокомандващия сухопътните войски генерал-фелдмаршал Валтер фон Браухич, получил от Адолф Хитлер решение какво да прави
с Москва след обкръжаването
й. И още в същия ден той предава на фон Бок следните ука-

този път „Тайфун“ се натъква
на Можайската отбранителна линия. За да я преодолее,
противникът задейства почти
всички свои сили и средства, с
които разполага. В края на октомври, когато до съветската
столица остават някакви 70100 км, настъплението на германските войски спира. На

Куйбишев (сега Самара) и Воронеж, се провеждат военни
паради, демонстриращи пред
целия свят, че СССР има сили
да продължи да воюва, както
и че съветският народ твърдо
вярва в своята победа.
На 15-16 ноември, армейската група „Център“ предприема поредния опит за пробив
към Москва. Противникът гори
от желание да завърши кампанията до началото на зимните
студове. Фон Бок се успокоява
с надеждата, че „врагът не разполага с необходимата дълбока
отбрана и се намира в къде-къде по-лошо положение от нас.“ И
хвърля в настъпление всичко, с
което разполага. Но по това време неговите войски вече са понесли големи човешки и материални загуби. „Ние започнахме
нашето настъпление към Москва с преобладаващо неизправна техника - записва в спомените си артилеристът Франц
Фриш от 4-та танкова група 30% от ресорите се чупеха от
студа. В усложнената ситуация
дори офицерите поставят под
съмнение възможността за по-

На 7.11.1941 г. в Москва, Куйбишев (сега Самара) и Воронеж Червената армия провежда военни
паради и показва пред света, че съветския народ твърдо вярва в своята победа.
нататъшно придвижване напред“.
Немците са спрени от Червената армия в близките подстъпи към Москва. Това че „Тайфун“ окончателно се проваля,
станало обаче ясно още в първите дни на декември, когато
командването на армейската
група „Център“, продължаваща атаките, започва да планира оттеглянето на частите си
на подходящи за отбрана позиции. Войските на Западния,
Калининския и Юго-Западния
фронт, които на 5, 6 декември
дружно преминават в контранастъпление, попречват на
нацистите да направят това организирано.
Нашите деди и прадеди прогонват нашествениците на заОперация „Тайфун“ окончателно се проваля. Вермахта е сп- пад и разсейват мита за непорях в близките подстъпи към Москва.
бедимата армия на Хитлерова
Германия. В битката за Москва,
В средата на октомври ване на дивизиите от Урал, Си- която със затаен дъх следял цял
германската войска възоб- бир, Далечния Изток и Средна свят, настъпва прелом.
новява настъплението си. Но Азия. На 7 ноември в Москва,
Превод: Трайчо ТУШЕВ
та опасност от епидемии. Затова нито един немски войник
не трябва да влиза в града и всеки, който се опитва да напусне
града, и да премине през нашите позиции, трябва да бъде обстрелван и върнат обратно“.

ПАМЕТ

врага му е необходима повече
от двуседмична почивка, за да
подготви своя решаващ удар.
Именно това време е използвано от Съветското командване за укрепване на отбранителните линии и за пренасоч-
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А когато видях и чух как някои се опитват да отрекат живота на нашите майки, бащи,
баби и дядовци, на цели поколения - с труда, радостите и заблудите им, написах това стихотворение. Затова не мога да осъдя никого, но и никому не мога да
простя.“
В годините, през които бях
локомотивен машинист и обикалях редакциите, жадно издирвах и четях стиховете на моите
връстници. Книжките им не излизаха често, но в „Пулс“, в „Народна младеж“, а понякога и в
„Литературен фронт“, и особено в тежките списания „Септември“ и „Пламък“, се появяваха
стиховете им, за да засвидетелстват позицията и ориентирите на едно ново поколение, с
нова сетивност и душевна непримиримост. Помня как в голямата книжарница срещу Руската църква в София, си купих
стихосбирката от библиотека
„Смяна“ на един поет, когото познавах само по име. Тя носеше заглавието „Неделя“. Името на автора повтаряше структурата на моето име и фамилия и аз докато я
въртях из ръцете си, преди още
да я прочета, успях дори да помечтая. Представих си как би
изглеждала моята неиздадена
все още стихосбирка, която бях
нарекъл „Баладично всекидневие“. В моя живот и в живота на
моите колеги имаше само делници. Баладичното, както можеше
да се предполага, бе само в главата на поета. Празниците в живота на локомотивния машинист,
бяха изключение. И бяха толкова
нарядко, че докато е на работа,
докато спи преди дежурство или
след наряд, децата му успяваха
да пораснат без него, жена му го
чакаше пред киното и знаеше, че
няма да дойде. И само умората и
стоманения грохот на колелата,
все по-настойчиво се опитваха да
утаят кръвта в неговите вени.
Не оплаквам с късна дата
своята младост. И аз като Христо Фотев бих повторил всичко,
„в своя кратък, кратък свой живот до днес“. Като говоря за себе
си, искам всъщност да отдам дължимото на труда на моите бивши колеги, на които чувстваха
поезията, но най-често съвсем не
им беше до нея. Когато прочетох обаче стихосбирката на Андрей, аз с изненада осъзнах, че
не всички безсъници си приличат и, че не всички празници са
измерими с простите радости
на живота. А когато разбрах, че

И ОСТАВА
ДУХЪТ НИ
ДА БРОДИ
РЕКА

Минчо МИНЧЕВ

На Андрей Андреев
Скоростта е причина.
И живея така –
между гара и бряг –
като гръм ненадеен!
А в пейзажа внезапен изтича река,
като вена изтича от мен.
И светлее.
Пука сухо стърнище,
лази струйката дим,
клас, откъснат от снопа завързан,
прегаря...
И реката тече в моя свят нараним
и във мен като вик се повтаря.
И без дума за цяр,
и през дъжд угасен
скоростта всяка мисъл и образ размива.
А реката тече... и изтича съвсем –
между гара и бряг –
ненадейна и жива.
Този глад по насрещни неща пресоли
избелялата дреха на дните ми –
неукротени.
А реката дълбоко и тъмно боли...

И от болката няма спасение!
е заминал за Москва да учи в
Литературния институт „Максим Горки“, вече започнах да виждам с очите на своето, както ми се
струваше, принудително заточеничество и смътните очертания на собствената си мечта. И
вместо „замислените великани“
„на тъмнтомодър небосклон“, се
мержелееха вече в представите
ми, островърхите кули на Кремъл
и златните кубета на Москва.
По-късно, когато Андрей се
завърна във Видин, след своето следване, вече бяхме научили един за друг повече. Аз няма
никога да забравя как в антракта между пристигналия във Видин и обратния за София влак,
във времето отредено за почивка на локомотивната бригада, ние двамата с него спорихме напред-назад из дългата крайречна улица. И как от само себе си
сякаш се роди и укрепна онази
„Безкорысная дружба мужская“,
колкото да потвърди светлата

истиност на онази любима песен,
„Я люлблю, тебя, жизнь“ в изпълнение на Марк Бернес, която
възприемахме като всепобеждаващ химн на великото време
на нашия живот и нашите мечти. Сега, в тези джендърни времена, ми се иска да попитам със
стиха на Константин Ваншенкин:
„Жизнь, ты знаеш что ето токое?“
За съжаление не съм датирал
времето, когато написах „Река“,
стихотворението посветено на
Андрей. Знам че беше лято, беше
пареща, непоносима жега, в някакъв късен юлски ден. Пак бяхме говорили, спорили и рецитирали, един на друг, новите си стихове. Разделихме се на гарата във
Видин. И сега ще призная нещо,
което никога дотогава не си бях
позволявал да направя. Тежка е
професията на локомотивния
машинист, но и вдъхновението на поета има способността
понякога да отминава със ско-

ростта на влак. А аз не исках да
го изпусна.
В него ден бяхме в наряд двама машинисти. Вместо помощник, нарядчикът, кой знае защо,
ми бе записал правоспособен
машинист, на когото можех да
имам доверие. Потеглих с влака
от Видин и още на спирка „Слана
бара“, отстъпих местото вдясно.
До гара Димово вече бях написал стихотворението и още там,
в локомотивната кабина, сложих посвещението – „На Андрей Андреев“. То беше и остана
като продължение на онзи несвършващ наш разговор за поезията, където „скоростта всяка
мисъл и образ размива“. И за живота, който като река тече и „изтича съвсем“, и само „като вик се
повтаря“.
В началото на този възпоменателен текст за моя остроръб
„неприспособим“ приятел, аз написах, че ми иде и „желязо да пригриза“. Някога поетът Александър Руденко, се изрази за него
още по-категорично и запомнящо: „Не един, а най-благородният, най-честният, най-чистият човек, когото познавам“!
Този израз, „желязо да пригриза“ често си го повтаряхме двамата с Андрей. Така се беше изразил по адрес на несговорчивата демократична власт негов
близък приятел, когато през
2008 г. заедно подготвяхме посещението на руската църковно-обществена делегация, идваща да отдаде почит пред паметта и лобното място на много заслужилият за българското
Освобождение майор Николай
Александрович Киреев. Той, секретарят на Петербургския славянски комитет, бе загинал на 6
юли 1876 г., начело на 600 български доброволци в Сръбско-турската война от 1876 г. и вечният
му дом бе на благодарната българска земя, в манастира „Света
Троица“, край родното село на
Андрей. Делегацията се водеше
от Алексей, митрополит Оряховско-Зуевски, светла му памет, викарий на обозе почившият Алексей Втори, патриарх
на Москва и цяла Русия. Това е
дълга и вълнуваща история, която друг път непременно ще разкажа. Но сега ми е толкова болно
за Андрей, че споменавам израза,
над чиято виталност се смеехме
от все сърце, колкото да отдалеча мисълта, че него вече го
няма. Още повече, че по причини, които няма защо сега да изтъквам, не успяхме и да се простим.

СЪОБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
На пленарно заседание, проведено на 25 септември 2021 г.
1. Анализ на политическата обстановка и предстоящите задаРЕШИ:
чи на партията.
Редовният 8 конгрес на партията да се проведе, съобразно епи2. Доклад на Централната контролно-ревизионна комисия.
демиологичната обстановка, законодателството и разпореждани3. Промени в Устава на партията.
ята на Министерството на здравеопазването
4. Избор на нови ръководни органи на Комунистическа партия
на 27 ноември 2021 г., на ул. „Леге“ 10, София, от 10.30 ч.,
при следния дневен ред:
на България.
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IN MEMORIAM

Някога, на аерогара София,
той ме бе прегърнал през раменете с най-сърдчната своя усмивка. Бяхме еднакви по ръст и този
почти двуметров мъж, ме загърна неочаквано със своя топъл
кожух. „Къде си тръгнал за Москва с този монголски вестник?
Там сега е –30 градуса!“ После
почти насила свали от гърба ми
моята машинистка шуба и я облече. И там, в Москва, се почувствах се едва ли не като спасеният
в руската зима каторжник-беглец от повестта на Пушкин „Капитанска дъщеря“. Много пъти
съм си спомнял за този негов изненадал ме тогава великолепен
жест.- Сега знам, че бяхме заменили дрехите си, не защото бяхме
душа в душа, а защото Андрей,
с всекиго би постъпил така грижовно, безкористно и честно.
Сбогом, Андрей!
Човек няма други брегове
освен, земята, майчица рождена.
Нашата вселена свършва
тук, но остава духът ни да броди!
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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ПАМЕТ
„В тени от облака мне выройте могилу.“
Юрий Кузнецов
И сянката ми погребете тук
под облаците, идващи от юг
ту буреносни, ту с молба за прошка,
преди да ни погледнат рой звезди,
да има кой над всички ни да бди
и да ни буди и тревожи нощем.
За тялото ми не мислете, то
ще се превърне в пролетно листо,
което винаги ще се обръща
след всеки пътник, за почивка спрял
с въпрос към пътя или хълма бял:
- Стои ли още бащината къща?
Макар пребродил много векове,
човекът няма други брегове
освен Земята – майчица рождена...
Не исках и не можех да съм друг.
И сянката ми погребете тук,
където свършва цялата Вселена.

ОТ МИНАЛОТО
НЕ ОСТАНА НИЩО
От миналото не остана нищо.
Като че нищо и не е било.
Отнесе всички северни огнища
безумното вселенско колело.
И свечерява. И не свечерява.
Ала сърцето не изпитва страх.
Написани са песните, остава
прощални думи да добавим в тях.
Щом нищо светло взорът ни не види,
щом рая сме превърнали във ад,
да кажем сбогом и да си отидем
от тази есен и от този свят.
Така било е и така ще бъде
до края на живота и смъртта.
И никого не мога да осъдя.
И никому не мога да простя.

Андрей Андреев е роден на 17. 01. 1943 г. Автор е на стихосбриките „Неделя“, 1971 г.; „И посрещнете щъркелите“,
1977 г.; „Докато трае утринния хлад“, 1995 г.; „Сираци на
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Константин Балмонд, Сергей Есенин, Алексей Сурков, Олег
Шестински, Владимир Соловьов и др.

ПОСЛЕДНИ ПОРЪЧКИ
На Надя Попова
Чета по вестниците
бомбастични,
а всъщност тъжни интервюта.
Приятелите ни със късна дата
си доизмислят героични биографии.
Не им ли стигат тези, дето съчинихме,
та в световете ни объркани застават
за истината в непосилни пози,
или нахлузват маски на страдалци.
Докато сам обърквам и налучквам
посоката на земното въртене
или седя под сянката на свойта шапка,

Минчо МИНЧЕВ

Н

адя Попова написа
„Плач за Андрей“. На
нея, нали нежна и ранима душа, по й прилича. Мен обаче ми идва желязо да прегриза. Стискам зъби, а
очите ми все в „облаците идващи от юг“! И все ми се причува
един глас, който пита: „Стои ли
още бащината къща?“ Аз мълча, защото думите не идват. Пък
и не мога да отговоря, ни вместо „пътя“, ни вместо „хълма
бял“, към които се обръща Андрей. Една буца е на гърлото ми,
а навън шумят листа и клони.
Все още е топло, но и с всичкото
злато на есента, лятото няма да
може да се откупи. Зимата е неумолима. Като смъртта.
Споменавам я, защото смъртта трябва да се уважава. Или
поне да се помни, както мъдро
са препоръчвали още древните:
„Memento mori!“. Андрей обичаше живота. И животът го обичаше. Беше му дал щедро сърце
и съсредоточен талант. И не искаше да ги отстъпи. Като изпаднал от каруцата на времето романтик, животът вярваше, че
може да надмогне над смъртта.
И тази своя вяра бе предал и на
поета.
Андрей дълго и мъчително се сражава на страната на
Стр. 12

нелегендарни слънчеви лъчи
ме предизвикват
да мисля за праха на суетата.
Нещастна нашенска съдба - героите
да се множат след края на събитията…
Докато с теб разчитаме звездите
каква енергия за утре предвещават,
за да спасим същинския си образ,
усещам ангелчета да ни носят
последните поръчки питиета.
Така красиво те към нас пристъпват
и как прозвънват чашите в ръцете им кристални още, още недокоснати
от слоя черна пепел върху мрамора.

И ОСТАВА
ДУХЪТ НИ
ДА БРОДИ
живота. Дори и тогава, когато вече го застигаше леденото дихание на зимата. И се усмихваше. Беше разбрал, че животът и смъртта се надхитрят,
но в крайна сметка се договарят. Затова ни бе заръчал да не
мислим за тялото му. Той вярваше в братството на поетите и в
техния неписан кодекс на честта. Юрий Кузнецов, един велик в мащабите на своя трагизъм руски поет, бе пожелал
гробът му да бъде в сянката на
облак: „В тени от облака мне
выройте могилу“. Андрей, „неприспособимият“, както го нарече Надя Попова, пожела съвсем по български, да бъде нейде
по-близо, до прага на бащината
къща.
Бих си позволил да поясня
вярната оценка на Надя, защото най-често в нашите срещи и
разговори, тази негова непристособимост придобиваше, при
цялата мекота на характера му,
острите очертания на една от-

чаяна преданост към традицията, духа и нрава български.
В първите години на демокрацията и все още оптимистичният по това време нюанс
на модерното гурбетчийство,
той беше успял, по неведоми за
мен пътища, да потърси хляб
за себе си и за семейството
си, в Италия. Когато се завърна и започна работа в едно издателство, което се занимаваше
с отпечатването, доставката и
разпространението на много и
най-различни акциденции, той,
на въпроса ми, как тъй и защо
избра Италия, в паузата между две подръпвания от вечната своя цигара, ми отговори
със стих: „Тогава някой каза,
да отидем,/ поете, да отидем
до Италия“. Изтръпнах. Това
го бях писал аз. Беше повтарящ се мотив от една моя поема, поместена във втората ми
книга, със същото заглавие „Безсъние в неделя вечер“. След

ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

И аз се взирам в течността божествена,
какво ли камъче ще заблести на дъното,
когато в нас се изцеди мътилката.
Дано със блясъка си то да ни изтръгне
от опитите късни да преместваме
лицата си в по-други измерения
и да кривим пространството и времето.
Защото идва онзи миг величествен,
а няма накъде да се извъртаме мигът, поставящ всичко на местата си
преди последната трагично-весела,
или за по-оптимистично казано поредната поръчка дъх живот.

пауза, която ми се стори непоносимо двусмислена, Андрей
продължи: „А аз мълчах и гледаха невесело/ безсънните, небръснати мъже.“ После, може
би вместо извинение, добави:
„Ти добре си мълчал, но защо аз
повярвах!“ И в този въпрос,
който остана да виси без отговор, се побираше всъщност
безсинорният необят на измамната наша илюзия, която беше придобила вече образа на новата ни задушаваща
действителност.
В един разговор по същото
време, с друг наш събрат, поетът Борис Данков, Андрей
беше заключил метафорично и дефинитивно: „Вълкът
не може да пази стадото. Останало е само покорството. И
онези, които се представят за
негови загрижени благодетели
и пазачи, много рядко отиват
при него, защото на светло косъмът им придобива истинския си цвят – сивият!“
Още по-категоричен е Андрей в разговора си с един
друг наш и негов непрежалим приятел – Тодор Коруев, светла му памет! В едно
интервю за „Нова Зора“, през
2013 г., преди неговия 70-годишен юбилей, има въпрос на
Коруев, относно финала на
стихотворението му „От ми-

налото не остана нищо“. „При
всеки преход, споделя поетът,
всеки човек взема със себе си
нужни му, скъпи, съкровени, а
и най-обикновени неща. Но нашият преход няма нищо общо
с човека, с добродетелите му, с
паметта, с човешката природа. Той си е едно разбойничество, разграбване, унищожаване
на икономика, култура, хора,
отричане на национални ценности, идеали... И всичко това
в края на 20 век и началото на
новото хилядолетие, след трагедиите и натрупания опит
на човешката цивилизация!
Болните амбиции на хора, с
недотам доказани качествата, опитите да се подменят
ценностни системи с фалшификати и особено пораженията върху духа и духовността,
доведоха държавата до днешното тежко положение, народа ни – до бедност, умора и
безперспективност. А знаем,
че само духът и духовността
оставят белези, знаци за разум
и цивилизованост. За десетки
поколения българи, преминали
през войни, недоимък, неразбиране, преследване, винаги найголямото им упование е била
надеждата, че след тях България ще е по-добра, по-справедлива към децата си.
На стр. 11
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