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• Водородната енергетика – третият
мит на ЕК или декарбонизацията
като форма на неоколониализъм –
без канонерки и бомбардировки

Първият признак на
глупостта е пълното
отсъствие на срам.

И

Зигмунд Фройд

звестно е, че всички
големи войни в човешката история са
се водили за теритоРумен ВОДЕНИЧАРОВ
рии и енергийни ресурси. XXI
век не прави изключение, но
голяма война на колективния Запад срещу Русия и Китай, засега изглежда невъзможна, защото атомното и хиперзвуковите оръжия действат възпиращо на апетитите.
„Дълбоката държава“ обаче не спира да намира други безкръвни начини за отслабване на националните държави вкл.
и на самите Съединени щати. Ако преди 30 години врагът беше
комунизъм, то сега всички беди се прехвърлят към „климатичните промени“ и по-точно към въглеродния диоксид. В хлабавата
конструкция на Европейски съюз, лозунгът ДЕКОМУНИЗАЦИЯ се
замени с ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ.
И в двата случая, разбира се, водеща е печалбата. При декомунизацията на разпадащия се Съветския съюз, от него колективният Запад изпомпа милиарди долари. За да се прикрие грабежа и
унищожението, успешно бяха разпространявани два мита: за озоновата дупка и за глобалното затопляне.
На стр. 2

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ

В

съвременния свят
много хора считат
религията за реликва на миналото,
гледат на нея като на система за ограничаване на свободата и мисълта. В същото време е изключително любопитно да се наблюдава как
същите тези хора не изпитват
и най-малко съмнение по отношение на учен, който може
да си противоречи на всяка
крачка, да дрънка врели-некипели по дадена тема единствено и само под прикритието на някаква научна диплома. На практика, по същество,
вече е рализирана забрана да
се изразява собствено мнение от всеки един, който
няма съответна научна степен или научно звание.
Ето малък супер-актуален
пример за нивото на научните постижения на хората с
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най-високо реномирани дипломи в борбата с настоящата вирусна пандемия. Първо трябва да се отбележи, че
техните научни заключения
се базират изцяло на статистика от вида: «Ако имате100
коня, от които умират 20,
то, най-строго научно, смъртността е 20%.» Но само
ако имате ветеринарна диплома. Ако нямате такава диплома, то вие разпространявате
опасни слухове.

•Предупреждение към технолозите: Виртуалната реалност
работи перфектно само ако се ликвидира всяка алтернатива
На вас остава да реши- върху собственото си тяло
За Швеция, където носенето на маски изобщо не е задъ- те проблема как точно такава се отменят, когато други хора
лжително, главният шведски една наука може да ви помог- са подложени на риск. Към вас
епидемиолог съобщава, че има не да решите дали да се вакси- се апелира да проявите благопрактически нулева дневна нирате или не, дали да носите разумие, съзнателност, патримаски или не. Ако имате инте- отизъм и т.н.
смъртност от Ковид вируса.
От своя страна американ- лектуални трудности ще ви се
Не се изненадвайте, вече
ският Център за контрол на помогне, разбира се. От лесно психологически подготвен,
заболяванията (Centers for по-лесно. На всички височай- ако в идните години ви помоDisease Control and Prevention, ши нареждания отговаряте с лят да проявите друга, нова,
CDC) публикува следния ре- «Да!». Най-важното съображе- изключително актуална екозултат от изследване (чиста ние е да знаете, че преди всич- логична съзнателност и да
статистика): 75% от заразе- ко става дума за лични жерт- спрете да замърсявате планите с Делта вируса са хора ви в полза на обществото.
нетата с вашето присъствие,
Например,
Американ- да не лежите на гърба на
вече ваксинирани. С препоръката, че трябва да се но- ският съюз за граждански младежта, да освободите
свободи (American Civil Lib- така необходимото жизнено
сят маски.
Чиновник заповядва в erties Union, ACLU) защитава пространство за по-достойресторантите да има отдел- задължителното ваксинира- ните, по-способните – вашани места за ваксинирани. не като твърди, че то не огра- та малка необходима лепта за
Защо? Именно за ваксинира- ничава гражданските свобо- общото благо на целия свят.
ните не е опасно и те не би ди, а напротив, увеличава ги. Вездесъщата медико-фарматрябвало да са опасни за не- А директорът на ACLU защи- цевтична евтаназийна индуваксинираните. Чисто дис- тава задължителното вакси- стрия е денонощно на вашикредитиране на самата идея за ниране като твърди, че абсо- те услуги.
лютните права които имате
ваксинация. И чист терор.
На стр. 7
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От стр. 1

Първият мит е вече минало. Замяната на евтините
хлорфлуорфреони в хладилната промишленост с нови,
по-скъпи и пожароопасни
флуорфреони, ощети икономиката на Съветския съюз с
100 млрд. долара, но затова
пък фирмите „Дюпон“ и „Боинг“ спечелиха много повече.
За теорията на озоновата дупка учените Роуланд и Малина
получиха Нобелова награда
(1995 г.), а Виенската конвенция заклейми окончателно
рушителите на озоновия слой.
Безкритичното копиране на
„научните достижения на Запада“ се оказа пагубно. Така
и не стана ясно как тежките
фреони от хладилниците на
Европа, прелетяха до озоновия слой над Антарктида, за
да подплашат не на шега хората. Стана както пееше Висоцки „Уезжаю я к болгаркам в Будапешт..“
Другата Нобелова награда
получи американският политик
и бивш вицепрезидент - Ал Гор,
който направи всичко по силите си да разпространи мита за
„глобалното затопляне като резултат на човешката дейност“.
Подозрението, изказано от големия шведски учен Сванте
Арениус (1859-1927), че увеличаване на концентрацията на
въглеродния диоксид може да
причини глобално затопляне,
беше отново безкритично експлоатирано и СО2 беше обявен
за парников газ № 1. Без каквото и да е научно обосноваване
през 1997 г. беше подписан
Протоколът в Киото,

който задължаваше държавите да намаляват емисиите от изкопаеми горива.
Научната общност не прие
така лековерно мита и измамата за глобалното затопляне. Фактите говореха за обратната тенденция, а именно,
че то започва от 17 век, когато антропогенни парникови
газове в такива количества
няма. Нещо повече, много учени са убедени, че във втората
половина на 21 век ще започне нещо като „малък ледников
период“ и човечеството трябва да се готви за него. Привърженици на тази хипотеза (акад.
Андрей Капица, проф. Владимир Котляков, РФ) затрупаха
комисиите на ООН с документи, но те или изчезваха, или
бяха опровергавани от СМИ,
под контрола на неолибералите. От кумова срама страшилището „глобално затопляне“
беше преименувано на „климатични промени“, а пожелателният Протокол от Киото – със
задължаващото подписалите го
страни Парижко споразумение (2016 г.).
Не всички индустриални страни (САЩ, Китай, Индия, Русия) се хванаха на уловката, че въглеродният диокСтр. 2

сид има връзка с глобалното
затопляне. Неговият дял в топлинния баланс на планетата
остава нисък (9-26 %) в сравнение с този на водните пари
(36-72%). Съдържанието на
въглероден диоксид се е повишило с 36% (от 280 ppm 410
ppm), но анализите на въздуха
в ледените сондажи в Антарктида за последните 40 хилядолетия показват, че СО2 е достигал стойности от 700 ppm и
климатична катастрофа не е
имало.
98% от въглеродния диоксид е разтворен в океаните и
отделянето му в атмосфера-

детели на климатична програма за Европейски съюз за „нулеви въглеродни емисии“. Една
налудничава и абсурдна идея,
която показва единствено цинизма и лицемерието на Европейската комисия. Тя превръща политиката за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)
в своеобразна зелена религия.
Всеки, който е против „Евангелие от Грета“ бива разглеждан като враг на ЕС. Банките
ще дават охотно кредити за
строеж на ВЕИ, но не и за нови
ТЕЦ на базата на въглища или
атомна енергия. В резултат на
„зелената стратегия“ развива-

ната среда, кеф ти получавай
ток в ТЕЦ, когато ветрогенераторите и фотоволтаиците
спят т.е., има облаци или безветрие.
Водородът е най-простият и
най-лекият елемент в природата. Намира се в по-голямо количество на Слънцето, но на Земята е в свързано състояние.
Бива 3 вида: обикновен, деутерий (с един неутрон) и тритий
(с два неутрона). На деутерия
и трития физиците им намериха приложение – създадоха
водородната бомба. Обикновеният водород е познат на хората
от два века. С него те продухват

СТРЪВ ЗА
НАИВНИЦИ

та най-вероятно се дължи на
повишаване на температурата на океаните, в резултат на
промени в слънчевата активност и на разстоянието на Земята от Слънцето. 500 учени
сложиха подписа си под Европейска климатична декларация (24.09.2019 г.) заявявайки,
че на планетата няма никаква опасност от катастрофални
климатични промени.
Според тях има малка разлика между „климат“ и „метереологично време“. „Каруцата е поставена пред коня“, казваха метафорично те.
Но благодарение на „учени“
като Ал Гор, на неговата книга и
на филма „Неудобната истина“,
както и на политици-„калинки“,
беше даден старт на т.нар. декарбонизация. И ето че без да
се постигне единен поглед
спрямо тази стратегия, през
2011 г. беше обявена „Енергийна стратегия на ЕС до 2050
г.“ Съгласно „зелената сделка“
(Green deal) в средата на века
делът на ВЕИ трябва да достигне
70%. В Европарламента бе приет и Климатичен закон (март
2020 г.), който обезсилва националните законодателства
на страните-членки в Европейския съюз!
По този начин вече сме сви-

щите се страни няма да могат
да изградят обединена енергийна система, да развиват
тежка промишленост и индустрии с непрекъснат производствен цикъл. Затова пък платежоспособният пазар на Евросъюза ще може да диктува своите
условия и цени на вносителите от цял свят.
Европейската комисия бълва документ след документ за
„зелената сделка“, опитвайки
се да закачи необратимо воденичен камък върху разклатената и без това от пандемията
икономика на страните членки на ЕС. Трилиони евро са необходими за отказ от изкопаеми горива и преминаване поголовно на ВЕИ.
На това място започна да се
разпространява новият трети
мит, а именно за водородната енергетика като устойчива
спасителна алтернатива на децентрализацията при производството на енергия с ВЕИ в ЕС.
За политици и политолози,
както и за „еврокалинки“ като
Меглена Кунева и Урсула фон
дер Лайен, водородът е идеалното гориво: при изгарянето си
отделя само вода и е 4 пъти потоплотворно гориво от природния газ. Кеф ти карай автомобил без да увреждаш околВЪПРОС НА ДЕНЯ

олиото и то става маргарин,
удобен за мазане върху филията; получават горива с хидрокрекинг; изстрелват дори ракети към луната. 78% от водорода се получава от природен
газ (напр. от метан) и се нарича сив. Други 18% водород се
получават от газификация на
въглища (кафяв) и само 4% е
т.нар. зелен т.е. чист водород,
получаващ се при електролиза
на водни разтвори.
По водородната енергетика се работи в много страни.
Неговите залежи са безгранични, но всъщност той представлява един вторичен енергоизточник, защото се налага да
се отделя от атомите, с които е
свързан: въглерод (С) кислород (О), азот (N) и др. Наглед
всичко е много лесно, но всъщност е като да се почешеш по
лявото ухо с дясната ръка през
главата. Ето защо се налага на
„зелените“ еврооптимисти да
припомним следните неща:
• Световен пазар на водород и водородна борса няма;
• Тръбопроводите за природен газ (като Северен поток
1 и 2) не са годни за пренасяне
на индустриални количества
водород. В тях той може безнаказано да се добавя в количества
до 15-20 % т.е. емисиите от въ-

глероден диоксид биха се намалили само с 10 %;
• Водородът е доста „пъргав“ и, внедрявайки се в кристалните решетки на металите, с времето ги прави крехки.
Тази подробност предполага изцяло нова сертифицирана инфраструктура и противопожарни мерки;
• При изгаряне на чист водород се развива много повисока температура (1500 оС).
Нужни са нови материали;
• Получаването на 1 кг водород с парна конверсия на
природен газ, е съпроводено
с отделяне на 9 кг въглероден
диоксид. Страничният продукт
е отново СО2. Той трябва да се
улавя напр. с варно мляко. Къде
отива безвъглеродната енергетика? Май става като в песента
на Тошко Колев: „…И след мъглата, а-а! Пак мъгла…“;
• Транспортирането на водорода като свързан в амоняк.
Така произведен в Русия, той
е транспортиран до Япония.
Няма съмнение, че това е гениална идея, но законите на химията и физиката показват, че
все пак остава скъпо;
• Няколко пъти по-скъп излиза и чистият (зелен) водород,
получен със зелена електроенергия от ВЕИ, както и този с
пиролиз на метан, разлагане при
висока температура.
Накрая, като теглим една
черта след гореизложеното, става ясно, че водородна енергетика като допълнение на зелената измама с ВЕИ, може да
си позволи само страна, която, както се казва, си е надвила на масрафа. Японците произвеждат водородни автомобили „Тойота-бъдеще“. Те изминават по 500-600 км с едно
зареждане, но шофьорът седи
върху бутилка с налягане 700
атм.! За любителите на адреналина, както се казва напоследък, е „яко“. За околната среда
– също. Но японците предпочитат електроавтомобилите.
А зарядните станции на това голямо, но безсмислено засега техническо постижение, струват
само по няколко милиона долара!
Прасчо, един от героите на
книжката „Мечо Пух“ на въпроса „Виждал ли е слон?“ отговорил „Не през тази част на годината!“ като в същото време
се чудел как може да изглежда
един слон.
Водородна енергетика сигурно в бъдеще ще има, но не
като част от зелената стратегия на ЕК и нейния председател - гинеколожката г-жа Урсула фон дер Лайен! И не до 2050
г. Декарбонизация означава
преди всичко деиндустриализация. А деиндустриализацията на развиващите се страни
(България е вече сред тях) означава неоколониализъм. Този
път постигнат без канонерки
и бомбардировки.
брой 38, 26 октомври 2021 г.

НЯМА МЯСТО ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕ
• Ще работим за бъдеще на балансираната електроенергетика
и преди да построим, няма да разрушим!

Инж. Иван АРСЕНИЕВ

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ

Ф

ранс Тимерманс,
който е родом от Нидерландия, дойде
преди няколко дни
в София с мисия да настоява, България да си затвори
въгледобива и ТЕЦ на въглища в най-кратък срок. Един от
аргументите му бе, че страната ни е на 22 място в света по
замърсяване на въздуха. Това
обвинениевъобще не е вярно!
Ако направим сравнение на
емисиите на СО2, ще видим, че
неговата страна, с население
17 097 130 души, през 2019 г.,
е емитирала 155 млн.т. въглероден диоксид (СО2), (според
информация на Global Carbon
Atlas за същата година), което
е 9066 т. за всеки жител на Нидерландия. Информацията за
България от същия източник
е: население 7 000 119 души
и емисии на СО2 – 42 млн.т.,
което е 6000 т. на един българин. Освен това, страната ни
е намалила емисиите на СО2
с 60% спрямо приетата базова година! Какъв морал има
този високопоставен европейски политик, да ни упреква, че сме „големи замърсители на атмосферата“, докато
собствената му Нидерландия
емитира с 50% по-големи количества СО2 на глава от населението? Защо не пледира
в своята си страна индустриалните замърсители да спрат
до 2027 година? Идват ни на ум
различни подходящи епитети,
но ще се въздържим. На България не й трябват врагове, достатъчни са й „приятели“ като
Франс Тимерманс, за да бъде
върната със 100 години назад
в своето икономическо развитие.
Оценката на унгарския
президент Виктор Орбан за
този господин е много точна.
Такива политици не заслужават доверие, още по-малко
уважение.

настояват да се заменят ТЕЦ
на въглища, ще резюмираме
компетентното мнение на редица независими, многоуважавани, световни учени:
Мощни космически сили,
продукт на галактически процеси, активизиращи се през
различни интервали от време
и въздействащи периодично върху слънчевата система,
определят циклите на климатичните промени на нашата
планета. Голямо влияние върху
климата имат и тектоничните
процеси протичащи в земните недра и на повърхността й.
Демонизираният въглероден
диоксид, емитиран в атмосферата от човешките дейности, е
най-незначителният фактор,

оказващ някакво въздействие върху резултата от тези
сложно взаимодействащи си
природни процеси, а именно
върху климатичните промени.
Лобирането в полза на някоя технология за производство на електрическа енергия
за сметка на другите и тоталното й, повсеместно налагане като идеална, ще се отрази
негативно върху цената на ел.
енергия, която десетилетия
занапред ще плаща човечеството. Негативните последици
ще са по съвкупност за много
области, както на бита, безопасността, сигурността и качеството на енергийните доставки, така и за природата.
Така например: Никой от
За всички „зелени спасители“ „зелените“ еколози не говона земния климат и за ло- ри за недоволството на жибистите на различни енер- телите на селищата в близост
гийни източници, с които те
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до големите наземни ветрови паркове. Ниско честотните вибрации, излъчвани от
перките и ветровите генератори, предизвикват психически проблеми. Трептенето
на светлината от въртенето
на перките уврежда зрението. В тези региони изчезват
птиците, а се увеличава популацията на вредните насекоми и дребните гризачи. Няма
ефективна технология за утилизация на излезлите от употреба перки.
Фотоволтаичните паркове заемат големи горски и селскостопански площи, които
стават неизползваеми за основното си предназначение:
производство на хранител-

щите в селищата, в близост до
които са разположени т.нар.
биоцентрали, които са без
филтри и целогодишно са източник на неприятни миризми, също не се коментира в
медийното пространство.
Атомните централи
са бъдещето на
електроенергетиката.

Ядрената енергия е нисковъглеродна, надеждна, управляема, но не е гъвкава. Това
е базова мощност и експлоатацията й изисква да се ползва
при максимално натоварване.
Тези централи не могат да се
спират и пускат по желание.
Те имат и сериозни проблеми.
Нерешени са както преработ-

Ако се запази тенденциозното
увеличаване на цената на въглеродните квоти, то цената
на електрическата енергия от
тези централи ще остане непродаваема, каквато е на ТЕЦ
„Варна“ в момента. Освен това,
инвестицията в такава ТЕЦ
днес е неоправдано разхищение като се има предвид категоричното становище на
Брюксел за затваряне и на газовите ТЕЦ към 2030 г.
ТЕЦ на въглища

се нападат от лобистите на
изброените по-горе източници на ел. енергия за емисиите на вредни газове. В новите ТЕЦ обаче са изградени съвременни съоръжения
за абсорбиране на серните и
азотните емисии. Остава въглеродният диоксид. Но той е
необходим на всички зелени
растения, за да се развиват
по-бързо, да бъдат по-устойчиви на суша и болести, и поплододайни. Най-голямото
преимущество на тези централи е, че те горят местни въглища и гарантират енергийната независимост на страната.
Производството им е независимо от външни фактори и
съответно цената на тяхната
ел. енергия е изключително
ниска, ако не е тенденциозната
търговия с въглеродни квоти.
За разлика от Нидерландия,
България има много и
разнообразни гори,

ни продукти за непрекъснато растящия брой жители на
планетата; намаляват площта на горите, които усвояват СО2, отделят кислород и
предпазват от ерозия земята,
а под тях се акумулира голяма
част от количествата паднали, дъждовни и снежни води.
Те лишават от местообитанията им птици и животни. В годишен аспект фотоволтаиците
имат ниска ефективна използваемост – от порядъка на 1617%. Няма рационални технологии за утилизация на извадените от употреба панели.
Язовирите и ВЕЦ към тях
нарушават водния режим на
реките. Чашите на язовирите заемат горски площи и ливади, с което лишават от местообитанията им птици и животни.
За недоволството на живу-

ката и безопасното, дълговечно съхранение на отработеното ядрено гориво, така и
неутрализирането на радиоактивните отпадъци. Увеличава се радиационият фон в
района на складирането им.
Скъпо струва санирането на
промплощадките на излезлите от експлоатация централи.
ТЕЦ на вносен природен газ е
изключителен лукс.

Спрямо въглищните те
емитират 50-60 % по-малки
количества СО2 на един мегаватчас. Но цената на газа е
много висока. Той е вносен и
е наивно да се твърди, че след
8-9 месеца цената му ще се върне към стойности от 2019 г. Тепърва, с преминаването в Европа и в света от въглища на
природен газ, търсенето му
ще расте в мащаби много поголеми от тези на добива му.

АКТУАЛЕН ГЛАС

които абсорбират по-големи количества СО2 от емитираните 42 млн.т.
Няма идеални и безвредни енергийни източници. Всяко абсолютизиране на даден вид
електропроизводство, налагането му в огромни мащаби,
нанася много по-големи щети,
както на природата, така и
на целия животински свят, в
това число и на човечеството.
По-безопасно е да се диверсифицира и балансира електропроизводството, като взаимно
се допълват и резервират различните енергийни източници в съответствие с конкретните природни, географски,
финансови, социални, екологични условия и потребностите на отделните страни.
Безспорно е, че бъдещето е на атомната енергетика.
Но задоволяването на електроенергийните потребности
на цялото човечество само от
атомни централи ще създаде нови проблеми: дефицит
от ядрено гориво; спекулации
с цената му. Преработката и
съхранението на отработеното
ядрено гориво (ОЯГ) е проблематично - няма гаранции, че
то няма да бъде използвано за
военни цели.
На стр. 4
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„ВАКСИНАТА“ НЕ ЗАЩИТАВА И
• Отворено писмо до Френския парламент на проф. Жан Габриел Балик,
член на Националната академия по хирургия

Проф. Жан Габриел Балик

С

П

роф. Жан Габриел Балик публикува на
2 октомври 2021 г. това отворено писмо до френските депутати, по повод
предложението да се въведе задължително ваксиниране, включително при децата.
предотвратява заразяването

(вж. изявлението на министъра на здравеопазването Оливие Веран до Държавния съвет
през април 2021 г.). Примерът
на Израел, когото нашите власти са взели за образец, показва, че болниците и реанимациите са препълнени с ваксинирани хора! Днес Израел вече
не се споменава!
Проучване, публикувано в
European Journal of Epidemiology
на 30 септември 2021 г., потвърждава, че страните, в които процентът на ваксинираните е най-висок, имат по-голям брой случаи на Covid-19
на 1 милион жители (например Израел, Португалия, Исландия). Никога досега медицината не е налагала лечение или
ваксинация, която да не работи
(с изключение на рисковите пациенти, при които съотношението полза/риск е различно).
„ваксината“ не защитава и не
Това не би било драматич-

тава ли дума за задължителна ваксинация, мой
дълг като лекар, баща и
дядо, е да ви предупредя за здравословното бедствие,
което се развива пред очите ни,
в сянката на надзорните органи. Бързам да уточня, че не съм
нито конспиратор, нито антиваксър (редовно се ваксинирам срещу грип и нямам никакви предубеждения относно
„класическите“ ваксини, които
са задължителни у нас).
Ваксината срещу Covid-19
трябваше да ни спаси и да ни
върне към нормалния живот
през ноември 2020 г. Сега, когато погледнем от разстояние,
е по-лесно да оценим ползите и
рисковете от политиката на ваксиниране.
Първото уточнение, което
трябва да се направи, е, че
От стр. 3

Може би, този проблем ще се
реши частично с новите технологии, които ще оползотворят
остатъчната енергия в ОЯГ. Работи се от години върху усвояването и управлението на студения
ядрен синтез. Докато тези технологии влязат в масова употреба, въглищните ТЕЦ са единственият ефективен, енергиен източник, който може да резервира бързо и за неограничено
време аварийно отпадане на
хиляда мегаватовите ядрени
блокове, също така и по време
на ежегодните им ремонти и презареждания. Въглищните ТЕЦ
могат да поемат флуктоациите
в потреблението и производството на електрическа енергия от ВЕИ. За съжаление енергията от ВЕИ не е надеждна, тя
изцяло зависи от метеорологичните условия. Технологиите за съхранение на енергия не
са евтини и не могат да отдават
големи количества електрически
ток в дългосрочен план.
За стабилността на българската електроенергетика, която
осигурява безотказно потребностите на бита, индустрията,
транспорта и селското стопанство през последните три десетилетия, има покойният многоуважаван в енергийните
среди проф. Никола Тодориев. Той казваше за нея, че е стабилна, защото е изградена на
три стълба от взаимно допълСтр. 4

То не се прие, но все още във Франция остава в
сила изискването за задължително ваксиниране
на здравните работници, което прати на улицата стотици лекари, сестри и болногледачи.

но, ако тази практика не причинява сериозни, фатални, неприемливи и етично недопустими
усложнения за всеки лекар, който ежедневно се бори, за да излекува и облекчава пациентите. Практикуващите лекари все
още вярват в Хипократовата
клетва, която е била тяхно ръководство от векове и, от която
политиката ги принуждава да
се отклонят. Основните принципи на клетвата като „primum
non nocere“ (преди всичко не
причинявай вреда), медицинска поверителност, свободно и
информирано съгласие, бяха
отхвърлени.
Както знаете,
тази ваксина е в период
на тестване, фаза 3-та от
разработването на лекарства.

Към 2 октомври 2021 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) регистрира 26
523 смъртни случая, официално свързани с ваксината, и 2
милиона усложнения, от които 1 милион тежки. Тези цифри представляват само част
от наблюдаваните случаи. Във
Франция Националната агенция по лекарствата (ANSM),
в доклада си от 16 септември
2021 г., съобщава за 22 559
тежки случая, сред които такива с летален изход. Много
случаи остават нерегистрирани по различни причини.
Във Франция опитът на място, докладван от градски и болнични лекари, ясно показва
увеличаването на
усложненията, настъпващи в
седмиците след ваксинация:

Сега, когато тази фаза се задейства на глобално ниво, пракмного случаи на лицева патикуващите лекари виждат по- рализа, миокардит и перикарявата на много усложнения. дит в ранните проследявания на

ваксинацията; сърдечно-съдови усложнения (инфаркт, инсулт) при сравнително млади пациенти и не непременно
при сърдечносъдов риск, много
случаи на венозна тромбоза и
белодробна емболия. Лекарите съобщават за чести случаи на
високи тромбоцитни маркери,
умора и влошаване на общото състояние, рязко при пациенти в напреднала възраст;
ракови заболявания, които
досега са били контролирани и потискани, са се върнали ударно след имунизацията, автоимунни заболявания,
като полиартрит и тиреоидит
излизат от контрол в седмиците след ваксинацията.
ANSM посочва, че има „потвърдени индикации“ за миокардит и перикардит с ранен стадий след ваксинация
с Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
и Moderna, без да се посочва точният брой пациенти и
като се подценява патологията,
а в същото време усложненията
и последствията в дългосрочен
план могат да бъдат сериозни.
От началото на ваксинацията на възрастова група от 12

НЯМА МЯСТО ЗА ОТСТЪПЛЕНИЕ

Франс Тимерманс
ващи се енергоизточника – ТЕЦ
на въглища, АЕЦ и ВЕЦ. За да
се запази стабилността и сигурността на електроенергийната
ни система в близка и в по-дългосрочна перспектива, е целесъобразно тя да разчита на:
• АЕЦ - като базови мощности;
• ТЕЦ на въглища, също
като базови мощности, а в перспектива като подвърхови и върхови мощности, а също и за резервиращи новите АЕЦ.
Колектив от енергетици,

химици, ядрени експерти,
икономисти и минни инженери разработват идеен проект
за комплекса „Марица изток“,
който цели намаляване на въглеродните емисии. В него се
предлага
да се построи индустриален
комплекс за газификация на
въглищата.

Той ще произвежда няколко химични продукта и синтетичен природен газ, който ще
замести част от вноса на природен газ. Ще се произвежда водород, от който заедно с
въглеродните емисии от ТЕЦ,
ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

и от газификацията на въглищата, ще се произвеждат значителни количества химични
продукти с висока добавена
стойност. За построяването на
комплекса има заявен сериозен инвестиционен интерес и,
което е особено важно, не се
поставя условие за държавна
гаранция.
• ВЕЦ, които съпътстващо
да произвеждат електрическа
енергия при използването на
водата от язовирите предимно за битови, питейни нужди
и за поливното земеделие;
• ВЕИ – фотоволтаични панели да се монтират само на
покривите на битови, административни, индустриални и
складови сгради, като допълващи мощности. Целесъобразно е те да се използват за електроснабдяване на отдалечени,
единични жилища и малки планински махали, до които е неоправдано да се изграждат и поддържат електропроводи и трафопостове.
• ТЕЦ, използващи изворни, термални води;
• ТЕЦ, които да изгарят битови и индустриални отпадъци, но оборудвани със съвременни филтри за пречистване
на газовите емисии.

• ТЕЦ на природен газ, при
условие, че се открие находище на територията на страната
с промишлено значение.
Но за да се реализира такава
стабилна, диверсифицирана
и балансирана електроенергийна система, доставяща качествена и евтина ел. енергия за
бита, индустрията, транспорта и
селското стопанство, е
необходима политическа
воля за извоюване
на мораториум върху
търговията с въглеродни
квоти.

Необходимо е единомислие и единодействие на всички парламентарни и извънпарламентарни партии. В европейски план това е възможно при координирани и
съвместни политически и дипломатически инициативи с
Полша, Унгария, Чехия и другите заинтересовани европейски страни.
Няма място и време за колебание и отстъпление пред
безумния натиск на „зелените“ брюкселски политици. Те
водят Европа и България към
безпрецедентна енергийна,
икономическа и социална катастрофа.
брой 38, 26 октомври 2021 г.

НЕ ПРЕДОТВРАТЯВА ЗАРАЗЯВАНЕТО
до 18 години, в рамките на 3 месеца и половина, са съобщени 206 случая на тежки нежелани реакции (включително
смъртни случаи) с ваксината
Comirnaty и 18 сериозни случая с Moderna. Това са млади
хора, които не са били изложени на риск от тежка болест или
смърт от Covid, но които вероятно ще имат последиците от ваксинацията за цял живот.
През последните дни
две тийнейджърки без
рискови фактори са
починали, а на едно дете е
ампутиран крак 15 дни след
ваксината.

Това не е ли жертва, която
обществото дава, и каква е цената, която трябва да плати?
След колко смъртни случая
на тийнейджъри бихте казали „СПРЕТЕ ваксинацията на
млади хора, които нямат какво да спечелят, защото са с нисък риск от тежко боледуване и
смърт от Covid-19?”
При жените се наблюдават менструални нарушения,
спонтанни аборти или смърт
на плода в утробата по време
на бременност.
Как става така, че Генералната дирекция по здравеопазване разрешава ваксинацията от
първия триместър на бременността, когато данните за безопасността на ваксинирането на
бременни жени са ограничени и
непълни? Къде е принципът на
предпазливостта?
Всички тези усложнения се
появяват рано след ваксинацията при хора без анамнеза, които водят нормален живот. Те се
срещат и при спортисти, които бяха принудени да преустановят спорта след ваксинация, жертвайки кариерата си (Жереми Шарди (тенисист) и Кристоф Люметър
(лекоатлет,трикратен европейски шампион) са най-известните примери). В същото
време при групите неваксинирани хора без съпътстващи
заболявания, няма смъртни
случаи от Covid. Само при хората в риск „ваксината“ може
да има известна защита.
За съжаление тези усложнения преминават мълчаливо, те
не стигат до хората, които вземат решения, или те не искат да
ги видят. Тази драма, свързана
с човешкото здраве, ще се задълбочава с продължаване на
ваксинациите и с вероятното
умножаване на дозите. Изпитването на ваксина срещу H1N1
беше спряно за много по-малко
усложнения.
Нито една от задължителните ваксини не е причинила
такива усложнения.
В момента лекарите виждат повече пациенти в консул-

тации за усложнения от ваксината, отколкото от самия
Cоvid (Изявлението и данните
в него са на база медицински
опит с пациенти от Франция,
където напълно ваксинираните са 70%, а с една игла - 77,7%
- бел. ред.).
Балансът риск/полза не
подкрепя ваксинацията. Защо
изобщо се нуждаете от „лечение“, което е по-опасно от болестта за пациенти без рискови фактори!
Последствията трябва да бъ-

дат установени спешно, за да се
развие естественият имунитет
сега, при Делта варианта, който се оказа много по-малко агресивен и епидемията намалява.
Не повтаряйте синдрома на
Чернобил –

тогава ни казаха, че радиоактивният ядрен облак спира на границата. Не забравяйте скандала „Опетнена кръв“
(афера, разбулена от журналисти, свързана с преливане на
заразена кръв, която убива
стотици хемофилици и хоспитализирани пациенти в 80те и 90-те години - бел. ред.) В
тази връзка, знаете ли, че френският кръводарителки център изисква да е минал период от 28 дни след поставяне на ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, жълта
треска и др., но не предприема никакви предпазни мерки по отношение на кръводарители, наскоро ваксинира-
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ни с тези нови ваксини, чието
биоразпределение в организма е непълно. Това не е ли за
пореден път непознаване на
принципа на предпазливост
и потенциален скандал, който предстои?
Дори и да не сте лекар, огледайте се около себе си и разберете какво се случва. Имате
право да се информирате, защото сте наши представители!

три, санитари и пожарникари, които са сочени с пръст,
не са антиваксъри, а се страхуват от ефектите на „ваксината“, която все още се експериментира, от вредните
ефекти, които те виждат директно в практиката си.
Тези болногледачи отблизо
виждат реални пациенти, лекарите по телевизора екстраполират цифрите на вероятИстината вече излиза наяве. ностите, по-голямата част от
Ваксината Astra Zeneca е които се оказаха погрешни.
В тази криза не трябва да
забранена при хора под 55 го-

дини, заради тромбоза, след
това и Janssen. Постепенно
виждаме държави, които поставят под въпрос масовото
ваксиниране:
В Обединеното кралство
ваксинацията е забранена за
деца под 15-годишна възраст
и там отказаха задължителната ваксинация. (бел. ред.
На 21 октомври средствата за
масова информация съобщиха, че Великобритания е пред
здравен колапс. При ваксинирани 80% от населението по две
дози, заразените с Ковид-19 са
по 50 000 дневно).
В Тексас ваксинацията на
млади хора е забранена. В Дания се ваксинират само тези
в риск и има пълна свобода,
не се изисква ваксинационен
паспорт.
В Африка наблюдаваме
смъртност 10 пъти по-ниска
от нашата, когато там има
само 2% ваксинирани.
Всички тези болногледачи, лекари, медицински сес-

има политически нюанси, а
съгласие в името на защита
на здравето на французите,
които ви избраха.
От името на всички жертви, от името на всички, които не могат да говорят поради страх от санкции, нещо
невиждано в т.нар. страна на
свободата, ви моля да погледнете отвъд напълно манипулираните официални цифри
и да откажете задължителната ваксинация, още повече
за децата, чието бъдеще е застрашено.
Като минимум, приемете
мораториум, по време на който можете да чуете мнението
на много лекари, учени и други, които се опитват да бъдат
чути, но които системно се
бойкотират, защото тяхното
мнение противоречи на правителствената здравна политика. Необходимо е също така
да се преоцени надеждността
на използваните тестове, за да

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

се обсъдят предложените понастоящем лечения.
Премахнете здравния
пропуск и прекратете
срамната и фалшива
пропаганда за ваксинацията:

„всички ваксинирани =
всички защитени“, е напълно
фалшив лозунг, вече знаем
това!
Отменете санкциите за
всички неваксинирани болногледачи, на които им е забранено да практикуват призванието си и, които не са станали по-опасни на 15 септември,
отколкото на 15 юни. Някои
болници, въпреки забраната,
с право продължават да наемат неваксиниран персонал,
за да могат да поддържат дейността си без последици за
здравето, но създавайки явно
неравенство към онези, които
не могат да работят. Не забравяйте, че по време на първата
вълна ги хвалихте, а мнозина загинаха в тази вълна поради липса на маски и защита.
Наложената стратегия е
извън реалността: това е пандемия, която е придружена от
смъртност от 0,05% за хора в
риск, като средната възраст
на смъртните случаи е 83 години. В момента възрастта е малко
по-ниска, защото хората, които
имаха най-крехко здраве, починаха през първата вълна.
Логично е да се предложи ваксинация само при условие, че
имаме истинска ваксина, което все още не е така и зачитайки желанията на всички (това
не е ебола, менингит или едра
шарка...).
Междувременно в случай, че
човек се разболее, е възможно
да му се предложат в началния
стадий различни терапии. Много лекари ги прилагат с успех.
Те могат да ги предлагат и като
превантивна мярка при хора в
рискови групи. Тези лица са известни и могат да бъдат защитени чрез изолиране, без да се
наказва останалата част от населението.
Знайте, че сте предупредени и, когато моментът на истината дойде, защото тя рано
или късно ще се появи наяве,
предвид натрупването на научни данни и данни на терен
за усложненията, може да бъдете подведени под отговорност.
Надявам се да бъда чут в
името на жертвите на ваксината и болногледачите, които
отказват този експеримент и
остават на ваше разположение. И ви моля да приемете,
дами и господа, избраници,
моите уважителни поздрави.
Източник на превода на
български език: www.spisanie8.bg
Стр. 5

ПП „НОВА ЗОРА“ – НА ПОЗИЦИЯ В
ПОРЕДНОТО СРАЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Коалиция „БСП за България“

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.

ДА СПАСИМ ЕНЕРГИЙНОТО СЪРЦЕ
НА РОДИНАТА

Стр. 6

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

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ
От стр. 1

Сега да продължим с обещаната технология за създаване на виртуална реалност.
Да предположим, че група хора
(секта) решава да наложи на обществото дадено виждане. Тъй
като в наше време почти всеки е убеден, че источник на истината е само в науката, на тази
група-секта по необходимост
се налага да си осигури (купи)
малка, но необходима наука
за обосноваване на съответното
виждане. Известно е също, че за
развитието на всяка наука трябват пари, грантове и т.н. По тази
причина се налага тази малка
«своя» наука да покаже, че става
въпрос за научно-обоснована
обществена опасност, или, още
по-добре, за опасност за цялото човечество.
Следващата стъпка е да се
разгроми всяко алтернативно
научно виждане, което твърди
обратното. За целта се организират бойкоти, несъгласните се
обявяват за аморални невежи,
жалко малцинство отричащо
«очевидното», група човекоубийци, които трябва не само да
бъдат лишени от средства за
научна дейност, но и да бъдат
професионално изгонени от
съответната наука. На този стадий особено важна роля играят
социалните мрежи за експресно организиране на т. нар. flash
mobs (мигновени тълпи, глутници), раздухвайки скандални
истории, които имат потенциала да привлекат вниманието на
главните медии. По този начин
нашето скандализиращо малцинство може да се превърне
в уважавано главенствуващо
(мейнстриймно) мнозинство
и да стъпи на магистралата на
големите пари.
Следващият ход е да се утвърди идеята (колкото и идиотска да е изглеждала поначало) като международна норма,
обосновавайки създаването на
национални конвенции, структури и изследователски центрове.
Логиката на която се гради
стабилността на така изгражданата виртуална реалност е следната: реалността, която ви се
поднася е научно обоснована, следователно, не може да се
подлага на съмнение. Следователно, всяка критика на тази
научно-обоснована реалност е
не само безмислена, тя е вредна
и трябва да се преследва с цялата строгост на закона.
Опасни научноидеологически компликции

Големи компликации за горната постановка могат да се
очакват поради съществуващи други критерии за истинска научна работа, например:
«Ако научните резултати не се
оспорват, не може да има прогрес.»

•Предупреждение към технолозите: Виртуалната реалност
работи перфектно само ако се ликвидира всяка алтернатива
Как тази вредна аксио- прогрес». Щом като от всички вата естествена емисия и че
ма работи на практика показва медийни и политически амво- 80% от общото затопляне се
най-безпардонно небезизвест- ни ви се втълпява денонощ- дължи на промяна на слънният физик и нобелов лауре- но, че става въпрос за прогрес чевата активност, се оставят
ат Ричард Фейнман: физици- и за нищо друго, освен прогрес, най-внимателно без внимате-теоретици още на другия ще трябва да приемете за ре- ние от страна на зелената идеден започват атаката срещу ална тази единствена истина ология.
всяка нова теория, за да дока- колкото и нереална да ви изПерфектна идеология
жат, че тя не е достатъчно добра глежда. Иначе....
за фомулиране на
или направо грешна. И най-безЗеленото движение, започобщочовешка опасност
отговорно същият този Фей- нало в началото на 1990-те гоДа се върнем към применман твърди, че това била и дини премина през всички опира
с
нашата малка група (секформулата на прогреса.
сани по-горе начални етапи
та).
При
формулирането на така
Между другото, тази пози- очертани за нашата малка грунеобходимата
научно-доказация определя и един възможен па-секта. Появиха се пари от
на
опасност
за
обществото
(чокритерий за различаване на на- корпорации, чиито супер-скъвечеството),
решаваща
роля
ука от идеология. За разлика от пи технологии не биха могли
теориите в областта на физи- да се конкурират с по-ефтини може да изиграе идеологията
на т.нар. инклузивен капита-

ката, теоретичните разработки в областта на идеологията се бранят на живот и смърт, недопускайки и най-малко
съмнение в тяхната праведност
и перманентна най-високохуманитарна стойност. Борбата
обикновено е с всички познати средства. Ако някой посочи факт, който противоречи на
споменатата теория се заявява,
че утвърдените професионали
в тази област имат друго мнение и, който не е миропомазан
като професионал с необходимите титли и позиции, няма
защо да се навира с някакви
си там факти. Борбата срещу
критиците на такива идеологични разработки е най-безкомпромисна по простата причина,
че затова се плаща много много добре. От тези, които могат
да си позволят да плащат много, много добре, отличаващи се
от простосмъртните по следния
признак: за тях няма проблеми от какъвто и да е вид - има
само разходи.
Между другото, дискутираната по-горе виртуална реалност може да се съгласува с позицията на Ричард Фейнман
доста елементарно: заменя се
думата «прогрес» с «виртуален
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и ефективни, освен ако последните се бойкотират по някаква
причина. Днес вече се формулира и главното направление
т.нар. рестарт на световната
икономика, по една единствена причина: старият модел не
е изгоден за «глобалните стопани».
Научната обосновка за зеленото движение е, че глобалното затопляне е причинено от
човешка дейност. За неговите апостоли това твърдение има
силата на единадесетата божа
заповед.
Еретични научни палеоклиматични изследвания, които показват, че подобни топли периоди е имало през 8-11
векове и 2-1 векове преди новата ера, се отминават с мълчание както и последни резултати
на 23 световно признати експерти по физиката на слънцето, публикувани в списание Research
in Astronomy and Astrophysics под
заглавие «Какво е влиянието на
слънцето върху температурните тенденции в Северното полукълбо?»
Резултати на други специалисти, че антропогенната продукция на въглероден двуокис
съставлява около 8% от него-

лизъм. Капитализъм за всички!
За всички! За абсолютно всички,
интегрирани в едно общество,
в което всички ще се чувствуват
добре, никой няма да бъде изолиран. С една дума - «Капитализъм с човешко лице.»
Главно направление на тази
идеология е борбата с всеобщото неравенство в основата
на която стои следната свърхгениална идея за равенство: «Равенство за достъп до «източници», равенство за достъп до възможности.»
Атмосферата на инклузивност е изключително благоприятна за пропагандирането на
идеи от всякакъв вид, включително и най-идиотски, поради иманентната т.нар. толерантност, която морално и
идеологически изисква мнението на всеки индивид да има не
само право на съществуване, но
и най-уважително отношение
от страна на всички останали.
Следователно, как да се представиш като страдалец е основа на основите за контакти с хората. Втълпява ви се, че
при общуване не може да има
отговор «всичко е нормално» –
има страдание на всяка крач-

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

ка и легитимност чрез страдание, при всеки контакт. Всеки е
недостатъчно оценен. Неправилно пренебрегнат, например, при конкурси с въможност
за директен шантаж по тази линия. Тази личност е пренебрегната не защото не работи добре,
не защото не е достатъчно квалифицирана, а защото е, например, с наднормено тегло, или
от етноса, или с особена джендърна спецификация. С полагащите се изисквания за компенсация.
По принцип, даден индивид Х, показващ пълна липса
на логическо мислене, има ненарушими права да се занимава, при желание, например, с
висша математика. И не само
това. Колегите му са задължени да имат към него такова
отношение, което да създава
най-комфортна психологическа атмосфера за неговите занимания и професионалното
му израстване. Изискването за
равнопоставеност (инклузивност, «ние всички, заедно») неминуемо води до свличане от
нивото на най-надарените математици до абсолютния минимум, определян от нашия индивид Х по простата причина, че
той няма изобщо потенциалната възможност за движение
нагоре. Свличането надолу е напълно осигурено по принцип.
Това е и алтернативната формулировка на тоталната деградация - изискване за стремеж
към дъното. А ето и една политически некоректна формулировка: «Равнение на... кретенизма!»
При такава една «инклузивна» постановка, формулирането
на каквато и да е опасност за обществото, се оказва елементарна
задача на ниво детска градина.
С един пример за илюстрация.
В него става дума за т.нар.
душевно здраве на обществото, което може да бъде опасно
разклатено и от една единствена
непредпазливо показана снимка. Според т.нар Закон за накърняване на чувствата.
Снимката за която става дума
е тази на британския принц Филип, публикувана във връзка с
неговата кончина, изобразяваща
как той открива нова библиотека (Maughan Library) през 2002.
Локалното антирасистко университетско общество моментално организира протест поради
това, че принц Филип бил правил
неколкократно през живота си
расистки и сексистки коментари.
Протестът принуждава Joleen
Clarke, директор на библиотеките на Кралския колеж, да
публикува извинение, че е
осъзнала вредата нанесена на
общността и, че съжалява за
така нанесената вреда (harm).
На стр. 8
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КОЩУНСТВО С ИМЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Милена ВЪРБАНОВА

Н

апоследък в българския обществен и
политически живот
усилено се заговори
за плагиатство, за интелектуално за безочие и грабителство. Падат кариери на изгряващи звезди в политиката, но
други светят все така с отразена светлина – нагло и безпардонно. Партия ГЕРБ, която за
своето 11-годишно управление буквално удуши България, не се посвенява да скверни българските светини и българската чест, с цел да запази разклатените си позиции.
Става дума за два „уникума“ на
гербарастката дипломация и
политика - Таня Димитрова,
медицинска сестра от Ямбол, в
момента „генерален консул“ в
Милано и Калин Каменов от
село Галатин, Врачанско - понастоящем кмет с втори мандат на моя роден многострадален град Враца.
В следващите редове ще ви
разкажа как тези две гербаджийски креатури обсебиха
безцеремонно моя труд и моите инициативи в любимото
От стр. 7

В този конкретен случай думата «вреда» означава научно-обосновано псисихическо нараняване по визуален път на
членовете на антирасиската група към Кралския колеж, чрез публикуване на образа на принц
Филип. Това предполага, че възрастни хора са изпитали силна
емоционална болка при вида
на снимка, която е наранила
тяхната чувствителност т.е.,
става дума за маса емоционални
жертви.
Тук няма място за илюзии:
основно научно положение на
т.нар. «политика на идентичността» (Identity politics) е, че
всичко, което ви обижда е заплаха за вашето психично
здраве и, че ролята ви като ощетен и травмиран индивид е роля
иманентна. Ненапразно такива
супер-чувствителни индивиди
са кръстени «снежинки» (snowflakes), чието духовно равновесие се стапя мигновено и при
най-малкия полъх за мнение,
Стр. 8

ми село Болгаре, в Ломбардия,
Северна Италия и как отчетоха „дейност на международно равнище“. Тяхната едничка цел бе да запазят постовете
си и да бетонират своите политически кариери. Тези две
гербарски „калинки“ не се посвениха дори да използват святото име на Апостола на свободата, най-великия български
национален герой, за да позабършат репутацията си и като
имитират родолюбие към името
българско, да се възправят готови за бъдещи политически домогвания в „дипломацията“, а
защо не и в Европейския парламент.
Ето един крещящ пример
за тяхното удивително безхаберие, еластичност и нискочела комбинативност с цел,
политическо оцеляване и продължаване на безнаказаното им
обогатяване за сметка на държавата и обществото.
В началото на ноември
2016 г. посетих село Болгаре в
провинцията на град Бергамо
в Ломбардия, с изследователска цел и изцяло на свои разноски. За пътуванията и работата си не съм взела и стотинка нито от държавата, нито от
някоя община. Необходимите
за историческите ми изследвания средства идваха само от
нищожната заплата, която получавах като болногледачка
в емиграция и всъщност „ощетявах“ собственото си семейство, което оцеляваше в мизерни условия в България. Ломбардското село Болгаре далеч
не е единственото селище, основано през Ранното Средновековие от българи, което съм
различно от очакваното. Имайте предвид, че експресивни първосигнални жестикулации, задължително се имат предвид. Та
така, бъдете нащрек с вашите телесни движения!
От този пример става ясно, че
става дума за една едва ли не тривиална задача да се докаже, че дадена идея е вредоносна за даден
сегмент на обществото. Следва
прехода сегмент-общество-човечество, който преход отдавна е
разработен технологично с две
необходими условия: пари и
продажни медии. За теоретични обосновки на този тип проблеми няма защо да се тревожите - те се произвеждат на конвейр на най-високо академично хуманитарно ниво. Както
«за» така и «против». Според зависи.
Научна обосновка на
социални проекти

Научната обосновка на подобни социални проекти на
практика се изчерпва с вече спомената по-горе най-стандарт-

посетила. В моята работа обаче то се открои по три пункта. Първо - то едничко бе запазило непокътнато красноречивото си име, което е точен образ на нашия български
етноним. Второ - там бях посрещната с най-голямо гостоприемство от администратори и интелигенти, за които
историята беше професия и
страст. Това бяха тогавашният
кмет - Лука Серугети, историкът Франческо Локатели, шефът на полицията - команданте Силвано Гусмероли, дългогодишният стар кмет на селото,
84-годишният Антонио Фолиени и мнозина други. Трето
- статиите ми, посветени на
Болгаре, получиха най-голям
обществен отзвук и популярност в България - особено обширната ми студия „Виа Болгера
- Българският път. При българите от с. Болгаре, Ломбардия“,
която е качена в Интернет и
е на разположение на всички.
Както и голямото интервю, което направи с мен журналистка
от Врачанската телевизия - то
все още циркулира в Ютюб.
С видеото и печатните материали, създадени веднага след
посещението ми в Болгаре и тиражирани в почти всички централни издания в края на 2016
г., осведомих българското общество за съществуването на
с. Болгаре (и множеството селища от „българския ареал“ в
Северна Италия) и го запознах
с щателните си проучвания
на неговата история и топонимите в неговото землище
- истинска българска съкровищница. От мен българите в
България узнаха за българи-

те в това емблематично село
в Ломбардия. И също от мен
„болгарензите“ - жителите на
Болгаре - научиха, че на картата на България има един все
по-намаляващ и опърпан, ограбен до шушка, областен град
Враца - моето родно място!
Как изобщо стана дума за
Враца?

Италианците не я бяха и
чували. Знаеха само столицата
София и пристанищата Варна
и Бургас, но когато ме изпращаше в обратен път към България,
при самото ни прощаване, кметът Серугети изрази желание
общината му да се побратими
с българско селище. Бях трогната и му предложих моя роден град Враца! Да, Враца е „областен град“, но представлява
пълна руина, с население, което за трийсет години „демократичен преход“ намаля от 95 хиляди на 40 хиляди (максимум,
въпреки че според официалната
статистика брои 50 хиляди). На
фона на врачанската разруха
- село Болгаре, отстоящо на 18
км от Бергамо и на петдесетина от ломбардската метрополия Милано, беше наистина
блестящ партньор за побратимяване! Г-н Серугети се съгласи и през декември 2016 г. аз се
върнах в България, за да разпространя моите изследвания
за Болгаре (те влязоха в третата
ми книга „Злато за смет“) и да
се срещна с врачанската администрация с оглед бъдещо побратимяване.
Именно тогава за първи път
разговарях с врачанския кмет
от ГЕРБ Калин Каменов. Направи ми потискащо впечатление. Думите трудно се ронеха

от устата му, с мъка свързваше
подлог и сказуемо в изречение,
но с изненадващо високомерие ми заяви, че щом италианците предлагат („предлагат“! та те нямаха представа, че Враца
съществува на картата), то тогава е редно да го поканят (подразбира се - на техни разноски)
в Болгаре и той, начело на свита общинари по негов избор със сигурен преводач (!), няколко пъти наблегна на „сигурния преводач“, сякаш аз, „несигурната“, съм се натискала да
му превеждам - щял да поседи
известно време в Ломбардия,
да прецени възможностите и
едва след това да реши дали
си струва да приеме подобна
оферта. Излязох възмутена от
кабинета му. Италианците, на
които бях длъжна да предам резултата от „аудиенцията“ (направих го в смекчен вид), запазиха спокойствие, но твърдо
обявиха, че подобни условия
са неприемливи за тях. В интервюто си за врачанската телевизия, аз не показах пълното си разочарование от срещата с този типичен местен гербаджийски феодал - все още
се надявах свидната ми идея
да се осъществи. Тогава още
не познавах дебрите на тъмната
му безпросветност, тясната му
близост с Бойко Борисов, ненаситната му алчност за ценни имоти, надхвърляща далече
деянията на предшествениците му, странната му „диплома за
юрист“, апетитите му за бъдещо евродепутатство... Врачанското гражданство е завладяно
от ужасен страх пред този кмет,
когото ми описват като извънредно отмъстителен, така че

ТЕХНОЛОГИЯ НА

на статистика на базата на добре
планиран статистически експеримент. «Добре планиран» много често означава следното: така
планираме статистическото
изследване, че да дава резултати, които са ни най-изгодни.
Едно такова ново изследване
от март т.г. предвижда най-оптимистично възстановяване на
световната икономика от Ковид
пандемията чрез увеличаване
световната производителността
на труда с 1%.
Как може научно да се получи
този един процент? На изследване се подлага специфично
подбрана група от големи американски и европейски компании, работещи в областта на
строителството, медицината, комуникациите и др., половината
от които компании, са нямали
проблеми по време на пандемията. В резултат се прави заключение за подобряване на

ПИСМО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

положението, поради повишаване на производителността
на труда. Следващата смела научна крачка към нашата крайна
цел е, да се приеме, че резултатите от този локален експеримент, са меродавни и за икономиката на целия свят.
Да повторим, най-големи
компании, много от които са
били в привилигировано положение по време на пандемията, се вземат за представителни за икономиката на целия
свят. Най-научно крайният резултат е нарисуван още в началото на подборката на компаниите подлежащи на изследване. Резултатът е увеличение не
с 1% на година, а 2% за следващите 3-4 години. По целия свят,
с очаквано възстановяване на
икономиката.
Чрез подобна подборка на изследваните системи, без анализ
на причини и логика на съби-

тия, може да се намери подобна
много добра корелация, например, между увеличаване броя
на пенсионерите, които играят бридж и повишаване боеспособността на армията с 1%
или 2%.
Формулата е проста. Използува се т.нар. чудодеен сценарий. Не се изследва как точно се получава такъв резултат,
какъв е механизма на промените - изследва се наличието на
потенциал за промени. С други
думи: как става това точно не
знаем, но предвиждаме, че е
възможно.
Друг тип изследане от подобен научен калибър препоръчва, че икономиката ще процъфтява още повече, ако в
управлението на компанията има джендърно и етническо разнообразие. Например,
повече цветнокожи личности,
повече хора с наднормено тегброй 38, 26 октомври 2021 г.

В С. БОЛГАРЕ, ЛОМБАРДИЯ

- ако нещо ми се случи - поне
ще знаете откъде ми е дошло.
Най-големият му управленски триумф е препокриването
на пешеходната алея от църквата „Св. Николай“ до бившия
ресторант „Здравец“ с нови
бетонни плочи, след като направи на юфка старото мраморно и керамично покритие
с тежките камиони, които пращаше да закачват мартеници и
великденски яйца по дърветата
- непоносим кич. Само на пет
метра встрани от „излъсканата
главна“ властват плачевен упадък и разруха. За сравнение ще
спомена, че кметът на съседния град Монтана, е превърнал бившия Михайловград в
образец на европейски регионален център - с прекрасни
градини, езера, ремонтирани
сгради и две големи престижни болници - ако бях го посетила преди време, никога нямаше да се обърна към Калин Каменов. Тогавашната зам.-кметица „по културата“ на Враца
- Петя Долапчиева (днес зам.кметица „по образованието“),
детска учителка, ми се похвали
при единствената ни среща - по
друг повод - че е първата, която е вкарала в действие „напредничавите предписания на
филантропа Сорос“, касаещи
дечицата в детските градини.
Изтръпнах от ужас.
Узнавайки постепенно всички тези неутешителни подробности, започнах да се радвам, че
идеята за побратимяване на
Враца с любимото ми Болгаре,
се провали.
Настъпи затишие, но междувременно не преставах да общувам с моите приятели от Болгаре
- аз ги търсех от Швейцария,

те ми се обаждаха от Италия.
През 2019 г. неочаквано прочетох в съобщенията на МВнР, че
някоя си г-жа Таня Димитрова, отскоро генерален консул
в Милано, посетила село Болгаре, установила връзки, дискутирала проблеми на историята и открила „изложба“. Тъй
като никога не бях чувала това
име, потърсих сведения за въпросната г-жа в Гугъл. Там ме
чакаше истински калейдоскоп

Следва статия в същия сайт от
30.03.2012, чието заглавие гласи:
„ГЕРБ праща уникум от Ямбол
за посланик в Загреб“. Препоръчвам ви също „Цирк МВнР“
на сайта „Бургас под лупа“, както
и „Пращаме уникална медицинска сестра за посланик в Загреб“
на „Флагман.бг”.
От този мощен „информационен поток“ се разбира следното: Таня Димитрова е била
мед. сестра без нито ден стаж

кой да списва и издава общинската брошурка, въпреки че
едно от изискванията било кандидатите да имат журналистическо образование. Впоследствие даровитата списователка представила и диплома
по журналистика. Нещо повече - за по-малко от две години тя „завършила“ и теология,
че и още нещичко в добавка,
показвайки „удостоверения“
за владеене на „църковнославянски, латински, библейски еврейски и библейски гръцки“ - по
собствения й израз. За издаването на брошурата тя поискала и

от разнообразната политическа акробатика, катапултирала Таня от Ямбол до върховете
на „дипломацията - ала ГЕРБ“.
Вие можете спокойно да се
запознаете със стремителната
политическа кариера на Таня
Димитрова като прочетете за
нея публикациите в Гугъл. На
07.09.09. сайтът „Десант” публикува статията „Уникум оглавява Областната управа в Ямбол“.

„по специалността“. Привличало я повече политическото поприще - щото в него „има келепир“ (по израза на безсмъртния
праобраз на гербаджийското съсловие). Баща й, „стара-стария“, имал скромно електронно вестниче, което поставил
изцяло в услуга на ГЕРБ и лично на бат`Бойко. Като пръв
знак на благоволение, Димитрова станала призьорка в конкурс

(май й дали) 35 хиляди лева на
месец (но пари ли са това за такъв шедьовър!). Скоро видната
гербаджийка била назначена за
областен управител на Ямболска област, а когато финансовите й злоупотреби на този пост
нараснали така стремглаво, че
било вече невъзможно да се гледа пред тях, добрият дух Николай Младенов, тогавашен външен министър, изстрелва наша

ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ

ло, и/или с вариабелна полова ориентация.
Логиката, по която следва увеличаване на печалбата на
компанията, поради споменатото етно-джендърно разнообразие на управителното тяло,
не се уточнява - има резултати от изследвания. Въпроси от
рода «Колко точно цветнкожи
индивиди трабва да се назначат? Какво трябва да е образованието на джендърно специалните?», не се задават. Казано ви
е - колкото по-разнообразно
толкова по-добре. Образованието? Образованието не е взето
предвид. Явно не е решаващо
като фактор. Защо не е решаващо, не е ясно, но такъв е крайният резултат. Основното доказателство за казаното е, че има
корелация!
Споменатите случаи са примери за реални съвети давани
на големи западни компании.

Ядрото им е в САЩ и Великобритания. Трябва да се подчертае, че изобщо не става дума за
саботаж. Става дума за научно-обоснован идиотизъм.
Спор няма по факта, че някои хора са били преследвани и
малтретирани в миналото по
джендърна линия. От биологическа (генетична) гледна точка,
ако има доказана такава, става
въпрос за група хора, на брой
по-малко от 1% от човечеството. Всичко останало е чисто социално явление с наложена социална норма, по същество норма на социално извращаване,
в полза на този един процент
от човечеството. В резултат цялото това безобразие напълно
руши всякакви културни канони с претенцията, че новото
културно летоброене започва
сега. Всичко с по-стара дата, е
ретроградно и мястото му е в
културния крематорий.
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В големите градове вече се
създава нов етнос, нова урбанизирана народност. Етногенезис. В това число управленчески етнос. Тя се създава като
се изтръгне старата от корен.
Новият етнос престава да живее
в традиционното общество като
засега все още не става въпрос за
елит, но тези хора вече ни учат,
например, как трябва да се общува.
А ето и една еретична постановка останала от класическата култура. Правилното е да
се осигурят равни начални възможности, а не последващо насилствено изравняване. Абсолютно равни начални условия
за децата да се учат, да намерят
естественото си място по време на образованието, да паснат
естествено и без насилие на точното място в спектъра на възможностите си. Светът от веки
веков е показал, че не става

за глобално хомогенизиране,
че естествено се разпада на отделни под-светове не по външните «зелена» екологична или
джендърна координати, а по
вътрешната биологична координата, която определя
най-естествено традиционните ценности и мястото в обществото на всеки индивид.
Накрая един военен пример

Всяка добра армия има нужда от истински бойци, агресивни и готови на саможертва.
От най-елементарна биологична гледна точка, нужни са и
хора с високо ниво на тестостерон. Т.е., джендърно равенство в армията не води до
нищо добро по отношение на
качеството на войника. Генерал Александър Лебед бракува
напълно заглавието на книгата
на Константин Симонов «Солдатами не рождаются». Според

ПИСМО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Танка в Загреб като извънреден и пълномощен посланик!
Боже опази! Това поредно „възхитително“ дело срещу интересите на нашата страна, не е
станало без личното застъпничество на Барба Ганис – дипломатическият имунитет й е
бил нужен като „въздуха и водата за всяко живо същество“, защото без него съдебното преследване е щяло със сигурност
да вгорчи живота й. А от Загреб,
където уникумът на ГЕРБ се е
оказала „наследница“ на един от
най-блестящите български журналисти и интелектуалци Велизар Енчев, въздушното течение я отнася насред столицата на световната мода - Милано. Таня се изрусява, добива
по-цивилизован вид, различен
от първоначалния й - и започва
да мъчи „мозъка си“ как да остане в дипломацията - обратният
път към Ямбол е опасно миниран. Именно в тоя съдбовен
миг някой от „екипа й“ съзира
моята студия за Болгаре в Интернет и се впива като кърлеж
в тази възможност. И заминава за Болгаре „да установява
връзки“.
От Италия ме осведомиха,
че такава особа се е появила в
безметежното им селце и е направила „изложба“ - снимки на
български градове. Самата тя
се е увековечила на фото с кмета Серугети. Когато италианците й казали, че една българка е проправила пътя към тях
и й предложили да ме повикат, нито Танка, нито „екипът“
й, са проявили интерес към
скромната ми личност. Явно
съм била персона нон грата, чието дело е предвидено „за използване“ с други цели и по други параграфи.
Следва
него, ако не си роден за войник
не ставаш: «Солдатами рождаются». Тези, които не стават,
а ги насилват, са проблем за
всички. И за себе си, и за другите. Често с трагични последствия.
Хората не са равни по чисто биологични причини. Проблемът е да си намериш мястото, а не да се бориш за привилегията да заемаш всяко
място. Няма нужда от квоти
за електрохимици, желаещи
да бъдат театрални режисьори. Или да бъдат солисти в
операта. Или пък необходими
квоти за хуманитаристи като
бъдещи директори на атомни електростанции, поради принципа, че не можем да
ограничаваме правата им.
P.S.
Най-приятелски съвет
от автора: Забравете горните най-ретроградни мисли и
примери! За ваше добро и, защото светлото бъдеще е пред
вас.
Стр. 9

Избори 2021:

Петко ПЕТКОВ

К

огато пандемията на
„китайския“ коронавирус беше все още
само смътна заплаха, от набързо сформирания Национален оперативен
щаб (НОЩ) успокояваха, че
грипът е много по-опасен и
няма нужда да слагаме маски. А обяснението им за ниската, в началото на пандемията, заболеваемост и смъртност
на българите, беше тоталната
ваксинация против туберкулоза, детски паралич и други заболявания, извършена
при режима на Тодор Живков
и преди него. На твърденията,
че хиляди български студенти
отиват на бригади в САЩ, шефът на НОЩ, генерал-професор Венцеслав Мутафчийски
отговори така: „Не, не отивате!“. От „алтернативния“ медицински щаб също отричаха
надвисналата заплаха, а завеждащият детското отделение на
Инфекциозна болница София
доцент Атанас Мангъров дори
разказа по телевизията как тогавашният премиер Бойко Борисов се възхитил на неговите аргументи. „Мангъров, казал той, ако бях жена, щях да
ти пусна!“ Самият Борисов
оправда създаването на „алтернативния“ щаб с необходимостта да се чува и противното мнение. Той подчерта, че
е включил в него професор
Костов, понеже не се разбирали с шефа на ВМА професор д-р Мутафчийски. Така че
няма да е пресилено да се каже,
че именно Борисов пося семето на разделението на нацията и на медицинската гилдия,
в частност по въпроса за борбата срещу коронавируса и ваксинацията като единствено
средство срещу неговото разпространение.
Тогава още нямаше нито
коалиция „Изправи се Бг! Ние
идваме!“, нито партии като
„Има такъв народ“ и „Продължаваме промяната“. Да не говорим за КОД и „Републиканци за България“, обединили се
предизборно в коалиция „Национално обединение на десницата“ (НОД). Съпредседатели на коалицията са бившият заместник-председател на
ГЕРБ Цветан Цветанов и бившият костовист и министър на
Стр. 10

ПО-ДОБРЕ НЕ ИДВАЙТЕ,
здравеопазването във втория
кабинет на Бойко Борисов от
коалицията „Реформаторски
блок“ (РБ) д-р Петър Москов.
Или „Пепи Ваксината“ дорде
не речеш. За разлика от тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов, Москов
не подаде оставка от министерския пост и така предпочете салтаната на министър пред
Реформаторския блок. Неговият престой в Министерството
на здравеопазването не се запомни с нищо друго, освен с
трампата на български за турски ваксини. В третия кабинет на Борисов за министър на
здравеопазването бе назначен
бившият заместник министър

на от употреба в десетки страни от ЕС, заради фаталните
си странични ефекти. И докато Ангелов уверяваше, че няколкото смъртни случаи след
поставяне на тази ваксина у
нас нямат връзка със самата нея, а са последица от други заболявания, Борисов заповяда ваксинирането с „Астра
Зенека“ да бъде преустановено, докато излезе „диагнозата“
на Европейската агенция по
храните и лекарствата (ЕМА).
Откривателят на „Българския
модел“, професор Ангелов не
възрази. Както не възрази и тогавашният министър на икономиката Лъчезар Борисов, който сутринта „отвори“ молове-

На президента Румен Радев
или този на премиера-самохвалко Бойко Борисов? Не се ли
похвали последният с това, че
много умно е оставил вируса
да върлува из България през
лятото на 2020 г.? Ето така
ни „пазеше“ той от пандемията, преди и след показното си
ваксиниране по „Фейсбук“. В
разгара на пандемията Борисов
кръстосваше страната като шофьор на джип, возеше като
куфари министрите на финансите и здравеопазването,
заместник-министъра на регионалното развитие Нанков
и шефа на „Пирогов“ професор Балтов. И навсякъде беше
аплодиран от герберски акти-

Ноем. 2020

Дек. 2020

Ян. 2021

Февр.2021

Март 2021

Апр.2021

10.11-106

01.12-221

01.01-157

02.02-159

02.03-117

01.04-129

17.11-152

02.12-153

12.01-106

09.03-150

02.04-116

18.11-131

03.12-159

10.03-138

03.04-125

19.11-117

04.12-156

13.03-102

06.04-197

20.11-119

05.12-147

16.03-187

07.04-132

21.11-129

08.12-213

17.03-107

08.04-116

24.11-189

09.12-146

18.03-136

09.04-136

25.11-157

10.12-127

19.03-102

10.04-138

26.11-141

11.12-122

20.03-115

13.04-201

27.11-162

12.12-157

23.03-169

14.04-127

28.11-151

15.12-150

24.03-119

15.04-125

16.12-167

25.03-106

16.04-108

17.12-191

30.03-203

17.04-121

18.12-143

31.03-155

20.04-217

19.12-157

21.04-106

22.12-156

22.04-100

23.12-114

23.04-103

30.12-154

24.04-105

31.12-110

27.04-194

на финансите Кирил Ананиев,
останал в историята с фразата „Не дай си, боже!“. След като
се провали изцяло, Борисов
го върна в Министерството
на финансите на мястото на
освободения Владислав Горанов, а за министър на здравеопазването назначи бившия
директор на Александровска
болница професор д-р Костадин Ангелов. Така се кадруваше по времето на Борисов в
сектора на здравеопазването и
министри се „харесваха“ и избираха по разклони и сокаци. Но за подготовка на медицински специалисти време все не оставаше. Ето защо
първата вълна на коронавируса ни завари напълно неподготвени: и кадрово, и материално. Но, вместо да признае това състояние, министър
Костадин Ангелов изнамери
уйдурмата „Български модел на
справяне с коронакризата“, от
който уж се учели лидерите
на цяла Европа. „Моделът“ се
свеждаше до закупуването на
4,5 млн. дози от ваксината на
„Астра Зенека“, която бе спря-

те и фитнесите, а вечерта на
същия ден Борисов ги затвори. Да напомням ли за хвалбите на Борисов, че ще шием
защитни облекла за целия
ЕС? И че в един завод в Разград ще произвеждаме ваксини? Ами размяната на българско пилешко месо за китайски маски и индийски фурми
от Дубай? Спомнете си за ходенето по мъките на личните лекари, които трябваше да
се бият на опашки пред РЗИта, за да получат 1-2 флакона
ваксини. Или за „зелените коридори“, на които не бяха осигурени ваксини и те на практика се превърнаха в „коридори
за зелен хайвер“. По едно време
ваксините се транспортираха
до РЗИ с коли за доставка на
кренвирши, а пред входовете
на болниците болни от коронавирус умираха, чакайки да
бъдат приети. Една родилка
трябваше да кръстоса 2-3 области, докато намери свободно място в родилно отделение. Чий свят напускаха починалите от коронавирус по
времето на Бойко Борисов?

висти, маскирани като пътни
строители, на които беше раздал предварително милиарди
по метода „ин-хаус“. Сиреч, без
обществени поръчки. Днес те
му се реваншират, протестирайки пред МС и МРРБ с искане на министерски оставки
и твърдят, че протестът им не
бил политически мотивиран.
Сигурно нямат нищо общо с
политиката и исканията за оставка на служебния здравен
министър Стойчо Кацаров,
на вътрешния министър Бойко Рашков, на образователния
Николай Денков и на министъра на енергетиката Николай
Живков. Нищо лично, просто
бизнес!
„Лидерът“ Бойко Борисов
отново обикаля градове и села,
вече като официална предизборна реклама, прегръща и целува „народа“ или „Жени ГЕРБ“
без маска, редува самохвалства и ругатни срещу служебното правителство и президента Радев, които били потопили страната в хаос и проваляли ваксинацията. Сякаш по
време на неговото управление

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

не бяхме последни по ваксинация и първи по заболеваемост
и смъртност от коронавируса в
ЕС. Сякаш на 1 декември 2020
г. не беше регистрирана рекордната, ненадмината и досега, смъртност за едно денонощие от 221 души!
Ето таблицата на смъртта
от коронавируса през последните шест месеца от Бойко
Борисовото „успешно“ управление. В нея по месеци и дати
са посочени само бройките на
починалите от/с/ коронавирус над 100 души дневно. Преценете сами колко „успешен“ е
бил „Българският модел“ (Виж
таблицата).
Наглостта на Борисов е
безгранична, когато се саморекламира и упреква предшествениците си и президента Радев, както и амнезията му
за неприятните факти от собственото му управленско минало е пословична. Обаче самохвалствата на Борисов взеха
да омръзват на електората и
в Дупница той беше освиркан. Нещо, за което Борисов обвини активисти на ДСБ. Как ги
позна – той си знае! Но, когато обвинява Радев и Кацаров
за високата заболеваемост и
смъртност от коронавируса
(4979 заразени и 214 починали
към 19.10.2021; 4957 заразени
и 124 починали към 20.10.2021;
4522 заразени и 107 починали
към 21.10.2021; 4816 заразени и
120 починали към 22.10.2021 г.),
някой трябва да му напомни,
че на 30 ноември срещу 1 декември 2020 г., когато той все
още управляваше, от коронавирус починаха 221 души!
Т.е., нито високата заболеваемост и смъртност, нито преумората на медиците в препълнените болнични ковидотделения, нито ниското заплащане
на спешните медици са заслуга на служебното правителство,
на д-р Стойчо Кацаров или на
президента Румен Радев. Кабинетът на Стефан Янев просто
разчиства Авгиевите обори на
предишното управление, но не
разполага с река Арно, която да
пусне през тях. Все пак служебният здравен министър Кацаров намери начин да стимулира ваксинацията, въвеждайки
изискването за представяне на
„зелен сертификат“ или отрицателен ковид тест при влизане
в обществени заведения. Благодарение на това пред ваксинационните пунктове и ковид
центровете се наредиха опашки от мераклии да се имунизират. Не театралните ваксинации на Борисов, професор
Ангелов, професор Мутафчийски и професор Балтов, а
заплахата да останат задълго гладни и жадни в България накара колебаещите се да
брой 38, 26 октомври 2021 г.

НИЕ ЩЕ СИ ОТИДЕМ!
се ваксинират. Антиваксърите
най-накрая бяха надхитрени и
прибягнаха до улични протести,
оглавени от партиите „Атака“
и „Възраждане“. Отнесе го найневинният, министърът на образованието Николай Денков,
който предпочете дистанционното обучение на всички учащи
се пред това заразата да придобие катастрофични измерения.
Впрочем, затягането на мерките срещу коронавируса не е
български патент. Правят го и в
САЩ, където броят на починалите надхвърли 700 000, и в Русия, където починалите са над
200 000, в Япония, че дори и в
Латвия, която въведе едномесечен локдаун. Румъния, която
ни изпревари във ваксинирането на населението, е залята
от новата вълна на коронавируса. В Москва кметът Собянин заповяда възрастните над
65 г. да не излизат от къщи. А
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във Великобритания, която
ваксинира 80% от населението си, в момента са паникьосани от новата мутация на коро-

навируса AY.4.2. А у нас, вместо да помислят за живота на
гражданите, няколко партии
обвиниха Стойчо Кацаров в

разделение на нацията на ваксинирани и неваксинирани
и в нарушаване на човешките права. Сякаш има по- важни

БАЛКАНСКА СЮИТА

И в литературата – като черна сага за драматичната съдба
на стотици хиляди сираци и
бежанци, прогонени от родната земя, белязани завинаги от
мъката.
Античната митология гъмжи
от зооморфни и антропоморфни същества – едни са фриволни като сатирите, други –
страховити като кентаврите и
ериниите, трети – беззащитни... Странно нещо е човешкото
въображение, раждащо хибриди, за да си обясни света или да
помири несъвместимото. Но
то е страшно, когато ражда чудовищни понятия, колкото и
неутрално да звучат понякога.
Едно от тях е понятието геополитика. То носи в себе си унищожението и е антихуманно по
своята същност.
Няма да забравя колко прия-

телства се разпаднаха през споменатата вече 1999 година, когато някои от българските ми колеги – писатели и журналисти
– се присъединиха към „цивилизационния избор”, направен от тогавашното българско
правителство за удари срещу
западната ни съседка. В името
на новите геополитически интереси.
Реката тече и изтича. „Не можеш два пъти да влезеш в една
и съща вода” – казал го е Хераклит. „...И тя да е същата” –
това продължение обикновено
не се цитира, то не е популярно. Но любовта винаги е една
и съща. Смъртта – една и съща.
Атавистичният страх от тъмното – един и същ. Бях изненадана, когато колегата ми от Баня
Лука, сръбският поет, преводач,
драматург, режисьор Предраг Бйелошевич ми заговори за

стихосбирката си със заглавие
„Страх от светлото” и дълго ми
обяснява тази своя необичайна
метафора. И си припомних Оруеловите „Ферма за животни” и
„1984”, където по-равните внушават на равните, че ВОЙНАТА
Е МИР, СВОБОДАТА Е РОБСТВО,
НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА. Всичко това се случва на светло.
По какво бруталния тероризъм се различава от перфидната лицемерна загриженост
на великите сили за демократичността на режимите в Източна Европа и по други континенти? Геополитика. Безжалостен кентавър, изпотъпкващ всичко с копитата си, но
маскиран като крилат кон или
дори като гълъбче на мира.
Втора поредна година внучката ми прекарва по четири месеца на студентска бригада в
САЩ – като спасителка в ба-

сейн. Когато се върне, я закачам – колко кандидат-удавници спаси? Моята Бистра много
харесва американците. Намира
ги за изключително толерантни
и мили. Не се съмнявам в преценката й. Но на снимките, които качва през тези 4 месеца във
Фейсбук, кой знае защо обикновено е със сърби, хървати,
черногорци. Какво да се прави? Хомо балканикус е друго
неизтребимо понятие, също
като тревата. Копнея тя да живее в един друг свят, където да
няма срутващи се небостъргачи и сринати мостове; да може
да влиза – пряко природните и
философските закони – във водата, която винаги да е една
и съща. Водата, над която се
носи Духът, за да сътвори Живот, а не инстинктът, носещ
разрушение.
02.09.-11.09.2014 г.

Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания. Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. Това, и драстичното
поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги наложиха след
18 години непроменяна, цената вече да бъде 2 лв. Повече от всякога обществото ни
се нуждае от убедени защитници. Не само защото годината е особено важна, с избори
за парламент и за президент,
а защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исти-

права от правото на живот. Подобре ли щеше правителството
да бездейства, за да не предизвиква протестите на ресторантьорите и хотелиерите, на пътните строители, или на медиците. За разлика от Костадин Ангелов, Стойчо Кацаров не се
хвали, а поема отговорност, за
което рано или късно ще му благодарят. Друг е въпросът, че неговият мандат ще изтече, а не се
знае какво ще дойде след изборите.
Съдейки по това как кандидати за 47-то НС се оказаха в
3-4 листи, или в листите на няколко партии едновременно,
започваме сериозно да се притесняваме от повторение на
предишния злополучен сценарий с 45-то и 46-то Народно събрание. Още по-притеснителна е вероятността ГЕРБ
и ДПС да се върнат на власт.
Понеже и те внушават „Ние идваме!“. На такава заплаха голяма част от електората отговаря:
„Ако вие дойдете, ние си отиваме!“
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ
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1000 София
ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07
тел./факс: 02 846-50-01

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100
ната с лъжата.
Разпространението
на
вестника, по независещи от
нас причини, все така продължава да бъде ограничено.
Абонаментът за сега е найсигурният начин, „Зора“ да
участва в битката за България.
Отново ви призоваваме: във
всяка пощенска станция
може да осъществите вашата подкрепа с абонамент до
края на годината, както и за
следващата. Също така можете да направите абона-
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мент за 1 месец, за тримесечие и полугодие.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един
месец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой вече е 2 лв.
Всеки вторник очаквайте
„Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате и
в офисите на ДОБИ ПРЕС. Редакцията на вестника има договорни отношения с тази

фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан точния адрес и
името на получателя, както и
телефон за обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите на тел.
02 985 23 05; 02 985 23 07, както и на мобилни телефони:
0879 140 122 и 0894 66 49 00.
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аскоро излязоха от печат два луксозно оформени тома с избрано
творчество на поетесата
Надя Попова - „Послепис за зрящи“ и „Нетленна светлина“, издадени от издателство „Захарий
Стоянов”. В първия том - „Послепис за зрящи“ - авторката е подбрала стихотворения, есета, портрети и литературна критика, а
във втория - „Нетленна светлина“ – великолепни преводи на
поезия от руски поети, които дават отговор защо Надя Попова е
една от водещите у нас професионални преводачи на художествена литерату- пис за зрящи“, а преводът на „Акробат“ от Влара от и на руски език. „Присмехулно стихотво- дислав Ходасевич е от сборника „Нетленна
рение“ и есето „Балканска сюита“ са от „После- светлина“.
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К

аква досада! Между автобуса ми, пристигнал
от Баня Лука в Ниш
и другият, с който ще
пътувам за София, има цели
10 часа. За това време мога десет
пъти да обиколя града. Е, хайде,
с Бога напред!
Каменната дига над река Нишава, пресичаща града, цялата е
изрисувана с любовни графити
– сърца и сърцераздирателни
послания като например това,
в свободен превод гласящо: „Ти
си най-хубавото нещо на света
и макар че никога няма да сме
заедно – винаги ще те обичам!”
А към водата се спускат стъпала
– някои са мъшасали и обрасна-

(Бележки на коляно)

пия, има голям пазар), но пътят
и на едните и на другите прекосява малка градинка с издигнат
в средата й куполообразен мемориал в памет на загиналите
от бомбардировките на НАТО
през 1999 г. мирни нишки жители. На една от каменните стели е издълбано: „Чекамо васкресенье мртвих у живот будучег
века. На Видовден 2000 г.”
Любов, живот, смърт... Балканска сюита, изпълнявана от
оркестъра за сватби и погребения на Горан Брегович, понякога накъсвана от зловещото
кресчендо на бомби или на автомати „Калашников”.
В животинския свят сам-

не говорим за общата ни топонимика: Слатина, Д. Брестница, Лесковац... Към тези селища
пред очите ми тръгват автобуси от „станцията“. Същевременно – и това няма как да се
изличи! – сме воювали един
срещу друг в не една и две
братоубийствени войни. Воювал е мобилизираният през
1916 г. по-голям брат на дядо
ми по бащина линия – възпитаникът на Сорбоната Минко
Попов (дали не затова, съкрушен от абсурда на омразата, се
самоубива едва 27-годишен?...)
Воювали са „симпатиите” на
баба ми по майчина линия,
пъстрооката г-ца Надя, в чий-

Надя ПОПОВА

ПРИСМЕХУЛНО
СТИХОТВОРЕНИЕ
На Весела Люцканова

Изгърмяла съм си вече патроните.
Изпушила съм си цигарите.
Изпяла съм си песента
и така нататък…
(Колко ли ще зарадвам с това признание
една луда,
която ми прави заклинания за смърт?)
Оттече се златната ми река без остатък.
Брегът е ронлив, хоризонтът – стъклено-твърд.
А люляците цъфтят в запролетена София,
в клоните се въззема възторжено чик-чирик.
(Един приятел ме посъветва
да препрочитам великите философи,
но в мен се е вселил непоправим агностик.)
И понеже съм гърмян заек,
заобикалям капаните.
И защото съм жилав стрък –
възраждам се с пролетта.
Таласъмите предупреждавам:
Не разчитайте да ме хванете!
Ще прекрача когато ме викнат
Онази Врата.

АКРОБАТ

(Надпис към силует)

Владислав ХОДАСЕВИЧ

ли с трева, затова на отсрещния
бряг двама служители от местната „Чистота” ги остъргват с
оглушителна електрическа косачка. Аз пък седя на този, срещуположния – еднакво отчуждена и от вечната любов, и от
вечната, неизтребима трева. По
моста минават дългокраки момичета (отсреща е сградата на
Нишкия университет), старци
с пазарски чанти (наблизо, покрай крепостната стена на строената през 1719 г. Стамбол каСтр. 12

ците от еднакъв вид враждуват
и се избиват помежду си само
през размножителния период,
оспорвайки си самката. По време на своеобразните си зоологически „Троянски войни”... Иначе, за по-голям къс от плячката
или маркиране на територията,
обикновено се разминава със
страховито ръмжене, целящо
прогонване. А ние хората?
Толкова си приличаме със
сърбите, толкова сме близки по
език, манталитет, рефлекси. Да

то архив съм виждала пощенски картички от фронта на
Първата световна – снимки на
млади мъже върху коне, с описания на тежкия военен бит
и носталгични въздишки: „...а
вие сигурно все така се събирате вечер, танцувате...” Последиците от тези войни са трагични, особено за нас, българите. Не случайно са влезли
в историята като национални
катастрофи.

Под стрехите някой е опнал въже.
Върви акробатът. Деца и мъже
са зяпнали: виж го – същински везни.
В ръцете му – пръчка. И бездна – встрани.
Побутват се, шепнат: “Ще падне, на бас!”
И всеки очаква – стоок и стоглас.
Отдясно в прозореца – старче едно.
Отляво – пияница с чаша вино.
Небето е ясно. Въжето – добро.
Върви акробатът – по-лек от перо.
Но ако се стрелне в безумен летеж
и ахне ведно лицемерната гмеж –
не гледай, поете! Нима в този свят
не служиш и ти на такъв занаят?
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