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Спаси себе си! И помогни,
и другите да
се спасят!
Минчо Минчев

В

предишния брой на „Нова
зора“ си позволих да напиша, че словото на Корнелия
Нинова пред делегатите та
49-тия конгрес на БСП е слово разтърсващо с дълбокия катарзис на
аргументите на правдата; че нито
един председател на тази партия
преди нея не е достигал по по-пряк
път до сърцето на всеки честен социалист, на всеки българин, загрижен за бъдещето на нацията и на държавата. Логиката на думите й бе неотразима – като удар с чук. Тишината в Зала 1 на НДК
– оглушителна. Думите й звънтяха, като наковалня. Тя дръпна завесата на една отрезвяваща действителност, която убеден съм ще
събуди не само БСП, но ще отвори очите на много граждани за битката и отговорностите на БСП в името на спасението на България.
якак неудобно е човек да цитира себе си, но там имаше и едно
изречение, към което искам да се върна: „Да се отиде и по-нататък“. Не е реч за разделението, което сигурен съм, ще
продължи и занапред. Нито за корелацията между нажежените до бяло атаки на вътрешно-партийната опозиция, външния натиск по европейска линия и логистичната подкрепа на
властта, не само чрез медийната шумотевица. На всички е ясно,
че протуберансите на последвалата ярост не са само по причина
на идейни и морални загуби, че блестящо спечеленото сражение
на председателя на БСП ще в нанесло щети и акции на „борсата“,
които поне до момента са безвъзвратни. Доколкото обаче заявената позиция на Нинова и БСП по въпроса за Истанбулската конвенция
е насочена срещу концепцията на г-н Сорос за бъдещето на Европа
и света, няма опасност да пресъхнат финансовите потоци за неговите
адепти, което означава, че и у нас много барут ще издими, и много
слава, и много пепел ще посипят партийната история. Не крия, че
лично за мен такава перспектива е крайно притеснителна, защото има
нещо много по-важно, много по-страшно, много по-безвъзвратно от похарчените на халос пари и надежди в безсмислени сражения, унищожаващи енергията на нацията и конкретно в „БСП за
Бълагрия“: България е на прага на клинична смърт и това е загърбеният в шумотевицата съдбовен проблем. Във време, когато всички си късат ризите – кой за принципи, кой за демокрация,
една постъпателна геноцидна политика унищожава народа
ни. Нейната ефективност е чудовищна. Нейната перфидност
– невиждана! Спасението от нея е извън възможностите на която и да е партия, защото изисква енергията на цялата нация
или поне на онази нейна част, която не членува в ОПГ на властта на прехода.

Н

Какъв е проблемът?

През 1989г. населението на България е почти 9 милиона.
Според справочника на ЦРУ, към м. юли 2018 г. вече сме 7,057,504
души. Тази цифра включва и двата (или повече) милиона български граждани, прокудени за насъщния в страните на ЕС, в САЩ,
Канада и другаде, доколкото имената им фигурират в ЕСГРАОН и в
избирателните списъци.
На стр. 2

Лекари и медицински сестри протестират против наложения ни модел на здравеопазване: за периода 2014-2020 г., страната ни е на първо място по смъртност в ЕС!

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ –
НАДЕЖДА ИЛИ
СЪВРЕМЕННА АЛХИМИЯ
„Когато много хора са завладени
от една и съща идея, възможността
да се допуснат големи грешки рязко
нараства“
Ницше
1927-1930 год. В Русия НЕП-а е
в миналото. Според Йосиф В. Сталин социализмът ще се строи в
„една отделно взета страна“.Световната революция се отлага. Облаци
се струпват над главата на Троцки
и неговите сънародници -интернационалисти, осъществили Октомврийската революция и създали
Коминтерна с други намерения. От руската
империя, обаче, са останали много материални ценности, които „велики комбинатори“
като Остап Бендер методично отнемат от притежателите им с помощта на „400 сравнително
честни начини“ в преследване на своята егоистична мечта – заселване в слънчевия Рио
де Жанейро.
Знае се как завършва Бендер преди 90 гоЗОРА Е !

Румен Воденичаров
дини. Но неговият пример се оказва заразителен и безсмъртен. В периоди на преход, когато
ориентирите са объркани и погрешни, а властта
е слаба, подобно на мухъл в изключен хладилник, се множат клонинги на Остап Бендер. И
те също като него владеят „сравнително честните начини“ за присвояване на чужди пари и
за откриване на сметки в офшорни банки.
На стр. 7

От стр. 1

Сходни данни сочи Националния статистически институт;
Докладът за състоянието на националната сигурност през 2017
г., приет от Народното събрание
в края на 2018 г.; както и демографската прогноза на „Евростат“.

възникването на стрес решаващо значение има начинът на
живот и социалната среда, които
са независими фактори на индивидуалното здраве. Здравето, според дефиницията на СЗО
е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, не просто отсъствието на болест или недъг.“

Каква е рекапитулацията?

Стресът и мизерията

Ако теглим чертата ще видим, че спрямо 1989 г., над 1.9
милиона от населението ни са
се срещнали със смъртта, което представлява демографска загуба от над 21%. На път
да преминат в по-добрия свят
в близко време са още 630 000
българи.
Според Националната здравна стратегия на МЗ за периода
2014-2020 г., страната ни е на
първо място по смъртност в
ЕС! Покосените от сърдечен или
мозъчен удар на 100 хиляди
души, са три пъти повече от
средната смъртност за Евросъюза (160 срещу 51); от боле-

Защо се позовах на тази
дълбоко неприятна, и за мен
като автор и, предполагам, и
за читателя статистика?
Защото стресът и мизерията са фактори, изкуствено
създавани и насилствено налагани против волята на хората. Оттук и изключително високата смъртност, която поставя
България сред държавите с наймащабно лишаване от правото на живот на собственото й
население. А това означава, че
става дума за политика. У нас
се провежда „добре планирана
смъртност”, споделя с мрачна ирония медиен коментатор.

ние, но според различни изследвания тя напълно се е сляла с трите власти. Няма област
в обществено-политическия
живот, в която да не властват
корупцията и методите на организираната престъпност. В
разговорния език, а и в медиите,
често я назовават чрез конкретните й проявления: «енергийна мафия», «здравна мафия»,
«фарма-мафия», «имотна мафия», «банкова мафия», «дървена мафия», «медийна мафия»,
«чиновническа мафия», «съдебна мафия»…
Ето цитат от доклада на
Негово Превъзходителство
Джеймс Пардю, посланик на
САЩ в София през 2005г.:
„Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително върху
парламента, правителството
и съдебната власт. В резултат
на това, организираната престъпност е увеличила влиянието си и е в състояние да действа
буквално безнаказано”.

и се намесва безцеремонно в икономиката, а оттам – навсякъде в обществения живот. Тази
тенденция се наблюдава отдавна, отпреди повече от десет години, но придобива вече застрашителни размери”.
Ако се опитаме да преведем
цитата на г-н Василев, ще видим, че акцентът пада върху
последните 10 години.

Г-н Василев говори за „тоталитаризъм“ и това не са
празни думи и намеци.
Едно от проявленията на новия тоталитаризъм, усещано
най-зловещо, е енергийният
октопод, доколкото последиците от социално-екстремните му
деяния достигат до всеки български дом. Още през 2006 г.,
преждевременно напусналият ни Илия Божинов – член на
ВС на БСП, – разкри колосалните мащаби на този престъпен конкубинат на енергийните монополисти с „компетентните органи”, с политици, магистрати, медии и „енергийни

ните органи” от задълженията
им по Конституцията да бъдат
в защита на гражданите на
РБ, вкл. в здравеопазването,
няма как изкуствено налаганите уродливи условия на живот в
България да не подсетят останалото след „евакуацията“ население, че идва и неговия ред,
че всичко това води до физическото елиминиране на значителна част от нацията, чрез
способите на „добре планираната смъртност”. Следователно,
реч е за трайна политика, която се провежда постъпателно
и в пълна координация между
законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Това е
редък случай, в който трите власти, по същество, са се превърнали в инструменти на задкулисието, чрез което то фактически
властва в държавата. И изглежда не е случаен Сицилианският
афоризъм, че всяка нация си
има мафия, но само в България мафията си има държава.
Европейци сме, ама не
съвсем

Спаси себе си! И помогни...

сти на кръвоносната система –
те са два пъти повече (592 срещу 216); от исхемична болест на
сърцето – 106 срещу средно 79
за ЕС. В същото време доклад
на Евросъюза сочи, че България надвишава средната за ЕС
смъртност по 17 показатели,
като при пет от тях като причини за фатален изход, страната ни е на първо място! (злокачествени образувания; болести на кръвообращението; на
сърцето; мозъчно-съдова болест; състояния, възникващи
по време на бременност и раждане) Статистиката е неумолима: населението ни намалява
със скорост 8 души на час! В
същото време, по раждаемост
на 1000 души от населението,
България е на 210-то място от
общо 224 държави.
Каквито и въпроси да предизвикват принципите и политиката на Световната здравна
организация (СЗО-WHO) отдавна е известен фактът, че тя
алармира за рязко нарастване
на смъртността в света, следствие от незаразни хронични
заболявания (НХЗ). Нека да ги
изброим, защото в случая с България и народа ни те представляват много сериозен процент. Реч е за исхемични болести на сърцето, на органите на
кръвообращението, хронични
респиратори заболявания, ракови, диабет, и др. В Еврорегиона те формират 77% от общото бреме на болестите. Трябва
да запомним и факта, че НХЗ се
отключват най-вече от рискови
и стресови фактори, породени
от външни дразнители, нагнетяване на страх, неблагоприятна социална среда и пр. За
Стр. 2

Очевидно, надявайки се в тази
политкоректна форма да ни подсети, че като политика, тя е
целенасочена; че наложеният
над страната ни модел е престъпен, защото в най-висока степен и ефективно убива
хора. Но ако българското население насилствено е поставено
в такива условия на живот, които да водят към неговото пълно или частично физическо
унищожение, то значи трябва
някой на висок глас да каже, че
това е деяние, което попада в
дефинитивното поле на понятието геноцид – престъпление, за което няма давност (чл.
416 от НК).
Това налага да запитаме: кой
е отговорен за такава политика? Отговорна е властта, чрез
която се упражнява държавното управление.
Какво се случи в последните 20 години в България?
На границата между
20 и 21 век

бе извършена груба деиндустрализация, проведена бе усмъртителна реформа
в здравеопазването и социалната сфера; днес умира бългаското село и се създава протолатифундисткимодел на замеделско производство; държавата се еоттеглила напълно от
спорта и почивното дело, и в
много голяма степен от културата... Да не изреждам всичко
известно. Несигурността стана знак на всекидневието, манипулацията се превърна в основна задача на средствата за
масова информация; престъпността не само бе инфилтрирана в държавното управле-

Прeз 2000 г. мнозинството
на „Командира”, Иван Костов,
в 38-то НС приема закон, който ратифицира Eвропейската Социална Харта (ЕСХ) (ДВ,
бр.30/2000г.) Ратифицира я,
но не съвсем! Защото Хартата бе приета с резерви, които не
позволяват нормални доходи,
нормални пенсии и социални
помощи, съпоставими с другите европейски страни . Според
тази частична ратификация

Карикатура: Иван Кутузов

Българската власт:

Още по-тревожен е последният доклад на Държавният департамент на САЩ за
България, от март т. г. Той съдържа още по-смазващи констатации за задълбочаващи
се злоупотреби и корупция
във всички правителствени
институции; неефикасност
и липсата на отчетност в съдебната система; безнаказаност на длъжностите лица в
най-високите етажи на властта; и т.н. Вижда се ,че 14 години след доклада на г-н Джеймс
Пардю, управлението на българската държава не само не
се е променило към по-добро,
но се е влошило много подрастично.
„Държавата се управлява
като бандитска шайка”, обобщава и адвокатът-правозащитник Михаил Екимджиев.
Видният общественик и основател на Съюза на работодателите в България Васил Василев, алармира, че в тези условия: “Тоталитаризмът се промъква в обществения организъм
Актуален глас

експерти”, организирани в щедро финансирани от чужбина
„експертни институти”. Той
нарече тогава това престъпно
сдружение „енергийна мафия”
- термин, който надживя него
и изглежда ще надживее и последния българин. На това основание наскоро журналистът от
в. “Труд” Георги Великов обяви,
че е налице нарастваща „заплаха от енергиен фашизъм”.
Фактори за физическото
елиминиране

На някой може да му се
стори, че боите са твърде сгъстени, но когато ти прекъснат
тока или те връхлетят гангстерите от т.нар. колекторски
фирми или частните съдебни
изпълнители, почти сигурно
е, че ще започнеш да мислиш
друго, ако изобщо си в състояние да мислиш. Защото именно в такива случаи най-често
се отключват зловещите НХЗ
(незаразни хронични заболявания). Като прибавим и абдикирането на „компетент-

- се обвързва само с 35 члена и номерирани алинеи, а не
с 79 члена и номерирани алинеи – което е задължение, съгл.
част III, чл. А (задължения), ал.1,
т. (с) на ЕСХ;
Българската власт: приема
разписаните в част I на ЕСХ права не като задължение, а само
като „декларация на целите“;
ЕСХ и днес не се обвързва с правата разписани в нейната част
втора
- чл. 2, ал. 1 и 3; чл. 4, ал.1; чл.
9; чл. 10; чл. 12, ал. 2 и 4; чл. 15; чл.
17; чл. 18, ал. 1, 2 и 3; чл. 23; чл. 27,
ал.1; Те са суспендирани още с
ратификацията, извършвана от
38-НС през 2000г.
Зад тези формални членове,
алинеи и точки, обаче които всеки би отминал с досада, се крие
едно неизмеримо
злодеяние.

Заради тях депутатите например не считат, че всеки има
право на справедливо възнаграждение, достатъчно за поддържане на прилично жизнено
равнище за себси и семейството
му (ч.I, т.4 на ЕСХ);
че работниците имат право на справедливи, безопасни и
брой 26, 25 юни 2019 г.

ПРОДАВАТ СЕ, МАМО, БЕЛИТЕ МАНАСТИРИ...

„Евролибералпатриотична“ коалиция пробутва американски модел на финансиране на политическите партии.

Н

а втората година от своето управление Бойко Борисов реши „да
се вслуша“ във волята на 2,5 милиона души от близо 3,5 милиона
участвали в референдума на Слави, които поискаха партийната
субсидия да се намали на 1 лев за действително получен глас. Самият премиер призна, че това е популизъм, който ще направи политическите партии зависими от олигарсите, но оправда решението на МС с критиките
на опозицията към министъра на финансите Владислав Горанов относно
надплатените „погрешка“ 6,3 млн.лв. субсидии на пет парламентарно представени партии, плюс извънпарламентарната партия „Възраждане“. И найвече, с искането на оставката на министър Горанов и обвиняването на
ГЕРБ в нарушаване на законите и в злоупотреба с държавния бюджет.

ДПС квалифицираха решението на МС като „див популизъм“, но контрираха с още подив такъв, предлагайки партиите да не получават никакво
държавно финансиране, а да
разчитат на неограничени дарения от физически и юридически лица. Понеже така било в
най-демократичната страна на
света САЩ. За да не изостанат в
наддаването за народната любов, от ГЕРБ предложиха общините да предоставят безплатно
офиси на политическите партии. На 20 юни търгът се пренесе
в парламентарната комисия по
бюджет и финанси, а на 21 юни
трябваше окончателното предложение да бъде гласувано в парламентарната зала. Но след като
от Брюксел Борисов обеща да
се консултира с коалиционните партньори, заместник председателят на НС Емил Христов
подложи на гласуване предложение за отлагане на гласуването за партийните субсидии.

Това предложение бе прието със 186 гласа „за“ срещу 12
„против“ и 7 „въздържал се“.
Развръзката остана за по-добри времена. „Шоуто трябва
да продължи“, както пееше Фреди Меркюри. Патриотите в лицето на ВМРО и НФСБ прибраха своите предложения, обещавайки да ги внесат отново
при второто четене на закона.
Така с дружните усилия на политическите джамбази блатото на българското законодателство се уталожи. От БСП нарекоха договорката между ГЕРБ,
ОП, ДПС и „Воля“ преврат срещу
демокрацията, но кой да ги чуе?
Ако попитат хората на улицата,
те ще подкрепят не само премахването на държавната субсидия за партиите, а и забраната на
всички политически партии. За
този живот дето го живеят, все
някой трябва да отговаря. Какво им пука, че олигарсите щели
да си напазаруват партии, парламентарни групи и депутати,

кметове и общински съветници? Олигарсите могат всичко да
си купят – народът на „суа леба“
я кара. И мре в ускорени темпове. Управляващите партии и при
държавно финансиране ползват безплатно целия държавен
ресурс за своите предизборни
кампании, без да се отказват и
от държавни субсидии. Ето защо
ГЕРБ са „спестили от закуски“
цели 23 млн.лв., докато в БСП
са почти на червено с мижавите
300-400 хиляди лева. ГЕРБ, ДПС,
ОП и „Воля“ могат да минат без
никакви субсидии. ГЕРБ, понеже
рояк „присъдружни“ журналисти и медии следват като сенки
премиера Борисов при неговите „срещи с народа“ и отразяват

възхитено мъдростите, които
ръси наляво и надясно. Веднъж
ще каже, че АЕЦ „Белене“ трябва
да бъде построена на всяка цена,
защото иначе токът ще поскъпне 17 пъти; друг път ще я нарече „гьол“; трети път ще обяви
търг за стратегически инвеститор, който да я построи без държавни гаранции. Или ще се похвали, че лично е спрял три руски
енергийни проекта, а после ще
рекламира продължението на
„Турски поток“ през България,
въпреки че по него ще тече същия руски природен газ, но на
по-висока цена. А колко пъти
Борисов отменя решения на
ПГ на ГЕРБ? Не е изключено,
ако НС приеме предложени-

ето на ДПС за нулева субсидия, Борисов да размисли щом
под прозорците на МС извикат „Оставка!“ и да разпореди
преразглеждане на промените в Закона за политическите
партии. И този път беше прав.
Веднага след това агитпропите
на ГЕРБ, като Даниела Дариткова, Тома Биков, Менда Стоянова, Спас Гърневски, Георги Марков, Антон Тодоров, Георги Харизанов, Георги Коритаров, Ива Николова, Илиана
Беновска, Любо Огнянов, Патарински и др. ще включат на
задна предавка и ще заобясняват, колко правилно и народополезно е последното решение
на Вожда, като случаите с преференциите.
Поведението на ДПС е обяснимо: те си имат ТЕЦ „Варна“, на която всички плащаме за да не работи, сиреч да поддържа т.нар. студен резерв. Почетният председател на ДПС, хидроенергетикът
Ахмед Доган го е купил от децата
на бившия транспортен министър Данаил Папазов за 1,5 млн.
лв., въпреки, че на фамилия Папазови централата е струвала
48 млн.лв.! Сега Доган планира да
разшири и модернизира пристанището, след което ще обере товарите на държавното пристанище
Варна, което и без това трудно ще
забележи човек някой кран да товари или разтоварва.
На стр. 4
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здравословни условия на труд
(ч.I, т.2 и 3);
че децата, младежите и жените в майчинство имат право
на специална закрила (ч.I, т.7 и
8);
че семейството, като основна клетка на обществото, има
право на социалнна, правна и икономическа защита (ч.I, т.16);
че всички, вкл. тези, които не
разполагат с достатъчно средства, имат право да се ползват от
мерки, съдействащи за постигане
на най-доброто им здравословно състояние (ч.I, т.11 и 13);
че всички възрастни имат
право на социална закрила (ч.I,
т.23);
че всеки има право на жилище и на закрила срещу бедност и
социална изолация (ч.I, т.30 и 31);
и др.
Заради частичната ратификация депутатите и днес не смятат, че всеки има право на справедливи условия на труд, вкл.
разумна продължителност на
работния ден и платен годишен

отпуск най-малко от 4 седмици
(ч.II, чл.2, ал.1 и 2);
че работниците имат право на справедливо възнаграждение, достатъчно да осигури на
тях и семействата им прилично
жизнено равнище (ч.II, чл.4, ал.1);
че системата на социално
осигуряване трябва да се поддържа на задоволително равнище (ч.II, чл.12, ал.2);
че инвалидите имат право
на независимост, социално интегриране и участие в живота на
обществото (ч.II, чл.15);
че децата и младежите
имат право на социална, правна и икономическа защита (ч.II,
чл.17);
че възрастните имат право на социална закрила, вкл.
достатъчно средства, за да водят
прилично съществуване и да играят активна роля в обществения, социалния и културния живот (ч.II, чл. 23); и др.

знато? Нещо, което сякаш сме
чели, но вече сме забравили!
Да, така е! Това са права, които императивно са разписани в Конституцията, които Върховният законодател – VII
ВНС, е разписал като неотменими (чл.57 КРБ)! Но, тези права са
суспендирани, те са само на хартия, би казал всеки, който поне
веднъж е прочел Конституцията на Република България.
Така е, а това означава че, всеки народен предствител, който гласува закон и престъпва
императивни Конституционни и Евросъюзни норми, който нарушава и клетвата, която е положил по чл.76, ал.2 от
КРБ: (б.р) „Да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа”, то този депутат, ведно с всички други,
които са гласували с него и са
приели законите, са се превърДобре забравените права
Но защо всичко изписано нали в клетвопрестъпници!
Възниква въпросът: актове,
до тук ни изглежда някак по-
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приети от клетвопрестъпници,
могат ли да пораждат правно
действие?
Възниква и друг въпрос:
чрез тези закони, депутатите
не поставят ли значителна част
от нацията в условия на живот, които да водят до нейното
пълно или частично физическо унищожение? Не участват ли
съзнателно в геноцида над българския народ, а нали геноцид
означава престъпление, за което няма давност! Т
Примерът

На Нюрнбергския процес индустриалният магнат
Алфред Круп е осъден на 5 години затвор и конфискация на
имуществото, защото ползвал
труда на концлагеристи срещу
възнаграждение, което не им осигурява възстановяване на изразходваните жизнени сили по време на работа, следствие на което
те умират от изтощение. Възражението на Круп, че е ползвал
онова, което му предоставяло
германското правителство, а

въпрос на деня

именно – най-евтината работна
ръка, не е прието от съда, защото има морални принципи. Въз
основа именно на тези морални
принципи по-късно е дефинирана Социалната харта, за която и
депутати и политици очевидно са
забравили. Като отказва правото
на достойни условия на живот и
възнаграждение, които да осигуряват на българския гражданин
физическото му оцеляване, властта, на практика, не провежда
ли неонацистка политика на геноцид?
Възникват и други въпроси: колко от парламентарно
представените партии през
тези 20 години са поискали
отмяната на геноцидните разпоредби? Колко от евродепутатите ни през последните 12
години са алармирали Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския
съд за правата на човека, че в
България се осъществява „добре планирана смъртност”?
На стр. 4
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ПРОДАВАТ СЕ, МАМО, БЕЛИТЕ МАНАСТИРИ...
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Въпреки това обаче колкото да издържа една партия, пък
била тя и ДПС, все има сила.
При ОП проблеми с финансирането очевидно няма. ВМРО,
чийто кандидат за евродепутат Ангел Джамбазки буквално
изтичаше от чешмите, лежи на
поборническия труд на старите воеводи и главно на рентите
от наследените имоти. То от там
е и авторитета, разбира се. Някои намекват, че това разточителство е свързано с търговията с удостоверения за български
произход от страна на ДАБЧ,
но това знае само прокуратурата. Тя знае също, че всеки е невинен до доказване на противното. Другите две „присъдружни“ партии от малката коалиция – НФСБ и „Атака“ си имат
собствени телевизии, но събраха
обидно малка електорална подкрепа. Надминаха ги дори независимите кандидати Десислава
Иванчева и Минчо Христов,
като Иванчева провеждаше
кампанията си от женския
затвор в Сливен. Коалицията „Воля- българските родо-

От стр. 3

любци“ на Веселин Марешки
също надмина „патриотите“
от НФСБ и „Атака“, но не можа
да пласира за евродепутат своя
вожд. „Не всичко е пари, приятелю, не всичко е пари..“, пее Лили
Иванова.
Защо след този провал „разгромените авари“ от СДС и малките коалиционни партньори
на ГЕРБ се качват на каруцата
на ДПС, подкрепяйки бъдещата
политическа корупция, прикривана под термина „американски
модел“ на финансиране на политическите партии? Тоест, възможността те да получават неограничени „дарения“ от фирми и физически лица. Обяснението е просто: в момента,
въпреки взаимната си непоносимост, те са част от управлението и споделят не само отговорностите, а и облагите от
това си положение. А уж НФСБ
щяха „да изчегъртат ДПС от
властта“..Така го „изчегъртаха“, че се оказаха в негласна коалиция с партията на Ахмед Доган, Мустафа Карадайъ и Делян
Пеевски. Защо тогава протестираха срещу номинирането на
Пеевски за шеф на ДАНС по вре-

мето на кабинета „Орешарски“?
Разликата е, че тогава формален
председател на ДПС беше „агент
Павел“, тоест Лютви Местан, а
днес е Мустафа Карадайъ, който си заслужи лидерствоо задето самоотвержено нарита
онзи главаняк, дето размахваше газов пистолет на главата
на д-р Ахмет Доган.
Обаче „независимите“ български медии са оглушали и ослепели за подобни питания и
предпочитат да се занимават с
оттеглената оставка на Корнелия Нинова. Телевизия „Европа“ и „Канал 3“ направо са се
превърнали в свърталища на
анти Нинова коментатори.
Включително на представители на вътрешно партийната опозиция в БСП. Ако чужденец гледа техните предавания, ще остане с впечатление, че
Нинова е премиер на България,
а не Бойко Борисов. Защо Нинова си била оттеглила оставката,
след като я е подала от морални
съображения? „Те не могат една
оставка да подадат като хората“,
иронизира и „Премиерът Слънце“ Бойко Борисов. И няма
един журналист, който да го

нансира политически партии,
които не могат да му върнат жеста с някоя обществена поръчка,
или друга далавера. Независимо от това, което стана в парламентарната зала на 21 юни,
ГЕРБ, ДПС и присъдружните
„обединени патриоти“ и „родолюбци“ ще останат в историята,
като съавтори на един позорен и
нагъл политически алъш вериш,
които ако не друго, бе коствена
форма на натиск Конгресът на
БСП да освободи Нинова, като
председател. Да, ама не. Сега се
надяват, че обрачите им от фирми да са достатъчно могъщи, че
да обезпечат победата им на изборите за местна власт. И за подемократично ще изтръскат до
стотинка отанелите джобове на
опозицията.

В

популярната песен за „белите манастири“ и „черните калугерки“, които се продават, поне е известен купувачът – младото еврейче. В днешния случай, обаче, данъкоплатецът е този, който ще плати за този срам. Въпреки че го лъжат, че той поръчва музиката, а бизнесът я плаща. Или, че Пеевски и компания мислят за
него, предлагайки да се намали ДДС върху хляба, лекарствата и книгите. Блажени са вярващите! Българският капитализъм е започнал
с хайдутлук и така ще си продължава. А първото поколение български чорбаджии трупат само лой. Докато не дойде горският и не разгони бракониерите.
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Затова именно
„трябва да се отиде и понататък“.

Което ще рече „БСП за България“ да си посатви генералната политическа задача да мобилизира цялото общество с идеята да бъде спрян геноцидът?
Да бъде спрян и с енергията на
всички ония, които са наричани презрително „лузъри“ и „прекариат“, и които са огромната
част от българския народ. Днес,
никой не го е грижа за тази нееднородна маса от човешки отломки, изгубена в хаоса при демонтажа на България и нацията. Тези хора, разделени и залутани в опитите си да се спасят
по единично – по „хоризонтала“
и по „вертикала“ на надеждата,
могат да бъдат интегрална част
от градивната маса на предлагания от „Нова Зора“ Единен народен фронт. Нарочно акцентувам върху тях, а не върху имотния
слой и т.нар средна класа. Пиша
за тази част от народа, защото тя
е първият жертвен сноп, който пада пред дулото на беззаконието. И него никой не го слага в сметката. А нали те също
са българи! И нали за нас всеки
човек е важен, защото е син на
България.
Имотният слой и средната класа са наясно, че в осноСтр. 4

запита: „Вие защо не си подадохте оставката от поста
председател на ГЕРБ след загубата на президентските избори?“ Или: „Защо, претендирайки, че изпълнявате желанията
на участниците в референдума
на Слави, избрахте само размера на партийните субсидии, а
не мажоритарния вот и електронното гласуване?“
Истината е, че участниците
в този референдум никога не
са искали партиите да получават
неограничени „дарения“ от юридически и физически лица. Дори
даренията да са публични, народът никога няма да узнае срещу
какви политически ангажименти те са дадени на управляващите партии. Не се съмнявайте, че
никой бизнесмен няма да фи-

вата на всичко е възстановяването на законността. За
имотния слой това е условие за
просперитет и спокойствие;
за „средната класа“ - това е
гаранция, че няма да опознае би докрай прелестите на
бездънното дъно.
От хоризонт до хоризонт

Нека обобщя: възстановяването на законността е първата крачка към възстановяване на държавността, на непосредственото действие на
Конституцията.
Като пръв и най-важен говорител и пропагандатор на тази
идея за спасяване на българския
народ от изтребление, аз виждам
ПГ на Коалиция „БСП за България“. И най-вече нейният
председател - Корнелия Нино-

ва! Не трябва да се водят повече битки на дребно и на парче,
нито пък изтощаващи сражения, обикновено по сценарий
зададен от ГЕРБ. От хоризонт
до хоризонт тамата трябва да
бъде една единствена: изобличаване на геноциданта политика, която се води срещу българския народ! И стрелба по
всички цели, защото е реч за
война, в името на народа! И в
тази война за неговото избавление, народът непременно
ще ни чуе. И ще ни разпознае.
Фактите за неговата „добре
планирана смъртност“ буквално са пред очите ни. Целта
на цялата политическа акция
е една единствена: да се покаже на този народ, че има изход,
че има възможност за спасение
актуален глас

и че тази възможност е реална,
ако бъдем заедно, ако се обединим, не за „реформа“, а за смяна на геноцидната системата.
Днес в Брауновото движение на
хаоса тя убива едни, а утре ще
довърши други. И ако не днес,
ти утре ще си следващият! Затова изходът е само един: спаси се! И помогни на другите да
се спасят! За да има България.
Някой може да каже, че това
е утопична идея, но за голяма
партия, като БСП е необходима голяма идея. А по-велика идея от спасението на българския народ и неговата държавност – няма.
Не бива да се заблуждаваме,
че неверието няма да обезкуражи много от нас.
Съпротива ще има,

както имаше срещу „Визия
за България“. Този значим документ беше лесно неглижиран, защото неговите отрицатели знаеха, че широката маса
няма как да се възторгне от
езика на икономическата проблематика. За нея много отвле-

чено звучат понятия, като „нова
индустриализация“ и „нова данъчна система“. И те използваха
точно тази психологическа нагласа в народа, който обикновено трудно възприема аргументите „за“. И той се отнесе към
посланията на „Визия за България“ и „Визия за Европа“ като
към „бош лаф“ и „Аллах керим“.
В случая трябва да се има предвид и една неизтребима национална особеност: българинът скача като ужилен, когато
е реч единствено за децата му
и за неговия живот. Първостепенни по важност за него са
въпросите за собствената му
безопасност, крадливостта на
властта и разбира се проблемите на всекидневието – дом,
кола, изхранване на семейството и над всичко – изучаването на децата! Връзката между здравата икономика и подобряване на собствения му живот, както се опитваме да му ги
разказваме ние, трудно стигат
до съзнанието му, главно заради
наслоеното недоверие в годините на преход.

Н

о ако успеем да покажем на народа как и от къде извира злото, ще нажежим до бяло и последния неврон в него. Бойко това и прави. Постоянно повтаря: „Комунистите и Нинова“... И не сочи аргументи.
А за аргументите срещу геноцидната политика на ГЕРБ ,
ние мълчим. Защо?
И до кога?
брой 26, 25 юни 2019 г.

П

олският президент
Анджей Дуда беше
на посещение във
Вашингтон, където се срещна със своя американски колега Доналд
Тръмп. Тази среща и подписаните споразумения между
двете страни са част от налаганото от САЩ и НАТО
значително
нарастване
на военния потенциал, насочен против Русия. Като
демонстрация на военна
мощ и военно сътрудничество скъпо струващият ( и уж „невидим“ за радарите) боен самолет F-35
показно прелетя над Белия
дом докато Тръмп и Дуда
стояха на моравата със своите „първи дами“.
По време на срещата на двамата президенти
Тръмп топло похвали Анджей Дуда и напълно игнорира зададените му от журналистите плахи въпроси,
отнасящи се до недемократичните вътрешнополитически прояви на управляващите в Полша. През последните години с пълната
подкрепа на американската
политика от правителството
на крайно дясната Партия
на реда и справедливостта, в която членува Дуда,
разгърна кампания на ксенофобия и антисемитизъм, прибягна към исторически фалшификации,
наложи забрана върху самото споменаване на антиеврейските престъпления на полските антисемити, предприе преследване
и действия на отмъщение
против водещи историци,
изследващи Холокоста.
Президентите Тръмп и
Дуда подписаха декларация за военно сътрудничество и два меморандума
за разбирателство между
(САЩ и Полша) двете страни. По думите на Тръмп декларацията за военно сътрудничество показвала, че
САЩ и Полша са свързани
от стратегическо партньорство, общи ценности, споделени цели и много силно приятелство. Въпросната декларация предвижда разполагането в Полша
на нови 1000 американски
военнослужащи към вече
присъстващите там 5000
души, както и на ескадрон
от военни дронове. Полското правителство, което неотдавна отказа на 300 хил.
стачкуващи учители повишение на заплатите, защото „няма пари“, сега пое
задължението да заплати
всички разходи за инфраструктурата, необходима
на новия американски военен контингент. Тръмп гледа благосклонно на идеята в

Полша да се създаде постоянна американска база, наричана от някои „Форт Тръмп“.
Управляващите във Варшава от много години настояват за постоянно американско присъствие в страната си.
Полското правителство
желае да закупи от САЩ няколко реактивни самолетиизтребители F-35, продукт
на най-скъпо струващата во-

стратегически съюз с дясното полско правителство.
Полският президент Дуда посещава Вашингтон вече за
втори път откакто Тръмп
встъпи в длъжност в началото на 2017г. През последните години Полша се е превърнала във все по-значим
съюзник на САЩ както по отношение на подготовката за
война против Русия, така и
по отношение на конфликта

то против Русия, така и против Германия. А в началото
на 2019г. във Варшава се състоя „военна“ среща на високо
равнище, на която домакини
бяха съвместно САЩ и Полша, а от американска страна присъстваше държавният секретар Майк Помпео.
Срещата пряко се отнасяше
до подготовката за война
против Иран.
Тесният съюз между

Пак дърпат мечката
за опашката

Доналд Тръмп и Анджей Дуда

енна програма в историята,
като всеки един от тях ще е
с цена около 100 милиона
долара. Полша вече закупи
през 2018г. американска ракетна система „Пейтриът“
на стойност 4,7 милиарда
долара. Освен това правителството във Варшава има
амбицията до 2030г. да увеличи военните разходи до
2.5% от Брутния вътрешен
продукт на страната.
Генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг радушно приветства разполагането на допълнителни
американски войски в Полша. Според него това показвало силата на трансатлантическите връзки, както и
отговорността на САЩ към
защитата на европейската
сигурност. На свой ред Кремъл заяви, че руското военно ръководство внимателно следи американското военно натрупване в Полша и
взема нужните мерки да не
бъде застрашена сигурността на Руската федерация.
Белият дом отдава подчертано значение на своя
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на САЩ с Германия и Евросъюза. По време на посещението си във Варшава през
юни 2017г. Тръмп подкрепи дясната политика на полското правителство и го възхвали като важен съюзник на
САЩ против Москва и Берлин. Очевиден е стремежът
на Тръмп да се създаде съюз
между различни десни идори про-фашистки режими в
Източна и Централна Европа,
предназначен да воюва как-

САЩ и Полша в увеличаването на напрежението с Русия,
както и по други въпроси на
външната политика представлява значителен фактор в
нарастващите напрежения
между САЩ и Евросъюза , в
частност между американската агресивност и реваншистките кръгове в Германия, които са по-предпазливи по отношение на Русия, Иран и
други горещи точки на света.
По време на пресконферен-

цията си след срещата с Анджей Дуда президентът Доналд Тръмп нееднократно
отправи остри нападки срещу Германия. Той разкритикува правителството в Берлин за това, че не увеличавало достатъчно своите военни
разходи, както и за участието
си в строителството на рускогерманския газопровод „Северен поток-2“, срещу който
от година протестират САЩ,
Полша и Украйна. Тръмп съобщи, че неговата администрация разглеждала въпроса за налагане на санкции на
Германия заради „Северен
поток-2“. „Ние защищаваме
Германия от Русия, а Русия
получава милиарди и милиарди долари от Германия“, оплака се Тръмп. Според американския президент „Северен
поток-2“ правел Германия
„заложник на Русия в случай,
че нещата отидат на лошо“,
т.е. в случай, че има война. За
разлика от Германия Полша,
която е „нашият голям приятел“ по думите на Тръмп, се е
съгласила да закупи от САЩ 2
милиарда кубически метра
американски втечнен естествен газ за сумата 8 милиарда долара! (За сравнение руският естествен газ е с около
30% по-евтин поради сложната технология на обработка и транспортиране на американския газ). В ръцете на
САЩ втечненият газ е важно оръжие за отслабването на ролята на руския газ в
Европа и Азия.
Консервативният полски вестник „Жечпосполита“ приветства резултатите от срещата Тръмп-Дуда
и ги тълкува като признак,
че Полша „задминава Русия“.
Според вестника в условията на „руска агресия против
Украйна“ от 2014г. за своята
сигурност Полша зависела
именно от САЩ, докато Европейският съюз и Германия не били нейни надеждни военни съюзници и при
това имали „погрешни схващания за Русия“.
(Clara Weiss WSWS,
14 June 2019)

Книгата на прославения български
генерал Георги Вазов
„Участието на българите в Освободителната война“ е с цена
15 лв и може да се закупи от офиса на ул.
„Пиротска“ 3, в София, както и да се поръча с обикновен пощенски запис на стойност 17 лв (15лв + 2 за
пощенска пратка) на
адрес: София 1377, ул.
„Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев Минчев –
до поискване.
светът в действие

Стр. 5

За „сделката на века“ - F-16 Block 70

Проф. дфн., д-р ист.
Нако Стефанов
„Сагата“ със закупуването на нови самолети за българските ВВС започнала преди няколко години, като че
ли върви към своето завършване. На 4 юни т.г. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ обяви, че
сделката е одобрена и максималната цена за осемте изтребителя F-16 Block 70, които България иска да придобие, както и
оборудването за тях ще е около 1.673 млрд. долара, или приблизително 2.925 млрд. лв. От
информацията, обаче, не става
ясно дали максимално одобреният бюджет включва ДДС или
не. (Вж. https://www.capital.
bg/politika_i_
ikonomika/
bulgaria/2019/06/04/3915739_
maksimalnata_cena_na_f16_za_bulgariia_ nabubna_ s_
nad_1/)
Тук ще припомним, че първоначално бе предвидено максималният бюджет за покупка
на изтребители да е 1.8 млрд.
лв. с ДДС. Но парламентът вдигна това ограничение и гласува мандат на правителството свободно да се договаря със
САЩ. В този смисъл окончателната сума, която трябва да плати българският данъкоплатец е
все още неясна, макар от Брюксел мин. председателят да подхвърли цифрата 2 милиарда и
200 млн лв.
Малко след като Атлантическият съвет на България
(АСБ) обяви, че F-16 е правилният избор, същият предупреди, че „руските фактори се
домогват до провал на сделката
за F-16.“ Убеждаването на обществото, че Родината ни не само
има нужда от превъоръжаване на ВВС, но това трябва да
стане с американски самолети, продължи с публикуване
на мнението на представителя на корпорацията Lockheed
Martin – производител на F-16 в
средствата за масова информация у нас. Така например този
представител – Джеймс РобинСтр. 6

сън заявява, че
ще получим F-16
на цена като Словакия и Бахрейн.
Съответно като
дата за получаване на 8-те самолета се посочва 2023
година.
По този повод
бившият
командващ на
НАТО ген. Брийдлав е запитан
„какво е най-добре
да прави страната ни в периода, докато бъдат
произведени първите F-16 – да
поддържаме старите си МиГ29 или да поискаме от НАТО
помощ за съвместна охрана на
въздушното пространство?“
Генералът отговаря, че „не давам съвети на държавите как да
постъпят.“(https://www.capital.
bg/politika_i_ikonomika/

bulgaria/2019/01/18/3376953_
shte_poluchim_f-16_na_
cena_kato_slovakiia_i_
bahrein/).
Генерал Брийдлав, обаче,
припомня, че „всички говорят
за член 5 от договора за НАТО
(гарантиращ колективна отбрана), но обикновено забравят
за член 3, който изисква отделните държави да полагат достатъчно усилия да се отбраняват и сами. "Отбраната започва вкъщи" – казва той.(пак
там).
И така, като че ли точката е
сложена над „i“ и няма място
за повече дискусии. Е, вярно
някои фактори ни подсказват, че в днешната обстановка
Русия е опасност за България.
Т.е., след като 15 години след
влизането ни в НАТО по при-

знание на редица експерти
армията ни в този си вид не
може да е гарант нито на териториалната цялост, нито на
независимостта на Отечеството ни, се тръгва на превъоръжаване, при което даже на
несъобразителните се казва
в пряк текст какъв е скритият замисъл и мотивацията за
това превъоръжаване. (вж. интервю с о.р. генерал Съби Събев
пред Канал 3, 08.05.2019 „Трябва да предприемем адекватни
действия срещу засилената военна дейност на Русия“, вж. в
http://kanal3.bg/news/93823Gen.-Sabev%253A-Balgariyamodze-da-razpolodzi-PVO
sistema-%20Peytriat%20
-%2528VIDEO%2529).
Но въпреки фанфарите по
повод на „успешното превъоръжаване с F-16 и предвид заплахата да бъда сметнат за
„руски агент“ от Атлантиче-

ския съвет на България, видни
представители на който, “загрижени“ за националната сигурност на страната ни предложиха на нашата територия
да бъде разположено ядрено
оръжие, ще се опитам да изразя определени съмнения в
дадения избор, както и в необходимостта такива огромни средства да изтичат от
страната ни.
Не, тези съмнения не поставят под въпрос качествата на изтребителя F-16. Както
е известно при неотдавнашия
сблъсък между Индия и Пакистан самолет 3-то поколение
Миг-21 свали един изтребител
F-16. Самият F-16 е 4-то поколение, масовото производство на
който започва през 1978 година. Т.е. той е „батко“ на „остаконтрапункт

релия“ Миг-29, все още е на въоръжение у нас, чието масово производство тръгва през
1984 година. Но да се надяваме, че F-16 Block 70 ще бъде
модернизиран поне до равнище 4++, нали?!
Съмненията ни не са свързани и с цената на F-16 Block 70.
Макар че си струва да припомним, че САЩ подариха на Египет, който не е член на НАТО, 25
самолета F-16. А на България,
която е член на НАТО и на територията на която има цели
4 американски бази, уж съвместни, нима Щатите не могат да направят подарък поне
8 самолета, като компенсация
за това, че нищо не плащат за
тези бази?
Нашите съмнения нямат
общо и с издигани през годините на сагата с изтребителите идеи вместо нападателно
оръжие, каквото е F-16, да се

закупят зенитни ракетни комплекси, като, например, С-400,
каквито купи Турция, също
член на НАТО.
Нито пък се съмняваме в
нуждата от това да имаме силна и въоръжена по съвременен начин армия и ВВС. Ние
определено сме за мир и сътрудничество като средство
срещу днешната стратегия на
хаоса. Но сме реалисти и добре разбираме, че който не
храни своя армия ще трябва
да храни чужда.
Определено съмненията, които ни тревожат, се позовават

на член 3 в договора за НАТО.
Това е този член, който, както
казва генерал Брийдлав, изисква отделните държави да полагат достатъчно усилия да се
отбраняват сами. И тук си задаваме въпрос: Нима тези огромни средства не бе по-добре да
се инвестират в нашия военно-промишлен комплекс (ВПК)?
Става дума за разработката
на безпилотни летателни апарати като оръжие на бъдещето, гарантиращо значително
по-добри бойни възможности
при много по-ниски разходи, а
най-вече с понижен риск за човешкия фактор.
Навремето нашата страна бе безспорен световен
шампион в авиомоделизма. Разработката на робото-технически комплекси на
въздушна, земна и морска
платформа е изключително
перспективно направление,

което определено би дало тласък не само на ВПК, но и на
цялата българска индустрия в
различни области – „софт“ и
„хардуер“, изкуствен интелект,
нови материали и пр. и пр. Би
било стъпка към неоиндустриализацията на Родината
ни по пътя към т.нар. „Четвърта индустриална революция“. Би създало работни места, запазване и развитие на
талантите, на „сивото вещество“ на България. Би формирало възможности за износ на високотехнологична
продукция... И още и още!

Н

о на дискусията е сложен край. Всичко друго по
тълкуването на Атлантическия съвет на България
са „интриги на Русия“. Но в края на краищата България е свободна страна. И всеки има право на съмнения. И на мнение, нали...?
брой 26, 25 юни 2019 г.

От стр. 1

На огромна страна като
СССР отиваха и грандиозни
проекти. Не малко от тях се оказваха безумни. В 50-те години на
миналия век в СССР акад.Трофим Лисенко твърдеше, че ако
на една крава се отреже опашката, телето и не ще има с какво да пъди мухите т.е. придобитите изменения ще могат да се
онаследяват. Други Бендеровци
бяха готови с план за обръщане
течението на големите сибирски
реки от север на юг. Трети лекуваха (и май продължават на лекуват) рак с комбинация от билки
по пълнолуние. Общото между
тези „иноватори“ беше, че зад
всеки от тях седеше овластен
партиен ръководител и разпъваше над него чадър за да избегне наказателно преследване
за разхищаване и присвояване
на държавни средства.
В 1993 год. социалистическа до този момент Русия тръгна към пазарна икономика т.е.
към капитализъм. Това беше
чисто предателство на политическия елит довело до разпадане на СССР. Нямаше обективни
предпоставки за революция със
смяна на собствеността. Странно. Случи се същото, което стана и преди 100 години. Тогава
болшевистката власт попадна в
ръцете на една безспорно талантлива група от обществото, каквито са евреите.
В средата на 80-те години в
Ленинград от Анатолий Собчак
беше сформирана група млади обещаващи икономисти,
които трябваше да подготвят
програма за конвергенция на
двете социално-икономически системи. Те бяха командировани в САЩ и Австрия. След
разстрела на Парламента от Елцин през октомври 1993 година
т.нар. младореформатори влязоха във властта : Кудрин, Чубайс,
Набиулина,Березовски, Милер,
Абрамович и др. Кой от кого понависоко и на по-стратегически
позиции.
Тогава с приватизацията на
индустрията (под ръководството на Анатолй Чубайс и американски съветници) се появиха
новите собственици, отново в
мнозинството си руски евреи.
Закупили на безценица структурно определящи предприятия, те
си избраха трудно изтрезняващ
президент и започнаха своя
пир по време на чума.

След няколко години разграбване великата страна (вече РФ)
беше доведена до разпад. Някои
от олигарсите може би са имали
други представи, трупайки милиони от продажбата на суровини
и полезни изкопаеми, но фактът, че банковите им сметки
и до днес са в чужбина, говори
сам за себе си. Сега, само Китай
може да съперничи на нова Русия по брой на милиардерите.
Този „елит“ от младореформатори и новобогаташи пара-

дира с богатството си, живее в
паралелен свят и може да бъде
определен като неприкрито
русофобски, въпреки че кариерното израстване на по-възрастните от тях задължително
минава през членство в КПСС.
Така да се каже нищо по-различно от активистите на ГЕРБ
и СДС в България.
Има едно знаково име на
държавен служител Анатолй

Историята е следната:

„Толя Рыжий“ след 1993 г.
беше назначен за глава на Росимущество. Започна тоталната приватизация т.е. великото
разграбване на руската индустрия.
„Приватизирайте поголовно! Всеки продаден завод е пирон
в ковчега на комунизма“. Чубайс
предоставя четвъртия етаж на

защо. Анатолй Чубайс имаше
за цел да узакони и закрепи политически грабежът в икономиката, а това можеше да бъде
направено само от такава позиция.
Олигарсите начело с Березовски фалшифицираха втория мандат на Елцин, който преди изборите имаше рейтинг само 5%. По
това време човек на Чубайс беше
заловен от ФСБ с 500 000 долара

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ –
НАДЕЖДА ИЛИ
СЪВРЕМЕННА АЛХИМИЯ

Анатолий Чубайс на гроба на Троцки в Мексико
Чубайс, който оцеляваше при
всички превратности, независимо от щетите, които е нанесъл и
продължава да нанася на Русия.
Собственикът на ЮКОС Михаил
Ходорковски прекара няколко
години в трудово изправителна
колония, други новобогаташи се
изнесоха спешно в Израел, Кипър или Лондон. За олигарха Дерипаска дори се шегуват: „Беше
патриот, стана киприот“.Само
Анатолий Чубайс е непоклатим.
Сякаш нищо не се е случило, той
продължаваше да заема място
все в ръководния елит, бидейки
в същото време най-мразеният
ненаказан младореформатор от
Питерското котило на Анатолий
Собчак. Казват, че му е бил предложен като перспективен кадър от друг енегов санародник Юрий Андропов.
Собчак и Андропов вече не са
между живите, но чадърът над
„Толя Рыжий“ (Чубайс), разпънат от Елцин си е на мястото и
успешно действа. И светът недоумява как стана възможно в
демократична Русия скромната кантора „Рога и копита“ на
Бендер да се разрастне в корпорация РОСНАНО с ранг и финансиране цяло на министерство?

брой 26, 25 юни 2019 г.

Росимущество на 40 американски съветници с достъп до цялата документация на десетки
заводи вкл. на руските военни заводи. Съответно всички секретни технологии, всички секрети на химическата, авиационна и
космическа програми отплуват за
Съединените щати. От днешните
олигарси с ваучери натоварени
на палети са закупени най-големите предприятия на петролната и металообработващата промишленост. „Приватизацията а
ла Чубайс е черна дупка за руската икономика“ –пишат още
тогава анализаторите. Но президентът Елцинсъвсем не забеляза
това. И започва организираният
хаос в руската икономика.
Анатолий Чубайс има отработен алгоритъм – той винаги
си признава вината и излиза
сух от всяка ситуация. “Трябваше да избираме между бандитски комунизъм и бандитски капитализъм. Ние прекрасно разбирахме, че създаваме нова класа
собственици.“- обясняваше той.
„От Чубайса как от гуся вода“казва икономистът Михаил Делягин. През 1996 г. Чубайс оглавява
Администрацията на президента – нещо като Свети Петър, който държи ключовете от Рая. Ясно

предназначени за подкупване на
руския културен елит. Но изгоря
ген.Александър Коржаков, койот
бе уволнен, а Чубайс дори стана
зам. мин. председател и министър на финансите. В 1998 г. Руската икономика се срина окончателно. Тогава враговете на Русия
измислиха за нея обидното определение:
„Горна Волта с ракети“.

През 1998 г. МВФ спря финансирането на новите собственици. Последният транш
от 5 млрд долара бе разграбен
от приятелския кръг на Чубайс. Одиторите са категорични,
съставите на престъпленията са
ясни, но чадърът над баш-приватизатора продължава да го пази.
Вместо към затвора „Толя Рыжий“ е преместен по хоризонтала
и получава управлението на цялата руска енергетика. Човек, който
през живота си не е влизал в цех,
започва да реформира Единната
Енергийна Система(ЕЕС) на Руската федерация! В резултат, системата се разпада на десетки компании, които произвеждат, транспортират и си продават една на
друга електроенергия. Цената и,
обаче вместо да намалява, започва да гони европейската. Край на
излишъците по високоволтовите

нанодиверсия

мрежи. Започват авариите. Найголямата от е през 2009 г. на огромната Саяно Шушенска водна
електроцентрала (10 турбини, 75
загинали и загуби за милиарди).
Но „тлъстият котарак“ отново има късмет и е недосегаем за
обвиненията на прокуратурата. Той е поставил временно на
директорския стол на „Роснанотех“ друг комбинатор от новосибирската група на ЕЕС – Леонид Меламед. И той не си поплюва - 220 млн рубли изчезват
яко дим. В 2008 г. Чубайс. е преместен отново , този път лично
от президента Путин, да управлява новосъздадената корпорация РОСНАНО. Тук ЧуБендер
показва на какво е способен. За
10 години той изпомпва от държавния бюджет 320 млрд рубли
за финансиране ан 93 проекта,
2/3 от които не водят до нищо
ново. Сметната палата на РФ
е наясно, че РОСНАНО „представлява финансова компания
за обогатяване на група лица“,
но това ни най-малко не понижава самочувствието на управляващия корпорацията. „Нанотехнологиите не са като картофи,
които днес да засееш, а утре да
събираш урожай. Резултатите
ще идват не след една, не след 5,
а най-вероятно след 10 години“ –
поучава разследващите журналисти той като перефразира президента Клинтън. От 2008 до 2013 г.
Чубайс е член на международния
съвет на най-голямата американска банка J.P.Morgan Chase – найголемият акционер на ФРС. От
какъв зор? Но нахалството му
е обусловено от петербурската му биография. И премиерът Дмитрий Медведев и президентът Владимир Путин, дават
зелена улица на нанотехнологиите, заявявайки, че „стават
ключово направление в съвременната наука и промишленост.“
Медведев дори е убеден, че „в
близките години развитието на
нанотехнологиите е способно да
измени облика на човечеството,
да измени живота ни““ (?!)
Резултатите на корпорацията РОСНАНО, за изминалите
10 години, в които Чубайс я управлява, са плачевни. Нанолампите със светодиоди се оказват
китайски. Сгъваемият учебник
(нанопланшетът)(Plastic Logic),
не може да замени учебниците
и поврежда очите! Децата, които набират на клавиатура учебни текстове, показват отслабена памет! 40-килограмовият
наномопед с корпус от въглеродни нанотръбички ще струва колкото една „Лада“ (9000 долара) и трябва да се монтира в
Люксембург. Производството
на литиево йонните акумулатори (Лиотех) съвместно с Китай така и не тръгва, полисилициевите батерии (Нитол) са също
провал. Като резултат РОСНАНО
търпи невероятни загуби, които за 2015 година възлизат на 40
млрд. рубли.
На стр. 8
Стр. 7

От стр. 7
Нано спекулантът работи
на едро

Въпросът е дали всички реформи на Чубайс са само грешки или са съзнателна диверсия? Как стана възможно един
единствен вредител да генерира
щети, съизмерими с тези от Отечествената война. Оказва се , че е
възможно. Необходимо и достатъчно условие е наличие на американски съветници и несъкрушим чадър.
Нано ЧуБендерите имат силно развит нюх откъде могат да
бъдат спечелени безнаказано
пари. Достатъчно е да бъде заменена приставката микро (10 - 6) с
нано (10 – 9) и нанотехнологията става просто една гениална
операция за източване на пари
от държавния бюджет. С приставката нано се кръщават гранични технологии, при които се получават продукти с уникални свойства на веществото. Достатъчно е
всичко това, което до сега наричахме ултрадисперсни системи
или колоидни системи в механиката, фотониката, кристалографията , химията и биологията да
стане „нано“. Нано спекулантът
Чубайс работи на едро. В РОСНАНО наноспециалистите получават 9 пъти по-високи заплати
от професорите в Руската Академия на науките (РАН). На новогодишното тържество в края на
2017 година той даже се хвали „ У
нас много денег. У нас совсем много
денег!“. И за учудване президентът
Путин продължава да го закриля с
задъра, завещан му от Елцин.
На всички призиви в Руската Дума Анатолий Чубайс да
понесе наказателна отговорност, президентът Путин отговаря:
„Анатолий Чубайс е допуснал грешки (в доклада на Сметната палата са доказани 9 състава
на престъпления), заради които
е създал лошо име. Но не трябва
да се забравя, че хора като него
промениха курса на нашата икономика и тренда на нейното
развитие.“ Дали Владимир Путин няма да съжалява за тези си
думи!
Говорейки за РОСНАНО, нека да видим
какво се крие зад
вълшебната думичка
„нано“.

„Нано“ (джудже) е представка, въведена в употреба със
системата SI през 1960 г. Представлява умножаване с 10 -9 т.е.
намаляване на величина с 9 порядъка. В системата SI 1 нанометър
(1 nm) представлява 1 милиардна от метъра. Когато говорим за
наноразмери, то имаме предвид
частици от 1 до 100 nm. В този
диапазон броят на молекулите
на повърхността на частиците нараства в сравнение с тези
във вътрешността им. Така например за частица с размер 10
nm или 10 -8 m 17% от молекуСтр. 8

лите са на границата между частицата и средата около нея. А за
още по-малки частици с размер
само 1 nm или 10 -9 m, всички
молекули са на повърхността.
И тъй като част от повърхностната им енергия е така да се каже
в излишък, то това води до поява
на нови свойства и повърхностни явления като адсорбция, катализ и др. Казано по друг начин,
когато повече от 50% от молекулите на частиците са на повърх-

лата химия се базира само на
уравнението на Шрьодингер и
принципа на Паули. Но химиците без да се обиждат и без да
се шегуват, за две столетия създадоха милиони нови молекули и технологии, без които не
бихме могли да си представим
съвременната цивилизация.
Те последователно навлизаха от
макро- към микро- размерите
на веществата, а от класическата химия се отдели една голяма

ни“. Следващият президент Буш
дори подписва „Закон за развитие на нанотехнологиите в 21
век (108-153)“. Стратегическият
план се актуализира всеки 3 години.
Балонът на
нанотехнологиите бързо
се раздува.

Обещанията както за подобряване на човешкото здраве и
качеството на живота, така и за
икономически ефект от трили-

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ –
НАДЕЖДА ИЛИ
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ността, възникват повърхностни
явления. Това става именно при
размери от 10 -9 до 10-7 m или от
1 до 100 nm, които се постигат с
т.н. нанотехнологии. Благодарение на някои успешни от тях
в електрониката действително се
навлезе от микро- размери в чиповете към нано-размери. Пести
се материал, устройствата стават
свръхминиатюрни, щади се околната среда... Но……. има и нещо
смущаващо.
Руският философ Александър Зиновиев казваше: „Разбирането не идва без усилия. Без
усилия идват само заблудите“. В
миналото учените-алхимици са
търсели десетилетия наред философския камък. Сега дойде времето на нови алхимици или поскоро ал-физици. Известно е , че
„Физиците се шегуват“.

През 1959 год. нобеловият
лауреат Ричард Фейнман казва енигматично „There is plenty
of room at the bottom“ , което казано на жаргон ще звучи така:
„Има още много хляб за физиците в света на атомните и молекулните размери т.е. в света на
наноразмерите“. Шегаджията
Фейнман (написал автобиографичната книга „Вие, разбира се,
се шегувате мистър Фейнман“)
почива в 1988 год. без да разбере,
че е обявен за „баща на нанотехнологиите“. Веднага се намират
нано-спекуланти като американския инженер Ерик Дрекслер (публикувал в 1996 год. книгата си „Engines of Creation“ (Машини на съзиданието), на които
морето им е до колене и започват
да тръбят, че «получаването на
пълен контрол над материята
на молекулярно ниво ще направи
възможни големи технологични
скокове.».
Гениалните квантови
физици-теоретици от средата
на 20 век винаги са се отнасяли
пренебрежително към химията. Те казваха иронично, че ця-

част наречена колоидна химия
или химия на дисперсните системи. Колоидните частици са
с размери от 1 до 100 милимикрона (нанометра) или от 10 -9
до 10 -7 m т.е. това са въпросните наночастици. Хората отдавна използват колоидни системи
в храната си, лекарствата, фармацията, лаково бояджийската
промишленост, за пречистване
на въздух и вода и др. Биохимиците и химиците обясниха защо
при температура само 37 оС в човешкото тяло протичат сложни реакции, защо само една
искра може да взриви мелница за брашно или въглища,
защо като разреждаме мастика се получават колоидни частици, които пък във фризера
се превръщат в кристалоиди.
Ортодоксалните физици нямат
обяснение за тези феномени.
Но ето че един физик-теоретик като Робърт Фейнман на
коледно парти на физиците в Калифорния през 1959 г. изрича
една шега, която показва, че той
не е имал достатъчна представа какво е постигнала експерименталната химия в областта
на колоидните системи. Хора
като инж. Дрекслер, които не
разбират от шеги, но затова пък
са готови да направят печеливш
бизнес, веднага обсебват идеята
и започват да спекулират с представката НАНО, съответно да
отклоняват от бюджета огромни средства за научни изследвания. В САЩ през 2001 година
се създава Национална Нанотехнологична Инициатива(ННИ),
към която се включват 20 федерални министерства и агенции с
огромни бюджети. Само Министерството на отбраната по това
време разполага с 500 млрд долара годишно. Президентът Клинтън дава зелена улица на ННИ и
дава гаранции на учените, че „За
нашите изследователски цели ще
са необходими 20 и повече годинанодиверсия

они след 10 години, не спират.
Първоначалните 23 млрд инвестиции се удвояват. Наноистерията завладява не само Съединените щати, но и Япония,
Китай и др. страни. В Русия,
благодарение на младореформаторите на НАНО тема, са сугестирани дори президентът
Путин и премиерът Медведев.
Преди 20 години всичко, което идваше от неолибералната
икономика на САЩ, в Русия се
приемаше безкритично. Тлъстият котарак „Толя Рыжий“ успя
навреме да направи поредния
си удар. Напук на своите критици той беше назначен лично от
Путин за глава на корпорацията РОСНАНО с огромен бюджет
и мегаломански проекти по подобие на тези в Силиконовата
долина (свръхпортативни компютри, сгъваеми наноучебници,
лечение на рака с лекарства с насочено действие и безсмъртие на
човека). И с тайната цел след време ЧуБендера да приватизира
новата държавна кантора „Рога
и копита“, чието финансиране съвсем не е НАНО т.е. като
за джудже.
Кораб-призрак в
Сарагосово море

Но ето че 10-15 години изминаха. В електрониката успехите
за миниатюризация са очевидни. В останалите области, обаче,
постиженията са скромни. Са-

мият инж.Дрекслер днес признава, че резултатите от неговите изследвания и прогнози
са преувеличени и съмнителни. Механичното манипулиране на молекулите със самопроизвеждащи се наноманипулатори
в областта от 1 до 100 нм се оказва невъзможно. Революционната
идея с молекулните наномашини, които ще могат да създават
молекули по поръчка от отделни
атоми, се оказва далечна перспектива. Няма опасност химиците да
останат без работа. Защото както
казват те: „Това е старият изпитан локомотив на химията на
колоидните и ултрадисперсните
системи, но лъснат с нано-слой
като чайник, за да изглежда съвременен“.
Днес наноистерията в света намалява. Корабът под гордия флаг на нанотехнологиите все още плава, но дали няма
да плава дълго в Саргасовото
море, в което е навлязъл? Как
да се произвеждат нано-продуктите с безопасни за екологията методи? Как ще се ограничи преминаването им през стените на кръвоносните съдове?
Акад.Третяков (Русия) твърди,
че нанотехнологиите са като
лекарствата, които могат да лекуват, но могат и да убиват. Но
спекулациите с нанотехнологиите в Русия не са спрели. Чубайс
дори предлага средства от пенсионния фонд да се пренасочват към корпорацията РОСНАНО за проекти, които се оказват
икономически абсолютно неизгодни и дори абсурдни.
И рейтингът на президента
Владимир Путин пострада. След
Световното първенство по футбол в 2018 г. той допусна увеличаване на пенсионната възраст
и прокуратурата пак не получи
достъп до младореформаторите
от правителството на Медведев
начело с „Толя Рыжий“. Бившият съветник на руския президент
акад. Сергей Глазев директно ги
определи като ОПГ (Организирана престъпна група). Някои анализатори (Михаил Хазин) дори
смятат, че това е сценарий за свалянето на Владимир Путин от
власт.
Балансите, които прави Владимр Владимирович, са сложни, съображенията – неизвестни. Може би за това мелницата на
справедливостта в Русия все още
мели бавно, но страната е притаила дъх, защото обратното броене наближава нулата.

Б

ългария също не беше подмината от наноинфлуенцията. В
2009 год. с 50 млн лева се бяхме включили в наноистерията. Дори обявихме откриването на Български Нанотехнологичен център (съвместно с IBM). Тайна велика есть, защо
само след няколко години участниците замесени в тази истерия,
дадоха заден ход и върнаха 45 млн лв в държавния бюджет. За всеки случай бихме отправили предупреждението: „Към нанотехнологии – с повишено внимание!“. Имате късмет, че не можете да чуете мнението на доаена на колоидната химия - покойният акад.
Алексей Шелудко. Защото физиците продължават да се шегуват,
а хора като Анатолий Чубайс в Русия и специалисти по водородни
технологии и плазма от вода (като Ах.Д. и д-р К.Тр.) у нас се оказват
елементарни инкарнации на Великия комбинатор.
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Златната змия на глобалния капитал
и нейните ловни полета
Доц. д-р Петър Голийски
Продължение от миналия брой

За разлика от венецианци,
португалци и холандци британците изграждат световна империя, настъпвайки в дълбочина.
След като през 1815 г. френският съперник е окончателно сломен, до края на столетието Британия слага ръка на Австралия,
Канада до Тихия Океан, Южна и
Източна Африка, Индия и създава колониална империя с 400
милиона население. Индустриалната революция, започнала първа в Британия през последната четвърт на XVIII век,
й дава смазващо предимство
пред конкурентите и превръща страната в „работилницата на света“. Огромните богатства, натрупани от световната й търговия и индустрията й,
позволяват на Британия първа
в света да въведе златния стандарт на своя паунд, след което
волю или неволю и останалите
държави от двете страни на Атлантика последват примера й.
Към 1870 г. Британия има неоспоримия статут на новия самолетоносач на движещия се
през столетията глобален капитал и статут на доминиращ
свят-икономика, силен, агресивен, динамичен, от който
другите се боят и биват експлоатирани от него.
Последната четвърт на XIX
век обаче се оказва преломна
за британското световно господство. Между 1870 и 1914 г.
отвъд Северно море изниква
нов могъщ индустриален конкурент в лицето на Германия,
която повишава 6 пъти производството си спрямо едва
2 пъти ръст на британското.
През същия период, както сочи
Джовани Ариги, британският
капитал постепенно изчерпва
експанзионистичния си заряд и
от 1890 г. нататък се насочва към
банкови и финансови операции,
като по този начин поема по добре познатия път на трансформация, по който преди това били
минали Генуа и Холандия. Оставяйки европейските и руския
пазар на банкерите от Франция,
която също се трансформирала
от производствена във финансова сила, Британия се ориентира към кредитиране в коло-

ниите, в двете Америки,
Китай и Япония. Разчитайки на капацитета на
огромната си империя
за извличане на печалби от износ на суровини и от транспорт, Британия си спестявала необходимостта да модернизира индустрията си и
предпочела да влага капиталите
си в страни и територии, където
те щели да й носят максимални
печалби. Истинска златна мина
в това отношение се оказват Съединените щати.

деш свръхсила, трябва да имаш
едновременно технологична и
индустриална мощ плюс огромни ресурси на собствената си
територия, които да са лесни за
транспортиране. Към 1914 г. Русия има ресурсите, но няма логистиката за бързия им превоз,
както и не й достига индустриална и технологична мощ. Германия има технологии, индустрия, образовано население, но
й липсват ресурси. Британия
има всичко изброено, но ресурсите й са разхвърляни по
цялото земно кълбо, превозът
им отнема време и е уязвим по
Последният
море. Единствено САЩ съчесамолетоносач
Към средата на XIX век си- тавали в пълна мяра всички
лата на парата бързо започ- изисквания да бъдат истинска
ва да измества силата на коня
и на вятъра, давайки могъщ
тласък на индустрията, който
увеличава с десетки пъти обемите на производството си и
започва да се нуждае от все повече лесно достъпни ресурси.
Мащабите на световната икономика нарастват успоредно
с технологичните нововъдения и ядрото на глобалния капитал започва отново да усеща, че е наедряло и е време да
свлече старата си кожа, като
се пренесе на място, бременно
с перспективно бъдеще. Първи лондонските банкери надушват огромния потенциал на младите Съединени щати. През 1849
г. първото пласиране на британски капитали в САЩ е организирано от американските финансисти Джон Пиърпонт Морган и Джордж Пийбоди, но още
през 1837 г. лондонският клон
на фамилията Ротшилд отваря свой банков офис в Ню Йорк, глобална сила: постоянно расизползвайки като подставено тящо и грамотно население,
лице своя доскорошен служи- технологична и индустриалтел Аугуст Белмонт. Между 1850 на мощ и огромни ресурси на
и 1914 г. размерите на британ- собствената им територия,
ските кредити и капиталовло- чийто превоз бил неуязвим
жения в САЩ достигат 3 мили- за вражески надводен и подарда златни долара, срещу кои- воден флот, а едновременно с
то Британия извлича дивиденти това тези ресурси били лесно
в размер на 5,8 милиарда злат- достъпни благодарение на дони долара. В резултат на това бре развитата мрежа от желеамериканската задлъжнялост зопътни линии.
Другото, което превръща
спрямо Британия скача от 200
през
XX век САЩ в новия самомилиона през 1843 г. до 3,7 милетоносач
на глобалния капилиарда през 1914 г. Компенсацията на това задлъжняване тал, е фирмената и корпоративбило превръщането на САЩ в на организация. Американските корпорации първи и най-усикономически колос.
Към 1900 г. САЩ са вече пър- пешно съумяват да постигнат
вата индустриална сила в све- изключително високо ниво на
та, но тази истина излиза наяве вертикална концентрация на
чак след избухването на Първа- дейността си, създавайки ефекта световна война. Войната раз- тивно административно упракрива и още една истина, коя- вление и съкращавайки операто Германия разбира първа на тивните разходи и времето на
собствения си гръб – за да бъ- производствения цикъл от суро-
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вината до крайния продукт. Ако
британските едри компании по
същество си оставали семейни или фамилни предприятия,
американците въвеждат практиката на колективно и безлично управление от борд на директорите, създавайки модела на
публичните компании, толкова
разпространен днес. Германците са единствените по онова време, които опитват да се съревновават с американците в концентрацията и организацията
на бизнеса, но при тях концентрацията вървяла не вертикално, а хоризонтално под формата
на картели на конкуриращи се
компании, като липсвала американската организационна ефек-

брежна и морска сила с нищожен сухопътен потенциал, и тя,
подобно на италианските републики, не е в състояние да установи и поддържа колониален
контрол в континентална дълбочина, а единствено под формата на опорни крайбрежни
пунктове. Британия, която заменя и измества през XVIII век
Холандия, не е крайбрежна, а островна сила с огромен флот, която притежава сухопътна мощ,
достатъчна за настъпление в
континентална дълбочина, но
единствено спрямо крайно изостанали или разединени територии като например племената
в Африка или раздробените индийски държавици. Срещу срав-

Ню Йорк - 1850 година.
тивност и гъвкавост. Процесите
на концентрация, вертикализация и оптимизация на американския корпоративен бизнес
били до голяма степен завършени към 1914 г., националната
икономическа територия била
усвоена и след Първата световна
война американските корпорации тръгват на кръстоносен поход за завоюване на света, който
завършва със зашеметяващ успех след 1945 г., когато САЩ се
превръщат в световен кредитор
и „работилница на света“.
Онова, което обаче отличава САЩ от предшестващите глобални търговско-финансови и индустриални империи, е

нително единни държави като
Китай, Япония, Иран британската сухопътна мощ се оказва способна единствено да упражнява ограничен контрол под формата на крайбрежно влияние.
И при първите промени в абсолютна стойност на мащабите
на световната мощ, настъпили
към 1900 г., британското могъщество се оказва недостатъчно
за удържане цяла на имперската й конструкция. САЩ обаче се
оказват нещо различно.
Краят на Първата световна
война заварва Британия, противно на историческата й традиция, с втората по мощ в света
сухопътна армия (след френската), което в съчетание с найгеографията и свързаната силния флот на планетата и
неособено пострадалите й фис нея мощ.
Венеция и Генуа са морски, нанси, е основата за тотално
крайбрежни субекти, чиято во- глобално господство.
енна мощ е концентрирана във
На стр. 10
флота. Холандия е също край-

историята като свидетел
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Златната змия на глобалния капитал...
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В рамките на няколко години обаче британците съкращават сухопътните си сили до под
санитарния минимум. След 1945
г. САЩ не правят нищо подобно.
За разлика от Британия, която е
остров, Америка е цял материк,
сила, която е едновременно морска и континентална, и американските стратези без съмнение проумяват, че при новите мащаби на
световната икономика и на новите играчи, единствено държава-континент може да поддържа
глобално превъзходство. А то изисква поддържането едновременно на колосална сухопътна
и военноморска мощ, които на
свой ред са в състояние да обезпечат спокойствието и успешните операции на преместилото се отвъд Атлантика ядро на
глобалния капитал, смъкнал за
пореден път отеснялата си змийска кожа.
Решавайки да бъдат едновременно и еднакво силни по суша
и море, САЩ скъсват с традициите на предишните италиански,
холандски и британски световеикономики, залагащи само на
морското господство и се връщат към времената и традициите отпреди края на XI век, когато е последният период на величие на Източната римска империя. Рим, бил той Първия или
Втория, между края на III век
пр.Хр. и края на XI век сл.Хр.
неизменно се стреми да поддържа едновременно огромна сухопътна и военноморска мощ като основа на глобалното си могъщество. Тази
комбинирана мощ, съчетана
със статута на долара на световна резервна валута (точно
като византийската номизма
в течение на 900 години) по
неведомата логика на историческия кръговрат превръща
именно САЩ в... Третия Рим.
Русия от 400 години претендира, че заради православната си вяра тя е Третия Рим, но
истината е, че не православието характеризира Рим, който е бил 1100 години езически.
Символът на Рим е глобалната
мощ.
Следващият № 1

Поредицата от девалвации
на долара през 70-те г. на XX век
дадоха знак, че с доминиращата света американска икономика се случва нещо недобро. Към
1970 г. въздигналите се след Втората световна война Япония и Западна Германия започват силно
да конкурират САЩ на световните
пазари, което съкращава печалбите на американския капитал. Съкращаването на печалбите на
свой ред довежда до съкращаване на средствата, реинвестиСтр. 10

рани в производство и търговия и в отговор американската
парично-кредитна стратегия се
пренасочва към привличане на
външни капитали за поддържане на икономическия ръст и
експанзия на икономиката на
САЩ, което на свой ред води
до засилване на ролята на спекулативните финанси. Началото на тази тенденция е поставено по време на управлението на
Роналд Рейгън и окончателната й
победа е ознаменувана от отмяната през 1999 г. на гласувания по
времето на президента Рузвелт закон „Глас-Стийгъл“, ограничаващ
операциите на търговските банки.

Китай ли ще е той?

Ако днес САЩ с тяхната
преориентация към финансовата икономика наподобяват
Британската империя век порано, Китай удивително прилича на Германия отпреди стотина години с нейното бурно индустриално развитие и огромна
търговска експанзия по целия
свят, настъпваща срещу глобалните английски икономически позиции.
Към 1900 г. Германия стига до извода, че огромната й
презокеанска търговия с целия свят при един конфликт
с Лондон винаги може да бъде

Карикатура, отпечатана във вестник „Ню Йорк Таймс“ изразяваща могъществото на фамилия Ротшилд и конкретно на Натанаил Ротшилд
Но още през 1993 г. американският политически и икономически
анализатор Кевин Филипс обръща внимание на поразителното
сходство между икономическата
еволюция на САЩ към засилената роля на финансите за сметка
на производството и търговията
и аналогичния преход, през който били преминали преди това
Британската империя, Холандия
и Генуа. Филипс отбелязва, че
„прекомерната загриженост за
финансите и търпимостта към
задлъжнялостта са типични за
икономически великите държави, намиращи се в последен стадий. Това предвещава икономически спад.“ Следователно най-новият и най-могъщ свят-икономика в края на краищата също влиза
капана, в който попаднали предшестващите светове-икономики
от периода 1400–1914 г. Но в този
еволюционен модел винаги успоредно със залеза на моментния
свят-икономика присъства и зараждащият се нов лидер, който се
издига чрез производство, търговия и склонност към предприемачески риск.

изложена на ударите на британския флот. Затова между
1900 и 1912 г. Райхстагът гласува серия от програми за засилено строителство на военни кораби, способни да неутрализират британските дори
и в съотношение на броя им
2:3 в полза на Лондон. Немското корабно строителство в края
на краищата довежда до военноморска надпревара с англичаните и влизането на Британия в Първата световна война
на страната на германските врагове Франция и Русия. По подобен път на отправяне на предизвикателство на глобалната американска мощ, но по-предпазливо, е тръгнал днес и Китай,
тревожещ се от уязвимостта на
петролните си и други суровинни доставки по море и на уязвимостта на износа си по море. От
началото на века Китайската военноморска доктрина се
преориентира към развиване
на потенциала на китайския
военен флот от операции в
крайбрежни води към възможността да действа на да-

лечни разстояния. През 2012
г. в състава на китайския флот
влезе на бойно дежурство под
името „Ляонин“ бившият и преоборудван съветски самолетоносач „Варяг“.
През февруари 2013 г. Дзи
Дзянго, заместник-началник
на генералния щаб на Народната освободителна армия на
Китай (НОАК), отбелязва, че
към настоящия момент главната военна заплаха за страната му идва откъм морето,
което реално значи, че заплахата идва от страна на Америка. Малко преди това генерал
Вън Цонгрен, политическият
комисар на Военната академия
на НОАК, декларира, че „Китай
трябва да пробие насочената
срещу неговата морска безопасност блокада на международните сили. Едва когато я пробием,
ще можем да говорим за подем
на Китай. За да бъде този подем
стремителен, в своето бъдещо
развитие Китай трябва да излезе в океанските ширини“. Тези
планове предвиждат към 2020
г. Китай да има 4 самолетоносача (срещу 10 на САЩ), което ще
го превърне във втората военноморска сила в света и на практика ще го въвлече в морско съперничество със САЩ, аналогично на
германското предизвикателство
спрямо Британия век по-рано.
Възможно ли е нашето столетие да повтори в американо-китайски вариант военния
сблъсък между Британия и Германия от 1914 г.? Теоретично да,
ако Китай реши да продължи
разрастването на военноморската си мощ и САЩ преценят,
че то е несъвместимо с тяхното глобално морско господство,
поддържано от 1945 г. насам.
Възможно ли е обаче
теорията да стане
практика?

На първо място най-силният възпиращ елемент е наличието на ядрено оръжие в арсеналите на двете свръхсили,
каквото нямат никоя от воюващите през 1914 г. държави.
Едновременно с това за разлика от Британия и Германия днес
американската и китайската
икономики са толкова тясно обвързани, че една война ще бъде
унищожителна за двете държави. Успокоението, че сблъсък
на двата гиганта е невъзможен
обаче е твърде прибързано, ако
се погледнат под друг ъгъл някои от предизборните изявления на американския президент
Доналд Тръмп.
По време на кампанията
Тръмп нееднократно заяваваше, че бъде ли избран за президент, ще въведе 45% вносно мито за всички китайски
стоки. В отговор на това, не-

историята като свидетел

посредствено след избирането на Доналд Тръмп за президент, Пекин предупреди САЩ
да внимава с тези планове, защото една търговска война
би имала катастрофални последици. За коя точно от двете страни последиците биха
били по-жестоки е отделна
тема, като се има предвид, че
китайският износ за САЩ е от
порядъка на 386 млрд. долара,
а американският внос в Китай – „само“ 158 млрд. долара.
В конкретния случай по-важно е
какво се крие зад многократните декларации на Тръмп. Масовата инерция осмя тези заявления като част от предизборния
популизъм на новия президент.
По-добронамерените анализи
приеха, че с такива мерки Тръмп
ще се опита да върне редица изнесени в Китай производства
обратно в САЩ. Дали обаче зад
приказките на така настървено заклеймявания като клоун и
шарлатанин Тръмп не се крие
нещо друго, а именно внимателно планирана от американския
истаблишмънт стратегия за постепенно измъкване от захвата,
в който взаимно се държат американската и китайската икономика с оглед на идеята в случай
на бъдещо избухване на горещ
конфликт между двете свръхсили щетите за американската търговия и икономика да са
колкото може по-малки. Китай
обаче е уязвим не само заради
дисбаланса на износа си спрямо САЩ.
Въпреки бурното развитие на
Китай през последните 20 години
(точно както германското между
1890 и 1913 г.), пътят на ускорена
индустриализация, противопоставен на финансиализацията на
САЩ, не е гаранция и индикатор
за реално забогатяване на населението на Поднебесната империя.
За какво става дума? Между 1870 и
1913 г. британското производство
нараства малко над 2 пъти спрямо
шесткратния ръст на германското. По същото време Британия
преминава във фаза от индустриална икономика и “работилница на света” към икономика,
ориентирана към кредитиране и
финансови услуги. А нейната съперничка Германия се развива
като производствена сила. Обаче
съотношението на ръста на доходите на населението на двете страни е 0,7 или 0,8 за Британия при
индекс 1 за Германия. Което показва, че индустриалното и изобщо мощното производство
не е гаранция, че една държава и населението й ще изпреварят зашеметяващо старите играчи. Отделно САЩ не са толкова деиндустриализирани, колкото
от известно време масово се тръби. Например след 2010 г. наистина закъсалата им през предходноброй 26, 25 юни 2019 г.
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Този съвет, разбира се, няма
да бъде последван от правителството. Първо, защото България не е суверенна страна, а
изпълнява указанията на Вашингтон и Брюксел. Второ,
защото търговията не е въпрос на срамежливост, а на
възможности да предложиш
на партньорите нещо, което ги интересува. А с оглед на
санкциите, наложени на Русия
от Вашингтон и ЕС, не можем да
предложим нищо друго, освен
„глада на добитъка“, като прибавим към него и глада на населението си. Седмица по-рано Радев връчи орден „Стара планина“ на американския
посланик Ерик Рубин, изтъквайки приноса му за развитието на двустранните отношения, в това число и за модернизацията на Българската
армия? Изглежда лобирането
на Рубин в полза на многоцелевите американски изтребители
F-16 Block 70 е неговият „принос“ за модернизацията на нашите ВВС. Покупка може да ни
струва с 1 млрд.лв. по-скъпо
от одобрената от Народното
събрание сума. Американската страна иска дори обучението
на пилотите по английски език
да се осъществява в САЩ. За ремонт на самолетите у нас, или
за производството на резервни
части да не говорим. Това не е
сделка между равноправни контрагенти, а
ултиматум за безусловна
капитулация и вечно
заробване!

Според мин.-председателят обаче, понеже България
била тясна за техния размах,
и бездруго летели над Македония, за да могат да се върнат
на летище „Граф Игнатиево“,
ще пазим и небето над Македония. Скопският вестник
„Нова Македония“(13.06.2019)
написа: „Борисов: Бугария е

КОСМИЧЕСКИ
ШМЕНТИ-КАПЕЛИ!

спремна да штити воздушниот простор на Северна Македониja“ („България е готова
да защити въздушното пространство на Северна Македония“, б.р.). А вестник „Вечер“
сипа лъжица катран в кацата
с дипломатическите „успехи“
на българското правителство:
„Черно на бяло, Гоце е Македонец и точка!“ Като „доказателство“ вестникът публикува снимка от изпращането
от София в Скопие на костите на Гоце Делчев, обявен от
българската страна за „голям
македонски революционер“.
Друга публикация във вестника алармира: „Щом и Гоце стана българин, съществуваме ли
ние македонците изобщо, или
в НАТО е влязла само територията?!..Пътят, по който тръгна Заев – на Гърция да се даде
името, а на България - идентитетът, езикът, пък дори и историята, е път към самоунищожението на нацията..На кого
от македонците- след асимилацията и изчезването, му е
важно, дали тази територия е
членка на ЕС, или не? С приемането на гръцкия ултиматум, с двуезичието, дори и там
където няма албанци, и особено с предаването на България
на македонския език и история, няма нация македонци.
Или си македонец, или си българин, обща нация не съществува. В общността доминира
и асимилира по-големият, до
изчезването на по-малкия…
Нататък ще спестим разсъжденията на Македонските
колеги защото те напълно де-

завоират подписаният от Борисов договор за приятелство
и сътрудничество, извън който сега борисов се кани да защитава от въздуха територията им с още непроизведените
осем американски изтребители F-16 Block 70! Никога не е
късно да станеш за резил!
Ако бяхме купили „Грипен“,
за същите пари щяхме да получим 10 самолета, плюс изграждането на наша територия на завод
за бяла техника, както в Унгария.
Така че благодарностите към Рубин са пресилени, макар че да не
забравяме, че с този орден „Стара планина“, президентът Петър
Стоянов закичи първо мегаспекуланта Джордж Сорос, а после и
австриеца Ото Кронщайнер, който ни съветваше да приемем латиницата, за да се европеизираме.
Никой не знае от какъв характер
са заслугите на Рубин, щото има и
изключения.
Друг американски посланик,
който също си замина с български орден, Джон Байърли, беше
изпратил шифрограма до Държавния департамент на САЩ,
чието съдържание научихме от
„Уикилийкс“. В нея посланикът
предупреждаваше началниците си отностно Бойко Борисов: „Не бива да забравяме с кого
си имаме работа. Трябва да го
бутаме в правилната посока!“.
Но прекаленият светец и
богу не е драг! Да видим само
кого Вашингтон ще припознае
като „свой кучи син“ в България,
от тук нататък? Някога покойният Тодор Колев питаше: „Как
ще ги стигнем американците?“.
Е, в сферата на корупцията и

престъпността може и да сме
ги надминали. Остава ни да се
утешаваме като героя на Азис
Несин, който бил гастарбайтер в Германия и си донесъл
от там електрически крушки. Като завил една от тях и
тя не светнала, човекът се израдвал: „Ние като не станахме
като тях, поне те да замязат
на нас!“. За негово разочарование обаче се оказало, че токът е
спрял, а не че крушката е повредена. Турска им работа!
Ние обаче чакаме руски газ
от „Турски поток“ и след като
чичо Дончо ни прати един кораб с втечнен шистов газ, обявихме на света, че сме извършили диверсификация на газовите доставки. Някои твърдят,
че този газ не е американски, а
катарски, но карай да върви..
Междувременно правителството обяви процедура за намиране на стратегически инвеститор
за размразения проект АЕЦ „Белене“. Но явно няма да доживеем Борисов да направи

Има и още нещо.

Богатството не се измерва само с това колко завода или
банки има в една страна, а с
всички активи – като се започне от транспортна, комунална и
друга инфраструктура, мине се
през болници, училища, детски
градини, качество на услугите
и се стигне до броя на автомобилите в семейния гараж и до
броя на компютрите в дома.
Това може условно да се нарече
„дълбоко богатство“. В сравнение с американското богатство
китайското богатство е все още,
ако отново се приложи кулинарната метафора, късче масло,
тънко размазано върху прекалено голяма филия. За да достигне мащабите на генерираното

брой 26, 25 юни 2019 г.

и трупаното 250 години американско и изобщо западно „дълбоко богатство“, Китай има да
извърви още дълъг път с реди-

Т

БългариЯ над всиЧко!

четвъртата първа копка

на проекта, който той обяви преди време за „гьол“. Без
благословията на Вашингтон
„суверенното“ българско правителство само ще тупа топката, декларирайки воля за
завършване на Втора атомна, без държавни гаранции.
Никъде по света инвеститорите не влагат пари в такива
проекти, от които държавата се дистанцира финансово,
искайки да има въпреки това
блокираща квота. „Глупаците,
както казва героят на Шолохов
от „Разораната целина“ дядо

Златната змия на глобалния...

то десетилетие автомобилна индустрия живна, като през 2014 г.
три от първите четири водещи по
продажби на американския автомобилен пазар компании са американски. Американската авиационна индустрия продължава
да държи силни позиции, както
и оръжейната индустрия, а те,
както и автомобилната, дават
живот на множество други индустриални сектори. В областта
на високите технологии и научните разработки Америка все
още е неоспоримият световен
водач и тя е тази страна, която
постоянно създава ноу-хау, което другите купуват или крадат.

Щукар, се свършиха при онай режим“.
Разбира се всеки човек и
всеки народ имат право на
грешки. Ето, украинците избраха комика Володимир Зеленский за президент, пък той поведе война с Върховната рада
и правителството. Преди тях
италианците лансираха в политиката комика Пепе Грило, основател на движението „Пет звезди“. А пък руските
хакери натрапиха на американците за президент шоумена
Доналд Тръмп. За да не останат
по-назад, българите „избраха“
за премиер Бойко Борисов –
едно не наиграло се още 60 годишно дете. И той, без да усети нелепостта на онова, което
излиза от устата му, обяви, че е
върнал България към състоянието й отпреди 1944 г.! Приблизително със същата численост на населението, но с 2
млн. имигранти в чужбина,
деиндустриализирана, умираща и обезлюдяваща. Майтап,
от който на човек му се плаче!

ца препятствия по него като
например повишаване на цената на работната ръка и застаряването на населението.

акива препятствия биха накарали златната змия на
глобалния капитал да потърси алтернативни ловни
полета или да се завърне в старите си. А това дали
Китай би могъл да стане новия световен № 1 без да
е станал и световен № 1 в културата е още една голяма въпросителна. Британците успяха през XIX век да са водещи и
в икономиката, и в културата. Същото направиха американците през XX век, макар в техния случай под култура да се
разбира масова култура. Но успехът им беше толкова смазващ, че дори и във враждебния на САЩ Иран по телевизиите вървят американски филми. Китайската култура и културна матрица обаче са твърде специфични и различни от
юдео-християнската, а и от ислямската, за да могат да станат глобални и универсални. Дори и един ден наградите
„Оскар“ да бъдат раздавани не в Ню Йорк, а в Пекин.
български измерения
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КОСМИЧЕСКИ
ШМЕНТИ-КАПЕЛИ!
Или майтап, от който на човек му се плаче

Петко Петков
<<Тръмп стана за срам и позор (rezil-rusva oldu)!, написа с
едро заглавие в интернет сайта си турският всекидневник
вестник „Миллиет“ (09.06.2019)
по повод на поредния ексцентричен „туит“ на американския президент. Критикувайки проекта на Американската
космическа агенция (НАСА) за
отиване на Луната през 2024 г.,
Тръмп заяви: „Вече направихме
това преди 50 години. Включително и на Марс, защото Луната е част от него. Те (НАСА, б.р.)
трябва да се фокусират върху
по-велики неща>>.
В брой 23 от 4 юни 2019 г.
на вестник „Нова зора“ публикувахме статията на Румен
Воденичаров за грандиозната
космическа измама с „разходката“ от 24 юли 1969 г. върху
лунната повърхност на американските астронавти от Аполо-11 Нийл Армстронг и Едуин (Бъз) Олдрин, осигурявани
дистанционно от кораба майка от колегата си Майкъл Колинс. Доказателства за това, че
лунното приключение е изфабрикувано от Холивуд и НАСА
не липсват. Както не липсват
критични публикации на авторитетни изследователи и самопризнания на участвалите
в тази космическа измама от
самите САЩ. Но ето че, вместо
да признае фалшификацията, за
която няма вина, президентът
Доналд Тръмп обявява, че американците все едно са кацнали
и на Марс. Понеже Луната била
парче от Марс.

навтиката. Защото учените отдавна са приели, че Луната се е
откъснала не от Марс, а от Земята, около която се върти от
милиони години. Само американци могат да вярват на казаното от Тръмп за „марсоидния“ произход на Луната, щом
вярват, че не те, а хакерите на
Путин са направили Тръмп
президент на САЩ. Как тогава да му забранят да се излага в
социалните медии, щом САЩ
са страната на неограничените възможности и на свободата на изразяване, включително при разпространяването на
фалшиви новини? Тръмп да не
е Цветан Цветанов, когото Борисов прогони от всички ръководни постове в ГЕРБ, след
като му забрани да се изявява
в медиите. Цветанов замлъкна,
но на Борисов му се отвори такъв ищах за говорене по всякакви теми, че направо няма спиране. Което съвсем не означава, че
казва истината, цялата истина и
само истината. И, тъй като няма
друг, освен Корнелия Нинова,

Астрономите ряпа да
ядат!

Защо тогава НАСА прекрати
полетите до Луната и възнамерява да ги стартира отново чак
през 2024 г. ? Не е ли това доказателство, че американски крак
изобщо не е стъпвал на естествения спътник на Земята?
В противен случай повторното кацане на човек на Луната
би било равностойно на преоткриването на Америка. То е
твърде скъпо начинание, оправдано само ако там ще се изгражда база за нови космически наблюдения и междупланетни полети. Но дори на президента на
САЩ не е позволено да излага на
показ своето невежество в сферата на астрономията и космоISSN 1310-8492

Марков заяви от парламентарната трибуна, че бил „сериозно загрижен за положението
на Холандия“. Само че и откъм
ЕК ни поляха с вряла вода, изпращайки един убийствен доклад, в който пак се говори за
корупция, за зависимост на
законодателната, съдебната и
четвъртата власт от изпълнителната власт.
Какво ще кажат българските
граждани, които Борисов смята за „прости като него“, когато
от Брюксел ни показват „тоягата
изпод абата“? Или, когато чуят
от устата на Борисов опашатите
лъжи, изречени в приветственото му слово по време на Годишния бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). А
именно, че България отново била
индустриална държава, както е
била преди 1944 г.; че самият Борисов при пътуванията си из страната бил видял „завод до завода“
и това носело голям брутен вътрешен продукт; че страната ни
била „на финала“ за „чакалнята

Антология

Към враговете
на България
Искат България като с гума
Васил Аврамов
да изтрият от картата на света.
Но ние сме оцелявали и през чумаво
и сме възкръсвали от пепелта.
За топове последната свята камбана
на клади от войни ще претопим,
но до сетния дъх,
гръб опрели в Балкана,
ще пребъдем или ще се вкаменим.
***

Откъде се навъдиха
толкова песове?
Навярно човеците намаляват.
Живеем във време на делнични стресове
във една препикана държава.
И наивно си мислим, че все тъй – отвеки венец сме на всичките живи твари.
Господи, прости слабостта на човека
и не хвърляй на бесните псета България!

ристичната организация „Ислямска държава“ започна да
вербува децата ни по Интернет! Този факт няма как да се
припише на тоталитаризма,
нали? Както не може с комунизма да се оправдава днешната икономическа и идейна

Политическа партия „Възраждане“, водена от нейния председател Костадин Костадинов, постави паметна
плоча на лобното място на Гоце Делчев в Гърция.
който да оспорва неговите твър- на еврозоната“- предварителдения,
ния валутно обменен механизъм ERM II; че „приходните агенБорисов все по-често се
ции работели на макс, а при БСП и
„изпуска“,
хвърляйки в потрес дори ДПС бюджетът винаги бил на денай-горещите фенове на фицит; и, че единственият начин
ГЕРБ. С едно изключение – де- за увеличаване на доходите бил
путатът от гражданската кво- „тази стабилност да продължи“.
Стабилност на какво?
та на ГЕРБ и бивш конституционен съдия Георги Марков.
На мизерията, на евро опаБившият седесар, израсъл в шкарството в доходите, на кодантели, има две божества, на рупцията и лошите кредикоито кади тамян: -унгарският ти ли? Или на престъпността
премиер Виктор Орбан и бъл- – организирана и неорганигарският му колега Бойко Бо- зирана? Престъпност, стигаща
рисов. Ето защо след крити- до тероризъм с участието на 16
ките на холандския външен годишни, както при осуетения
министър относно корупци- атентат в Пловдив. Докато наята в България, която я пра- шите политикани громят кови непригодна за Шенген, мунизма с късна дата, тероСтр. 12

българия и светът

безпътица, при която глухи
водят слепи.Ако днешна България е толкова „индустриална“, колкото е била преди 1944
г., значи под ръководството на
Бойко Борисов сме се върнали
към епохата на караджейките,
тепавиците, волските талиги,
плуговете и дървените рала.
И като резултат, към празните
хамбари, когато според Иван
Багрянов сме изнасяли „глада на добитъка си“. С тази разлика, че вече нямаме „Никотиана табакум“, а тютюневи фабрики, които или затварят врати
една след друга, или произвеждат контрабандни цигари. Или
директно изнасят сух тютюн в

чужбина. Всички те са собственост на „бизнесмени“, като Делян Пеевски и Миньо Стайков.
Страната ни внася зеленчуци,
варива и плодове от Египет,
Йордания, Полша, Франция,
Турция, Гърция и Македония,
а изнася зърно, субсидирано
от ЕС. Управляващите, начело с Бойко Борисов, уверяват,
че БВП и износът нараствали
бързо, но какво произвеждаме, че да го изнасяме? Автомобили, или части за автомобили?
Самолети, или врати за самолети? Стъкло производството е в
турски ръце, а неотдавна при
откриването на поредния турски завод в Кърджали турският посланик ни посъветва да
учим турски език, за да привличаме турски инвестиции.
Каза го в присъствието на българския премиер Борисов, който
се възторгва от никнещите
„завод след завод“,

без да се интересува кой е
собственикът на тези заводи.
Алуминиевото производство
също е в турски ръце, а както разбираме, и летище София може да бъде отдадено на
концесия на турски фирми. За
„потурчването“ на болниците
да не говорим..
Но, млъкни сърце!
По-миналата седмица президентът Радев участва в международния икономически
форум в Санкт Петербург, където се срещна с руския президент Владимир Путин и
обяви проекта АЕЦ „Белене“ за
„неизбежен“. След това призова
българското правителство да не
бъде толкова срамежливо, а да
поиска предоговаряне на газовите доставки от Русия.
На стр. 11
брой 26, 25 юни 2019 г.

