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НИЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО ПОМНИМ И ЗАЩИТАВАМЕ
ЗА БЪЛГАРИЯ И предстоящата 200-ГОДИШНИНА НА Г. С. РАКОВСКИ

Н

а 2 април 2021 г. се навършват 200 години от рождението
на великия възрожденец, титан на духа и делото Георги
Сава Раковски. Съществува възможност, както много подобни годишнини, така и тази да бъде отбелязана формално, тихомълком, каквато е практиката вече три десетилетия.
Едва ли ще мине, разбира се, без венец на паметника му, може да се
появи и статия някъде, която да припомни житейския му път. Но
се опасяваме, че всичко ще е приглушено, без излишна публичност
и показност, което означава без самочувствие и гордост! И причината би била, че отдавна сме спрели истински да се вълнуваме от
миналото си и да славим събитията и личностите, които ни определят като народ. Тъжното и срамното е, че привикнахме само да
ги отбелязваме, календарно да ги маркираме, но забравихме как и
какво е да празнуваш с достойнство, с преклонение пред паметта и
пред историята.
Двестагодишнината от рождението на Раковски, на една от
най-знаковите личности за нашия народ, е абсолютната историческа проверка и оценка не само за достойнствата на личността и
нейната роля в народните дела, но и за здравословния и смислен
живот на обществото. Защото, макар и по спирала, колелото на историята се върти и много често обществото и етапите през които
то преминава, се оказват далеч под нивото на съзиждащия духовен
заряд, на енергията и тласъкът на личността, с които тя е заредила
неговата историческа памет.
Българската история и нейните истински личности, по волята
и прищевките на световната геополитика, отдавна са завързани на
покрустово ложе, от поредния хегемон, който безмилостно я осакатява и деформира. По този повод финансистът, политикът, дипломатът Атанас Буров с горест и с мъка изплаква: „На всеки 40 години
България почва от нулата. Бедна, гладна, немощна.“ Днес истината
е още по-горестна – България е унизена, обезверена и обезкървена,
оглозгана до кокал от свои и чужди!
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НЕВОЛЯТА ДА СЕ ЖИВЕЕ В
БУРЖОАЗНО ВРЕМЕ И КАПИТАЛИЗЪМ

яма по-тежък и все
по-безответен въпрос от въпроса:
„Защо живеем зле?“.
И защо не само живеем зле и
в материална бедност, но и губим нравствени добродетели, знания, образование, култура, достойнство, значение.
Животът във всичките му сфери и проявления оскуднява и
се опошлява. Простакът триумфира и овладява напълно
политическата власт, икономическите лостове, правото.
Уж сме европейци, а тънем в
корупция, зли дела, престъпност. И няма край нашата неволя!
Някои „мислители“ и анаISSN 1310-8492

Панко Анчев
лизатори се опитват да обяснят бедите ни с националния
ни характер, с особеностите
на българския ум и с навиците на българите, които все очаквали някой друг да им помогне, освободи, направи богати. Защото сами не могат и
все им се иска наготово да получават.

Такива подозрения към
българската същност биха били
основателни, ако нашите беди
не бяха беди и на същите прословути европейци, на които още от възраждането та до
днес винаги сме се възхищавали и все се възхищаваме и
мечтаем да се изравним с тях.
Ние ли заприличваме на тях
или те на нас, та животът и в
Европа и Америка не процъфтява, а на хората им е все потрудно да се справят с непрестанните кризи, бедствия, студени зими, наводнения, войни
и атентати. И да губят своето
предишно величие и духовно
водителство.
А отговорът на въпроса защо е толкова зле у нас и
защо няма изгледи животът да
се промени, за мен е лесен: заЗОРА Е !

щото живеем в буржоазно
време и сами сме станали буржоа, заедно с буржоазното ни
общество. И защото буржоазно-капиталистическата система е основана върху егоизма
на човека, върху жаждата му
за власт, пари и материални
блага. Той иска да има, да притежава, да господства над послабите и немощните. Нали затова се е обявил за господар на
природата и не признава никакви други закони за нейното
използване освен своите. Единственото, което го интересува, е
да извлече в своя полза, и то
веднага,всичките нейни блага. И му е все едно какво ще се
случи след това. Той е напълно
безразличен и към съдбата на
другите: важното е да вземе
„своето“ от тях. На притежание

и печалба той няма насищане.
Колкото повече притежава и
получава, още толкова повече
му се иска да има. Защото знае:
богатството е власт. Затова и никому нищо никой не отстъпва и
даром не дава!
А иначе, в зората на модерната епоха, буржоазията провъзгласи принципите за свобода, равенство и солидарност. Тогава тя обеща властта
да се упражнява от този, комуто бъде възложена, след всеобщи избори. Хората трябваше да
бъдат равни в правата си. Но
повече права получиха богатите, а бедните изгубиха и тези,
които имаха преди. Твоя ли е
властта, по твоите правила се
разпределят и материалните и
духовните блага.
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Тези неща са очевидни, ала
либералната пропаганда успя
да ги прикрие зад празните си
думи и да убеди хората, че
вече няма класи, няма класови борби и идеологии, заради които са и размириците,
конфликтите, омразите и неравенствата в обществото. Те
били измислици на марксизма и комунистите, за да разделят и смразяват и така да
потискат и измъчват.
Всички сме буржоазни
хора.

Искаме или не искаме,
дори и когато изповядваме
идеологии, борещи се срещу буржоазията и нейната
капиталистическа система
(либералите днес я наричат
пазарна), ние сме буржоа с
буржоазно мислене и като
буржоа предявяваме интересите си. Никой не може да се
изключи от тази система и да
не следва нейните морални и
нравствени ценности. Няма
как да се живее по друг начин освен като буржоа. Затова в нас надделява материалното, плътското, егоистичното; затова предпочитаме да имаме, а не да бъдем.
Нравствените правила и
От стр. 1

Според безпристрасния език
на статистиката от 1951 г. до 1974
г. средният ръст на брутния вътрешен продукт за тези 20 години е направо умопомрачителен,
в сравнение с днешните реалности цели 9,2%. Така в края на
социалистическия период през
1989 г. България е на 28-мо място по индекс на развитие и на
едно от първите пет места в света по равнище на образованието. След настъпването на т.нар.
преход, предопределил материалния ни и духовен колапс в обществото, еврокомисари и десетки НПО-та на чужда хранилка, ни съветват настойчиво „да
не се залисваме много-много по
своите национални величия и да
не раздухваме неуместни национални чувства“. Камо ли пък да
отстояваме споменатите токущо истини. Представители на
хегемона и неговите подопечни
соросоидни фондации и НПОта грубо редактират и пресират
историческата ни наука, а към
днешна дата манипулациите са
изключително брутални.
През 2001 г., големият българин, единственият съвременен български класик, Николай
Хайтов, чрез своята ярка публицистика, потвърди това: „Свидетел съм на много преврати, на
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норми на буржоазното общество поощряват човешките слабости и дават предимството на силния, наглия, безмилостния, непреклонния, изобретателния и
предприемчивия. Те не сдържат и не премахват агресията, греховността, егоизма,
противоречията, насилието. Обсебен от тях човекът отхвърля Бога и се обявява за
господар на природата. Бур-

жоазният морал отрежда признание на гордите и храбрите, на тези, които не се смиряват, а се борят до край, за
да наложат своята воля. И
никаква милост или снизхождение за тези, които не могат,
защото са слаби и лишени от
възможности. Макар обществените и държавните закони
да гарантират тяхната защита и помощ от държавата.
Всичко за буржоазния

човек е бизнес, пари, власт
и слава.
Такава е не само буржоазната личност, но и буржоазната държава. Геополитическият егоизъм е дори пострашен от егоизма на отделния човек. Неравенството
в света е просто ужасяващо. А
несправедливостта е направо
животинска. Силните икономически и военно държави разполагат със света и си
правят с него, каквото им е
угодно. Нищо не ги спира и
вразумява.
За съжаление, нароилите
се под названието „политолози“ домашни анализатори се
окайват, че държавата ни е
все по-слаба, бедна, неорганизирана, потънала в хаос и
разруха. Но забравят, че това
стана, след като бе извършена реставрацията на капитализма и след като бе възродена буржоазията. И причината не е в националните ни
качества, а в същността на
системата. На нас не ни дават да бъдем икономически
силни и богати. А ако все пак
ни позволят „да се оправим“,
ще е за сметка на някоя друга държава, подобна на нашата. Тогава трохите, които й
подхвърлят, ще дойдат и при

нас. Разбира се, не даром. Ще
трябва да платим – най-често
с покорство, но може и с дългосрочни концесии, с аванс за
чертежи и намерения, и найвече с памет за стойностните неща в историята ни като
народ. Иначе държавата ни
ще продължи да се управлява
лошо, дори престъпно, и именно защото е буржоазна, тя ще
бъде колония и метрополията
ще поставя начело продажници и некадърници, злоумишленици и необразовани едри
и дребни мошеници. Но дори
да управляват умните, честните, благородните, образованите, почтените, пак ще
бъде почти същото. Защото и
в тях ще надделее буржоазното и няма да посмеят да го потиснат и унищожат.
И понеже сме вече буржоазни хора, ще продължим да
търпим всичко това, да хленчим и негодуваме. Обаче
нищо няма да поправим. Защото се боим, че е възможно
и това, което все пак имаме,
да го загубим.
Ще се избавим от бедите,
само когато излезем от буржоазното време и от себе си
като буржоазни хора.
Ала няма човек, който
знае кога това ще стане!
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три войни и смяна на три политически системи... Днес, човешките идеали се ограничават в
едно единствено изискване – печалбата. Успехът! Имахме национален идеал „ОТЕЧЕСТВО“,
който бе заменен с вярност към
Партията, а пък той, с още поновия идеал – Космополитизма,
т.е. пълното безродие. Преходът към демократично общество и пазарно стопанство у
нас тихомълком се е изродил „в
мор, в геноцид, без употреба на
бомбени удари“. България е полигон за изпробване на съвършено
непознат досега механизъм за
претопяване на цял един народ
и разграждането му със съдействието на самия този народ и
основните му институции, които заработват в един момент
по чужда програма, без видимо
нарушение на нито един от основните принципи на Конституцията и демокрацията...“
За три десетилетия бе направено и невъзможното да бъдат
сринати достиженията на българското образование и култура,
да се заличат в младото поколе-

ние основни морални и традиционни ценности, едно от които е родолюбието и страстта
към знание, които винаги са
ни спасявали като народ. Затова днес, 48% от българските
ученици са функционално неграмотни, с притъпен интерес
към историческото ни минало и не виждат своето бъдеще
в родната страна! Учебниците
по литература и история, както и останалите, се пишат под
диктовката и зоркия поглед на
чужди централи в строг телеграфен стил, който отвращава
и отблъсква младото поколение. Подобно на телефонните
указатели, предложеното там
учебно съдържание не е в състояние да остави никаква интелектуална, емоционална и
дори информационна следа в
тяхното съзнание, те са просто средство за ампутиране на
детската любознателност и духовната им връзка със своите
предци.
Поради жестоката цензора и
авто-цензура, която съществува
у нас, (по свобода на словото Бълактуален глас

гария е на 111-то място) малцина са тези, които публично подлагат на обсъждане този въпрос. Но
има и такива, като доц. Р. Маринова, учен с богата професионална
биография и авторитет, автор на
учебници, която в няколко свои
интервюта открито с възмущение споделя: „Ние, като учени-историци, сме подложени на небивал политически натиск. Геополитическият ни господар САЩ
в момента и американският естабилишмънт пише учебниците
по История на България и налагат в България сталински методи на цензура и не се свени да изрича лъжи. Къде е проблемът? Проблемът за американските НПО
фондации е, че подходът, който се
стремим да приложим в учебниците, е професионален исторически подход. Но за тях е проблем, че
оценката ни не е достатъчно радикална. Те натискат този период да се опише като 100%-ово криминален.“ За нейна чест, в интервюто си тя съвсем не е голословна,
а цитира поименно ангажираните с това отношение лица: журналиста Христо Христов и пре-

подавателката Евгения Келбечева, хора, които успешно диктуват
програмите по история, терминологията и политкоректния език и
мултикултурните занесии. Всичко това говори за срамното съглашателство от страна на МОН
и министър Красимир Вълчев,
спрели вече одобрени учебници. Посоченият случай и цитат
се отнасят за социалистическия
период от развитието на България до 1989 г. в учебниците за 10
клас, но същото важи напълно и
за учебниците представящи цялото ни минало, от палеолита до
периода на социализма. Съвсем
не е маловажен и фактът, че Новият учебен план, одобрен и влязъл в сила вече от няколко години, наложи злоумишлено „мозаично“ изучаване на историята на
България на фона на цялата световна история, и то така, че тя
напълно се изгуби, обезличи се
и изцяло потъна в нея. Но нали
такава бе и целта на това „новаторство“. Само в един единствен клас, 10-ти, историята се
изучава самостоятелно! След десети клас тя изчезва от българброй 12, 23 март 2021 г.

МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ
БЕЗ ВАКСИНИ!

Петко ПЕТКОВ

И

мат ли съвест нашите
управляващи и щабисти, щом
дори смъртта на
една жена, часове след ваксинирането й с продукта на
AstraZeneca, не ги накара да
допуснат наличието на причинно-следствена
връзка
между ваксината и леталния
изход? Трябваше ли цели единадесет други страни-членки
на ЕС, включително Австрия,
Дания, Норвегия, Ирландия,
Румъния и накрая Франция и
Германия, да спрат използването на ваксината, за да се намеси
лично премиерът Борисов? И,
докато министърът на здравеопазването професор Ангелов и
главният държавен здравен инспектор доцент Кунчев уверяваха от телевизионните екрани, че ваксината е безопасна,
щом е сред одобрените от Европейската агенция по лекарствата ЕМА, Борисов нареди ваксинирането да продължи без
AstraZeneca. Т.е., прехвърли

нас беше все още безплатно,
разказвачите на вицове описваха така формулата на универсалното и чудодейно лекарство: „От кантонер пот, от
доктор милост и от циганин –
кисело млеко!“… Днес, в разгара на коронавирусната пандемия, изпитваме на гърба си по„Но хотя мы живыми до конца долетели,
следиците от загрубяването,
жжет нас память и мучает совесть,
отчуждението и дефицита на
съвест в цялото ни болно обу кого, у кого она есть“
щество, включително в здра(Владимир Висоцки, „Песен за летеца“, от спектакъла „Звезди за лейтенанта“)
веопазването. Спомнете си
какви субекти минаха през креслото на министъра на здравеопазването през изтеклите 11 години от „най-успешното управление“ на Бойко Борисов. Тогава ще си обясните, защо днес
вместо управление на коронакризата, е по-правилно да
говорим за криза на управлението. Не само на здравеопазването, а изобщо.
Здравеопазването обаче
се превърна в пресечна точка
и огледало на всички пороци
на управлението. Най-големите от тях са корупцията, некадърността, кариеризмът, „вкалинчването“, парашутизмът,
преклонението пред Вожда, нехуманността и т.н.. Дотам, че
една министърка на здравеопазването, Анна-Мария Борисова, беше „харесана“ от премиера на един разклон за Велико Търново. Друга, Десислава
Атанасова оглави здравеопазването, след като последната й
отговорността на ЕК и ЕМА, ЕК контрираха, че страните- ния принцип. Въпросът бил длъжност беше юрисконсулт
както за забавените доставки членки сами са си виновни, от национална компетент- на психиатрията в Русе.
на ваксини, така и за последи- понеже настоявали за гъвка- ност!…
На стр. 4
Когато здравеопазването у
ците от използването им. А от вост при прилагането на квот-

И ЗАЩИТАВАМЕ

ското училище като задължителен предмет. Затова в учебниците има само по 6-7 теми
посветени на славното българско Средновековие и по няколко изречения за хайдутството
и освободителната ни борба от
османско/турско робство. И никой от управниците не се замисля какво трайно ще запомнят
българските деца и ученици за
българското минало и съдба, за
грандиозния принос на българите в световния цивилизационен принос. Какво ще знаят за
българските национални колоси
Отца Паисийя, за Епископ Софроний Врачански, за Раковски,
Левски, Ботев, Каравелов, Дядо
Славейков, Бенковски, Райна
Княгиня, за капитан Петко Войвода, за хилядите мъченици и
поборници, които подготвиха и
осъществиха Чудото на българското Възраждане?! И от които
само двама-трима с по три-четири изречения, се споменават
бегло в учебниците ни.
Както някога в следосвобожденска България, така и сега
в демократична, по-точно в
неоколониална България, въпреки фундаменталните заслу-

ги за Българското Възраждане
и възкресение на държавата
ни, животът и делото на тези
възрожденци, достойни национални първенци, потъват
в забрава. Ако някога тяхната
памет бе спасена от забвение,
чрез перото на Иван Вазов, Захари Стоянов, Симеон Радев,
и те намериха място в нашите
български учебници, а учители
и български читалища станаха застъпници за истината, то
сега това зависи от всички нас,
защото заплахата от безпаметството е убийствена за народа
ни и за държавата.
Особено показателен и отблъскващ е фактът, че българското правителство за втора поредна година, се опита да
осуети официалните чествания на Националния ни празник - 3 март, Освобождението
на България от османско иго. И
то на най-сакралното място в
българската история – на връх
Шипка! Там, където бе прекършена змийската глава на чудовището, което ни държеше в
робство и гнет, „в червото адово“ цели пет века!
Не веднъж „Нова Зора“ по
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различни поводи се е позовавала на думите на Луи Леже –
френският писател и учен-славист, член на няколко Академии на науките, който от висотата на своя авторитет честно
прогласи истината, отворила
очите на света: „Българското
Взраждане е едно от чудесата на 19 век!“ Това категорично ни задаължава да изучаваме
това Възраждане не като случайно историческо събитие, не

като едно от многото други в
човешката история, а като към
велико достояние с респект и
почит. И да не се уморяваме да
разнасяме светликът на неговото сияние, с примера и достойнството на предците ни и с
човешкия стремеж към Свободата и Достойнството като неизменната същност на българския Дух!
И защото съзнаваме това
като длъжност за българска
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чест и свяст, ние отново и отново се вглеждаме в знаците на
провидението и съдбата,и търсим в очите и в житейския път
на нашите възрожденци, упованието, че България ще пребъдва, въпреки сатанинските
усилия да ни заличат като народ със славно минало и славно бъдеще.
ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ,
чиято 200-годишнина ще
честваме на 2 април, е една
от тези личности, чиято мисъл и дело, вихрена енергия и
интелектуална мощ, са вградени в духа и неотменимостта на вярата, че България ще
пребъде. „Нова Зора“ някога
избра за несменен ориентир
в своята мисия неговите пророчески думи: „Любовта към
Отечеството, превъзходи сичките световни добрини!“.
Нека бъдем достойни за
съхранената в тях велика и
спасителна непогрешимост
на Георги Сава Раковски,
този „на тъмна епоха, син бодър, тревожен“.
Нека неговият пример и
несломим дух бъдат ориентира и повелята за всеки, за
когото Отечество, Род и Държава остават крепост на българщината.
Стр. 3

МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ
БЕЗ ВАКСИНИ!

От стр. 3

Един заместник-министър на
финансите, Кирил Ананиев, замени в Министерство на здравеопазването подалия оставка (заради сключен от ВМА договор
със зет му, б.р.), безспорен професионалист, генерал Николай
Петров. И след като благодарение
на неговата (не)компетентност
положението в здравеопазването стана нетърпимо, набързо
беше върнат там, откъдето дойде, но вече като министър на
финансите. Преди това, по време
на втория кабинет на Борисов,
един анестезиолог с „дясно мислене“, Петър Москов, замени професор Стефан Константинов. И
като министър на здравеопазването „трампи кон за кокошка“,
подарявайки на Турция истински БЦЖ ваксини срещу турски
противогрипни ваксини със
съмнителни качества. Когато
Реформаторският блок, който
го предложи за министър напусна
правителството, Петър Москов
остана на поста си, избирайки
салтаната пред лоялността към
формацията. Днес човекът е лидер на партия, която ако по чудо
влезе в 75-то НС, ще бъде патерица или ортак на ГЕРБ и Бойко Борисов. Да не говорим за сегашния министър на здравеопазването проф. Костадин Ангелов,
бивш директор на Александровска болница, когото премиерът
разхожда с джипа, за да му показва грандиозните си пътни
строежи. И насред надигналата
се трета вълна на пандемията,
приписвана на британския щам,
го направи водач на партийна
листа на ГЕРБ за предстоящите
парламентарни избори. Всичката Мара втасала, болниците се
препълват и огъват под натиска,
медиците изнемогват, няма нито
ваксини, нито лекарства срещу
коронавируса, а министърът
на здравеопазването Костадин
Ангелов обикаля като пътуващ
амбулантен търговец и агитира за ГЕРБ и себе си! Тъкмо беше
обявил, че „българският модел“ на
справяне с коронакризата е найдобър и се следва от целия свят,
и действителността го шамароса. Рязко нарасна броят на новозаразените и починалите от
„британския щам“, което се вижда от долната таблица, съдържаща данни за времето от 8-ми
до 20-ти март:

ро от кошмара. Напротив, връщаме се към кризисната ситуация
от ноември 2020 г. С тази разлика, че сега поставяме рекорди по
броя на настанените в болници.
А броят на починалите за едно
денонощие много рядко пада
под 100. Системата на здравеопазването се задъхва, болници отказват да приемат нови пациенти
с коронавирус и те са принудени
да митарстват между здравните
заведения. Но, както констатира
социологът Първан Симеонов,
коронавирусът се оказва коалиционен партньор на Борисов. Понеже страхът, внушаван
ежедневно от телевизионния
екран и изказванията на управляващи и членове на НОЩ,
може да накара много възрастни хора да не отидат до урните на 4 април. Т.е., властта няма
никакъв интерес да приключи
бързо и успешно с пандемията.
Нямат интерес от това и фирмите-производителки на ваксини и лекарства против коронавируса. Някои, като Оксфорд,
дори си признаха, че първо са
създали вируса, после са разработили ваксина срещу него.
Създателят на ваксината на
Pfizer/BioNTech професор д-р
Угур Шахин, предупреди миналата седмица, че коронавирусът
не е най-лошото, което човечеството е видяло. Според него
ще има нови, много по-смъртоносни епидемии, което налага да се осигури такъв глобален
фармацевтичен производствен
капацитет, че да може за 3 месеца да се ваксинира цялото население на света. А президентът на института „Роберт Кох“
в Германия, Лотар Вилер, обърна внимание на факта, че честотата на поява на коронавируса
у хора на възраст под 60 години
е започнала да нараства отново.
(„Джумхуриет“/13.03.2021). Пандемията вече не щади и кърмачетата.
За българското правителство
и медицинските власти в България, обаче, сякаш не остава мегдан за суверенни национални
решения. Те чакат писмени ин-

та агитация на ГЕРБ. Той прекрати отпуска на злополучния си кандидат депутат Ангелов, за да се заеме с това, за което беше назначен:
здравеопазването. Да бъдеш министър на Бойко Борисов е все
едно на султан Селим Първи везир да станеш! Е, Борисов не сече
глави на министри, а само ги
овъртолва в катран и перушина и ги захвърля на бунището.
Но както гласи една римска поговорка, позорът и обидата вредят,
когато се чувстват! А нашите щабисти не са много обидчиви, щом
търпят капризите на началника си Борисов. Някои като проф.
Мутафчийски роптаят срещу от-

на президента Радев, забраниха да се чества 100-годишнината
на театъра. Но след като погнусиха обществеността, на следващия
ден се отметнаха от собствените
си решения. И му отпуснаха края.
Разбира се, забраната „нямаше
нищо общо“ нито с президента,
нито с изборите!… Както смъртта на жената от Йоаким Груево няма нищо общо с ваксината
на AstraZeneca. Освен ако ЕК и
ЕМА не кажат противното…
Въпреки главоломното покачване на броя на новите случаи на коронавирус на хоспитализираните и починалите,
министър Костадин Ангелов

варянето на ресторантите и фитнесите, но доцент Кунчев казва,
че те били най.безопасните места,
за разлика от паметника на Шипка. А министърът на здравеопазването, вместо затягане на мерките, отвори цирковете, макар и
с уговорката за запълване на 30%
от капацитета им. Накрая заговори за пълен локдаун в София от
миналата събота, а от този понеделник – в цялата страна Нито
един от членовете на НОЩ не
помисли да си хвърли оставката, което значи, че си заслужават опозоряването! Те предпочетоха позора пред съпротивата, но ще получат, както казва
Чърчил, и войната, и позора!
А така също и отговорността за

и главният здравен инспектор
доцент Ангел Кунчев, продължават да ни приспиват с „оптимистични“ твърдения. Като
това, че нашите мерки са найправилни, най-щадящи икономиката, най-последователни, най-гъвкави и ефективни.
Не само на Балканите, а и в ЕС!
И в света! И че въпреки че някои
болници молят за помощ болниците в други области, „епидемията е под контрол и системата на здравеопазването е подготвена за наплива на пациенти”. Само че по смъртност от
коронавируса на 100 000 души
население, пред нас в Европа
са само Унгария, Полша, Черна гора и Босна и Херцеговина!

Показатели /Дата

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Направени тестове

2971

17056

17193

13691

17277

17161

10614

3759

19497

19214

17652

17973

18449

Потвърдени

497

2995

3502

2774

3121

3159

2019

679

4637

4374

4201

4008

4162

Хоспитализирани

5776

5903

6017

6395

6604

6818

6948

7101

7269

7600

7804

8082

8332

В интензивното

456

503

497

501

502

506

522

533

577

612

609

670

689

Излекувани

385

1228

3403

2531

1734

1697

1118

584

1877

1757

1641

1584

1555

Починали

21

150

138

97

95

102

38

51

187

107

136

102

115

Ваксинирани

1513

5501

8019

6995

15301

12214

1244

975

2828

4287

4708

5350

6669

Макар да варират, числата за
новозаразените, хоспитализираните и починалите от коронавируса не само не са „завидни“, както
твърди министър Ангелов, а обратното - изобщо не вдъхват оптимизъм, че ще се измъкнем скоСтр. 4

струкции от Европа, за да спрат
да убиват гражданите си, докато ги „спасяват“ от коронавируса! Все пак дори Борисов разбра
накрая, че на такива „експерти“
не може да се повери ваксинирането, още по-малко предизборна-

провала, както ще я понесат и
регионалните здравни инспекции, щабове и власти, на които
бе позволено да затварят ресторанти и училища. Тези, във Варна, вече се изложиха, след като
заради очакваното присъствие

Т.е., малко остава да грабнем отново палмата на черната класация!
И понеже пак сме уникални
с факта, че правим масова ваксинация без ваксини, ще подскажем на нашите управници
как този въпрос може да бъде
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решен моментално. Пример за
това ни дават САЩ, където според една публикация в турския
всекидневник вестник „Миллиет“ (12.03.2021), в намиращата се
във Вирджиния „Литъл клиник“,
свързана с веригата за търговия
на дребно „Крогър“, са инжектирали пациентите си с… празни
спринцовки!!! След като измамата била разкрита, от клиниката излезли със следното изявление: „Молим за извинение за
това невнимание и за безпокойството, което сме причинили на
нашите клиенти!“ И призовали
пострадалите да дойдат повторно в клиниката, за да бъдат имунизирани повторно вече с пълни спринцовки.
„Няма файда от закъсняло разкаяние!“, гласи една турска поговорка. Което не означава, че в България не може да се
намерят „спестовници“, които
да повторят светлия американски пример, като осъществят в
личен план една „Българска мечта“. След фиаското на „българския модел“ за справяне с коронакризата, който от управление на кризата се превърна в
криза на управлението, няма
нищо невъзможно. Нали, както твърди здравният министър,
нашият модел стъпва на науката? По-точно, гази върху науката. И ако хората продължават да
мрат, то е защото не вярват на
мерките. Поради което нямало да се налагат нови ограничения, защото така или иначе хората не ги спазвали. Все пак от
понеделник тази седмица цяла
България е в локдаун, засягащ
училищата, детските градини,
театрите, киносалоните, моловете, магазините за нехранителни стоки и скъпите на
сърцето на Бойко Борисов ресторанти, дискотеки, нощни
заведения и фитнеси. Но защо
на министъра на здравеопазването му е дадено правото да изготвя и подписва заповеди за затваряне или отваряне на ресторанти, фитнеси и училища, след
като с едно обаждане на премиера се спира или рестартира
цялата ваксинация? Нужни ли
са ни изобщо Министерство
на здравеопазването и Национален оперативен щаб, щом
всичко се свежда до джипката
на Борисов?
Ваксини няма, но министерство и министър на здравеопазването има! Има и НОЩ, който
да провежда брифинги в четвъртък… По времето на президента Джордж Буш-младши, на
брифингите в Белия дом им казваха „Глупости в пет часа“. Странно е, че в МЗ и НОЩ няма кой
да отвори сайта Worldometers/
Coronavirus, за да види къде сме
ние в световната борба с пандемията. Във всички случаи не
сме за хвалене. Напротив, изоставаме дори от страните в Африка… „Европейци сме, ама не дотам“, както казваше Алеко Константинов.
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ПАЯЖИНАТА

Александър Гочев

В

медийното пространство тук-там може да
се срещне твърдението, че цифровата
информационно-финансова
система обхванала целия свят
много прилича на паяжина. И
то управляема. Във всеки случай се предполага наличието
на поне един "паяк".
Следваща стъпка в развитието на горната аналогия е
на ниво модел и то качествен,
в който по необходимост се
въвеждат някои ограничения,
най-очевидното от които е за
запазване на системата като
такава поне за определен период от време. Например, изискване паяжината да не се скъса
непоправимо, да има поне една
жертва и поне един паяк. Тъй
като аналогията се отнася за нашия свят то, от чисто хуманитарни съображения, би било добре да се приеме, че жертвите
не се умъртвяват. Освен в някои крайни случаи като уговорката за наличие на крайни случаи се въвежда само за пълнота
на възможностите.
Във връзка с условието да
не се умъртвяват жертвите,
т.е. да живеят "вечно", е интересно да се разгледа случая за максимално ефективно (оптимално) "използване"
на жертвите от гледна точка
на собственика на паяжината. Последното изисква двупосочна "хранителна" и двупосочна "информационна" мрежи. По-сложни модели с повече
от един паяк на една паяжина и
с N мрежи плюс M паяка ще оставим за по-късен етап. Засега ще се ограничим с качествена картина на модела, за който
е удобно да работим с един паяк,
с една паяжина и с множество
от жертви без да ограничаваме броя им.
Условия за здравина на
паяжината

1. За да не се скъса паяжината жертвата трябва да прави само разрешени движения
с ограничена амплитуда, помалка от максималната, която
води до скъсване на мрежата.
2. Мрежата е световна и,
следователно, е съобразена
(поне временно) да работи с
различен вид жертви, с различни локално специфични
движения. Допуска се известна хармоничност на действията
на различни жертви, но трябва

да се избягва резонанс, който би закони.
от гледна точка за ефективна
увеличил амплитудата на вибраТрябва да се отбележи, че за работа на паяжината. Реалиции на мрежата като цяло над постигането на тази благород- зацията на този идеален случай
критичната амплитуда.
на цел трябва да се работи вър- обаче, е под най-голяма опасху съзнанието на гражданите на ност от т. нар. класическо семейУсловия за оптимална
всяка отделна държава от Съ- ство, което започва да изглежда
работа на паяжината
От гледна точка на паяка, юза, Например, следвайки офи- все по-архаично и по-архаично.
условията за най-ефективно циалната политика на Европей- По този въпрос се работи найфункционитане на системата ския съюз, чийто предишен сериозно, включително законоса максимално изсмукан про- председател Ван Ромпой е за- дателно, с цел защита на дедукт от една страна и възмож- явявал, че трябва да се отка- тето от неправилна джендърно най-дълъг работен период, жем от всякакви опити за въз- на атмосфера в семейството.
от друга. Тези две противоречи- становяване на националната Проблемът за защитата на децави условия определят и състоя- идентичност, че няма народ, та е толкова сериозен, че просто
нието на оптимално динамич- няма родина, Европа е нашият няма какво да се туткаме повече.
но равновесие, чието осъщест- универсален дом. Или следвай- Крайно време е да се постави
вяване може да се окаже твърде ки апела на сегашния Върхов- извън закона класическото секомплицирано и, вероятно, не
винаги нереализуемо.
Ето защо представляват интерес някои специални случаи,които
опростяват неимоверно здравословната работа на паяжината.
Един вариант, който би направил
живота на паяка изключително
комфортен, с ефективност вероятно доста близо до оптималната, е следният: всички жертви да правят едни и същи движения с оптимална амплитуда
при избягване на резонанси и
особено на глобален резонанс.
За целта трябва да се полагат
Бившият председател на Европейския съвет Херман ван
усилия, да се "тренират" жертРомпой
обозначи истинската политика на ЕС: “Трябва да се отвите да извършват само "пракажете
от
всякакви опити за възстановяване на националната
вилни" движения, най-добре от
идентичност,
няма народ, няма родина! Европа е нашият унинай-крехка възраст, за което
версален
дом!”
не трябва да се пестят усилия и
средства и, най-важното, необходимо е да се разработи тре- ния представител на Европей- мейство, в което цари архаиския Съюз за външна полити- чен патриархален терор, абсонировачна система.
Друго условие в този слу- ка и безопасност, Жюзеб Бю- лютно недопустим от гледна
чай е: да има пълен контрол рел (Josep Borrell), че трябва да точка на най-високохуманнанад комуникацията между се втълпява колко е опасно да се та джендърна идеология, разразличните жертви, за да се следват ограничени умове, кои- работвана в детайли от найизбегнат нежелателни "резо- то говорят за национални инте- елитни хуманитарни инстинанси". Последното по принцип реси, за етническа или религиоз- туции.
От горното директно следва,
е временна мярка, само дока- на идентичност, идентичности,
които
ни
разделят
вместо
да
ни
че
най-сетне
настава ерата на
то се осъществи абсолютна необединяват.
Ако
не
сте
съвсем
пост-хуманизма
за най-ефекразличимост в поведението на
жертвите. В този краен идеален на ясно то знайте и помнете, че тивна работа на идеалната джендърно-чувствителна паяжислучай нежелателните резо- "Идентичността убива!"
Сериозна
работа
се
изисква
на.
нанси могат да се контролират
от
най-крехка
възраст
и
по
лиРеализацията на този проект
централно (с едно само мръдванията
на
постоянно
нарастваизисква
създаването на найне на паяка).
професионален
информацищите
джендърни
различия.
За да бъде моделът комплеТренировката
се
счита
ефективонно-идеологически
контроментарен на нашата конкретна
на
ако
се
стигне
ниво,
при
коелен
апарат,
който
да
работи
начална цел, думата "държава"
то
психологически
се
счита
за
паралелно
и
комплементарно
би трябвало да замества без
проблеми думата "жертва". нормално за индивид да не си на "хранителната" и финансоУнификация на поведението на отваря устата, за да не засегне вата подсистеми на паяжинаняколко държави-жертви може някоя скрита и супер-чувст- та, всяка от тях двупосочна, от и
да се осъществи, например, чрез вителна джендърна идентич- към "паяка". Особеното на конобединяването им в съюз за ност. Има принципиални на- тролния апарат е, че филтривзаимоизгодно сътрудничест- дежди, че именно тренировката ра информационния поток
во като се разяснява абсолют- по тази линия може да уеднак- еднопосочно, само към "жертната необходимост от форму- ви поведението на произвол- вите". Обратно филтрирането
лирането на едни и същи за- на група граждани от произ- е абсолютно противопоказно,
кони, които не могат да се на- волна държава. За илюстрация защото към "центъра" трябрушават от локални закони на си преставете идеалния случай ва да постъпва неподправена
отделна държава-членка. Тази на глухонеми, които не правят информация за състоянието и
компликация се счита за вре- знаци, защото се знае, че и зна- комуникациите между "жертменна до разработването и при- ците значат нещо: едно за този вите".
Трябва да се отбележи, че
емането на абсолютно пълна който ги прави и друго за този,
който
ги
разшифрова.
Помнете,
информационно-идеологичесистема от закони за Съюза,
скиият контролен апарат е от
валидни за всички граждани знаците убиват!
Това
е
и
идеалният
случай
фундаментална, критична важна всички държави-членки и
обезсилваща всякакви други за унифицирано поведение ност. Самото съществуване на
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светът в действие

паяжината е поставено на карта.
Умре ли идеологията - паяжината умира. Нищо не може да
я спаси. Затова бъдете готови
и безкомпромисни! Ако случйно някой се осмели да попита
"А какво става с либералната
идея?" или "Какво става с демокрацията?" налага се най-професионално да му се обясни,
че има най-съществена разлика между либерална идея
и либерална практика, между демократична идея и демократична практика. Този тип
разлика не е лесно да се разбере, тънка работа е това, но практически наблягайте на обясненията, по принцип много и
най-различни, въпрос на малко
техника. А за разбиране и дума
не може да става - не се е родил
още този, който може да разбере
този тип гатанки.
Излишно е да обясняваме, че
практиките винаги се менят
гъвкаво, според задачите, но
идеите са вечно живи! Мине
се не мине време и току виж...
Трябва да сме особено подготвени за тези моменти. Затова трябва да се набиват непоклатимите истини, че либералната
идея и демократичната идея
са си живи и здрави, по-живи
и по-здрави отвсякога. Точка!
Пример? Ето ви пример: Занемариха лявата идея в СССР и
СССР рухна. Първо идеята после и СССР. Обаче, вляво започва нещо пак да мърда. Отваряйте си очите! Пажината е в опасност! Да не ви обяснявам какво
може да стане? Все едно паяжина по време на "ляво" торнадо. И
на всичко отгоре може да дойде
отвсякъде.
Друга опасност дебне от
страна на един новоизпечен
хуманизъм с някаква си там
идеология на здравия смисъл. Там наричат идеологията на паяжината псевдоидеология за дехуманизация на човека. Абсолютна безмислица е
този псевдохуманизъм, но той
е изключително коварен. Проповядва се нещо нечувано от
наша гледна точка: хората да
си останат хора, да си останат
в своята история, в историята
на своята си държава, да имат
суверенитет. Суверенитет?! А
знаете ли какво значи това?
Знаете ли какво значи безконтролни високоамплитудни
локални вибрации на паяжината? Все едно паяжина във...
Правилно! Паяжина в торнадо.
Малко по-друго, но пак торнадо,
готвено преди всичко от нашия
фундаментален враг - Русия.
Чиста азиатщина и зараза пострашна от Корона вируса! Защото повечето "жертви", извинете държави, още не са идеологически имунизирани, което е
бавен, поколенчески процес. Но
работим по него усилено - нашите НПО-та и джендърмерията са вече в окопите на предната фронтова линия на идеологията.
Стр. 5

ПП „НОВА ЗОРА” – НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР
ПП „Нова Зора” участва като коалиционен партньор на БСП в изборите за народни представители в последните три народни
събрания, поради голямото съвпадение с политическите програми на партията, приемани на
трите редовни конгреси от 2009 г. до днес. Ние
сме образно казано предвидимият партньор в
създаваните коалиции с БСП през годините и
съвсем естествено е поведението на партията

Адв. Тодор ПРЕДОВ
д-р по право,
зам.-председател на
ПП „Нова Зора”
На 25.01.2021 г. бе взето решение за образуване на коалицията, а на 08.02. 2021 г., в
гр. София, бе подписан договор за създаване на Коалиция
„БСП за България”, за участие
в изборите за 45-то Народно
събрание. Той бе подписан от
страна на БСП, от Корнелия
Нинова; за „Комунистическа
партия на България”, от Александър Паунов; за ПП „Нова
Зора” от Минчо Минчев; за
ПП „Политически клуб „Екогласност” от Емил Георгиев и
за ПП „Политически клуб ”Тракия” от Стефан Начев. По-долу се опираме на някои от основните положения залегнали в споразумението. Коалицията е политически съюз,
създаден за участие и спечелване на изборите за 45-то Народно събрание; за провеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на Република
България; за изборите за общински съветници и кметова
и изборите за членове на Европейския парламент, на основата съгласувана на програмите като водеща в случая е предизборната платформа на БСП.
Основната цел на Коалицията е осъществяване на политика за възраждане на българската икономика и преодоляване на демографската криза, борба с бедността
и неравенството. Коалицията участва в изборите с общи
листи. Предвижда се и кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България, да бъдат общи, както и
листите за общински съветници и кметове, и за членове на
Европейския парламент. В договора е записано, че издигнатите кандидати от отделните
Стр. 6

В КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

да създава необходимото доверие сред широката маса социалисти. В изборите за 45-то Народно събрание ПП „Нова Зора“ се включи активно
в събирането на необходимите 2500 подписи за
регистрация на коалицията „БСП за България”.
Нашето участие се изрази в представянето на
600 подписа, събрани с лекота сред нашите членове и симпатизанти само за 5 дни, в София и
страната.

партии следва да
бъдат с високи
политически, морални и лични качества. Народните
представители, избрани с листата на
Коалицията образуват заедно една
парламентарна
група, в състава на
45-то Народно събрание в което тя
осъществява своята дейност, съгласно законите на Р.
България и в съответствие с приетия Правилник за
работата на 45-то
НС. Парламентарната група приема
обща законодателна програма и
осъществява дейността си в съответствие с идеите, принципите,
предизборната платформа и
общата политика на коалицията. В договора се подчертава, че поетите задължения за
съвместно участие в изборите
и политическо взаимодействие на парламентарно ниво,
в изпълнителната и местната
власт, не следва да накърняват идейната, политическата и организационната самостоятелност на членовете
на Коалицията. Изтъква се,
че членовете на Коалицията,
както и всички народни пред-

15-и МИР - Плевен. Водач на листата на Коалиция “БСП за България” - проф. д-р ик. н. Румен Гечев;
Инж. д-р ик. н. Злати Тодоров, представител на ПП “Нова Зора” - № 6 в листата.

25-и МИР - София. Водач на листата на Коалиция “БСП за България” - Корнелия Нинова;
Проф. д-р ист. н. Тодор Мишев, представител на ПП “Нова Зора” - № 12 в листата.
ставители от парламентарната
група на коалицията, представителите на партиите в местната и изпълнителната власт,
не следва да допускат публични квалификации и нападки, отнасящи се до коалиционните партньори, членове
на техните ръководства или
народни представители. При
съставяне на правителство на
Коалиция „БСП за България”,
в него ще бъдат привличани
кадри на партиите от Коалицията за заемане на ръководни и експертни длъжности в

държавната администрация
на централно и регионално
ниво. В заключение се посочва, че Коалицията е отворена за сътрудничество и взаимодействие с други партии,
сдружения на гражданското
общество и неправителствени организации, които приемат принципите и разпоредбите
на настоящия договор. Приемането им става с решение на
Политическия консултативен съвет (ПКС) на коалицията, взето с мнозинство от 2/3
от членовете.

С Решение № 2039/12.02.2021
г. Централната избирателна комисия регистрира Коалиция „БСП за България” за
участие в изборите за народни
представители на 45-тото народно събрание. При жребия
за номерата на партиите и коалициите, бе изтеглен № 4 .
Централното ръководство
на партията и структурите на
ПП „Нова Зора” участваха активно в издигането на кандидати за народни представители и членове на районните и секционните избирател-

ни комисии. В избирателните
списъци са включени двама
наши кандидати – в София в
25-и избирателен район с водач Корнелия Нинова е проф.
Тодор Мишев. Той е на 12-о
място в избирателната листа.
Инж. д-р ик.н. Злати Тодоров
е № 6 в листата на 15-и избирателен район – Плевен с водач проф. Румен Гечев. Много членове на ПП „Нова Зора“
се включиха и в състава на избирателните секции, а други
пък, в деня на изборите, насрочени за 04.04.2021 г., ще следят
за честността на вота като наблюдатели.
С рекламна дипляна коалицията оповести основните цели от предизборната си
програма, за осъществяването на които ще се бори в
следващия парламент:
В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
Цел: Здравеопазването не
е стока. Болниците ще бъдат лечебни заведения, а не
търговски дружества. Ефективно и качествено здравеопазване за всеки български
гражданин.
Спешна помощ, добол-

нично лечение и болнична помощ във всеки един регион;
Лична електронна здравна
карта за всеки български гражданин;
Навременно медицинско
обслужване, 24 часа в денонощието;
Безплатни лекарства за
деца до 14 години;
Намален ДДС на лекарствата на 9 %;
Мораториум върху продажбата на държавните и общинските болници.
ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА:
Цел: Човешкото достойнство, гражданските права и интереси на трудовите хора, децата и младите, социално слабите и пенсионерите трябва да
бъдат защитени.
Еднократна помощ при
раждане на първо дете – 500
лв., за втора – 1000 лв., за трето - 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за
всяко второ и трето дете на
осигурени за минимум 24 месеца назад родители;
Увеличаване размера на
майчинството през втората

година до размера на минималната работна заплата - от
380 лв. на 650 лв. през 2021 г.
(60 000 майки);
За работещите родители – необлагаем минимум от
500 лв. месечно за всяко дете,
ненавършило 18 г. (755 946 семейства);
Безплатни детски градини и ясли (219 000 деца);
Преизчисляване на всички пенсии, което ще доведе
до увеличаването им от 20 до
30%.
В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА
Цел: Образовани, знаещи и
можещи български граждани,
които обичат Родината.
Устойчиво повишаване на
средствата за образование и
наука с минимален праг 5%
от БВП;
1% от БВП за култура;
Бюджетно финансиране
само на държавни и общински училища;
Един учебник по предмет
за всеки клас в цялата страна;
Безплатни учебници за
всички ученици от 1 до 12

клас;
Достъпно и разбираемо
съдържание на учебниците;
Прекратяване на подмяната на българската култура
и история в учебниците;
Ежегодно увеличение на
учителските заплати. Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия;
Увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследвания и иновации.
ИКОНОМИКА:
Цел: Ускоряване на икономическия растеж, увеличаване на доходите, потреблението,
инвестициите и износа, намаляване на неравенствата;
Обвързване на икономиката с образованието, науката и високите технологии;
Финансов щит за малките
и средните предприятия чрез
подкрепа на Българската банка за развитие;
Програма за съучастие
на държавата в микро-малките и средни предприятия, за
нови предприемачи. Условие:
откриване на повече от 5 работни места и запазването им
за 15 месеца;
Намаляване на административната тежест и бюрокрацията чрез създаване на
шест електронни регистъра: Електронен поземлен регистър, Единна информационна система, обединяваща пазарите на селскостопанска продукция с платформа за
електронна търговия, Национална електронна система по
заетостта, свързваща всички
бюра по труда в страната, Единен електронен данъчен регистър, Електронна здравна
карта и здравно досие, Единна електронна образователна система.
Опростяване процедурите за дребните търговци и
производители (декларации
и отчети);
Развитие на индустриалните зони и превръщането

Уважаеми читатели,

Продължава абонаментната кампания за през новата 2021 г. Ако „Нова Зора“ е
достойна за подкрепата ви
- направете го! Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. А фронтът, повече от всякога, се
нуждае от убедени защитници. Не само защото годината
е особено важна, с избори за
парламент и за президент, а
защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исизбори
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тината с лъжата.
Разпространението на
вестника, по независещи от
нас причини, продължава
да бъде ограничено. Абонаментът е все още най-сигурният начин, че духът на
„Зора“ не може да бъде сломен и ние оставаме на своя
пост.
Във всяка пощенска
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станция, до 15-о число на
всеки месец, може да осъществите вашата подкрепа за каузата с абонамент
от първо число за следващия месец, тримесечие,
полугодие или до края на
годината.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един

месец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой продължава
да бъде 1 лв.
Всеки вторник очаквайте
„Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате
и в офисите на ДОБИ ПРЕС.
Редакцията на вестника има
договорни отношения с тази

избори

им в притегателен център за
инвестиции и иновативни
технологии;
Подкрепа на българското,
родното производство.
ФИНАНСИ
Цел: Устойчиво социално-икономическо развитие и
финансова стабилност.
- Намаляване ставките на
ДДС за храни и лекарства;
- Въвеждане на семейното
подоходно облагане, от което
755 946 семейства ще плащат
по-ниски данъци;
- Премахване на плоския
данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане, в резултат на което 3,6 милиона заети ще плащат данък
както до сега, а по-високо облагане ще има само за 120 000
граждани с най- високи доходи;
- Запазване на корпоративен данък от 10 %;
Фискална децентрализация
за общините. Част от данъка
върху доходите на физическите лица остава в общините.
Поставените цел и средствата за тяхното постигане
напълно съответстват на основните постановки в програмата на ПП „Нова Зора”,
приета на третия редовен
конгрес, проведен през 2018
г. и провежданата политика
от Централното изпълнително бюро и Централния политически съвет на партията.
Това се доказва и от последователната политика, отразявана на страниците на в-к „Нова
Зора” до настоящия момент.
Ние сме уверени, че Коалиция „БСП за България” ще
направи всичко необходимо
като мобилизация, за да разясни на българските граждани своите цели и задачи.
И ще спечелим изборите. В
тази напрегната обстановка, породена основно от развихрилата се истерия около пандемията с вируса Ковид-19, както и с неистовия
стремеж на ПП ГЕРБ да остане във властта и през следващите четири години. ПП
„Нова Зора” работи и ще даде
своя цялостен принос за необходимата за държавата ни промяна!
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан адреса и името
на получателя, както и телефон за обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите
на тел. 02 985 23 05; 02 985
23 07, както и на мобилни
телефони: 0879 140 122 и
0894 66 49 00.
Стр. 7

Разследване

ЗАЩО ЗОРАН ЗАЕВ

Александър Сорос. Тази среща
остава тайна за скопскиКолко струва един
те
медии.
Отразена е само в
премиер?
интернет
портала
на правиНе е никаква тайна, че на
телството.
В
публикуваното
1 юни 2017 г. „социалдемоекспозе за разговорите, щедро

циативи”.

Борис Данков

Н

на отбраната Радмила Шекеринска, се срещат със своя
щедър попечител и неговия
син. Една вълнуваща среща,
която е запечатвана на фотокадър за бъдните „демократични” поколения.
На 24 януари 2019 г. Зоран
Заев, отново в Давос, се среща за пореден път с Джордж
Сорос. Двамата стигат до извода, че членството на Македония в НАТО и Европейския съюз е „ключова стъпка
за стабилност и сигурност на
страната и региона”. И още
- изтъкнато е значението на
т.нар. Национална стратегия
за обществото и мултикултурализма - небезизвестната идеологическа мантра на
Сорос, която твърде много напомня за известния от времето на соца… пролетарски интернационализъм.
Само броени месеци покъсно, на 10 ноември 2019 г.,
по покана на Зоран Заев и президента Стево Пендаровски,

тижния хотел „Юник”. Нещо,
което станало повод скопски
медии да се усъмнят, че иде
реч за тайна среща на Заев и
Пендаровски със сина на световно известния борсов играч. Новинари твърдят, че на
срещата е била обсъждана злоупотребата със средства от
властта, използвани в съмнителни канали, включително за корумпиране на медии
и влиятелни личности. Любопитно е, че след приключването на срещата, в своите фейсбук профили, Заев и Пендаровски са публикували снимки със
Сорос-младши и текст, в който
се твърди, че те са си прекарали времето „прекрасно”.
Два дни по-късно, на 12
ноември 2019 г., по време на
т.нар. Парижки мирен форум
във френската столица, Стево Пендаровски се среща отново с Александър Сорос. Този
път по време на „продуктивната” си среща той е бил информиран за „текущите програми
на „Отворено общество” за региона”...
Тази интензивна „дипломация” на скопските ръководители подсказва, че те са заложили яко на Соросовата карта, чрез която се надяват да си
осигурят подкрепа за своето
членство в ЕС. Това „постижение” на гъвкавите македонисти от Скопие, като че ли найлаконично е синтезирано във
фейсбук профила на министърката на отбраната Радмила Шекеринска, според която Джордж Сорос вече е… победил в
Македония.
И то каква победа - броят
на неправителствените организации в мултикултурната
държава през последните го-

е, няма нищо случайно. Нито пък иде
реч за някакво ненадейно струпване на
насочвани обстоятелства, на
странни явления и фатални зависимости. В никакъв случай
не става дума и за т.нар. световна конспирация (толкова модна напоследък!). Още с
появата на държавата Македония върху картата на БалПърва среща на Зоран Заев (вляво в средата) с Джордж
каните, скандално известСорос и неговия син Александър Сорос (вдясно), от която
ният мегаспекулант Джордж
става ясно, че новото лице на република Македония ще се граСорос насочва своя поглед
ди върху концепцията на… „Отворено общество”, Давос, 26
към тази малка, но апетитна
януари 2018 г.
територия. Но защо пък непременно Македония? - би запитал някой. Ами така - защократът” Зоран Заев идва на
то в Македония…
власт чрез т.нар. „цветна ревоПари, пари и пак пари
люция” в Македония, органиОще през 1991 г. Джордж зирана от „дейците” на ДжорСорос решава да стъпи вър- дж Сорос в новата минидърху изпадналата в геополи- жава. Според гръцкия вестник
тически колапс Югославия. „То вима” именно Сорос е проВременно го спира започнала- карал пътя на Заев към власта война, но той вече си е на- тта. В своя коментар журнаправил сметката за отделни- листът от вестника Лефтерис
те републики. Още от 1992 г. Харалампопулос смята, че
създадената от финансис- съвременната дипломация
та фондация „Отворено об- се води не само от държавищество” налива в Македо- те, но и от частни лица, коиния близо 100 млн. долара. то имат решаваща роля при
От тази сума 9 млн. долара са избора на управници и попредназначени за „поддръж- литици. Излиза, че мозъчниЗоран Заев и Джордж Сорос по време на тяхната втора
ка на плурализма в медиите и те тръстове в САЩ, които опсреща
в Давос, на която се обсъжда приемането на Северна
свобода на словото, обучение ределят външната политика
Македония
в НАТО и ЕС, 24 януари 2019 г.
и обзавеждане на журнали- на страната, отдавна зависят
стите, както и помощ за фи- от частни донори на непранансиране на независими ме- вителствените организации се леят банално известните клишета за „ценностите
дии”. Още с настаняването (НПО) и корпорации.
си в новата държава, фондаТака през 2017 г., шестима на демокрацията”, „защитацията изгражда около 20 не- сенатори отправят запитване та на човешките права”, върправителствени организа- до бившия държавен секретар ховенството на закона” и пр.
ции. Успоредно с това тя раз- на САЩ Рекс Тилърсън - защо „Хип-хип, ура”, и нещо много
вива „специални отношения” правителствената агенция важно и съществено: новото
с партията на бившите ко- USAID дава големи суми на лице на Република Македомунисти - СДСМ. Преценката фондация „Отворено обще- ния ще се гради върху конна Сорос е, че те ще бъдат по- ство” в Скопие? По-конкрет- цепцията на… „Отворено обподатливи за осъществяване но, че между 2012-2016 г. фон- щество”. И още: македонското
на замисления от него „демо- дацията е получила 4,82 млн. правителство и вездесъщият
кратичен проект”. Интимна- долара, които е използвала г-н Сорос, ще развиват „демота идея на американския ми- „съвместно” с бившия посла- кратичния капацитет” на облиардер е да превърне бъ- ник на САЩ Джес Бейли, за ществото, а също така - въздещата минидържава в об- да бъде свален тогавашният можностите за „нов бизнес” и
Премиера и милиардера по време на работната част от
разец на… мултиетническа премиер Никола Груевски. „преки инвестиции”. Сиреч,
тяхната
втора среща в Давос, 24 януари 2019 г.
„демокрация”. За тази цел през Сиреч, да бъде „избран” за нещо като манна небесна,
следващите години той за- нов премиер на Македония която ще се излее във водите
на Вардара.
в Охрид пристига със своя час- дини вече е набъбнал на 94! В
почва осъществяването и на Зоран Заев.
Двайсетина
дни
по-къстен самолет на „работно” по- тяхната програма освен социсвоята „хуманитарна” про- Отличници в частната…
но, на 18 февруари 2018 г., сещение Александър Сорос- алните дейности, грижата за
грама. През 1993 г. дава на
„дипломация”
по време на т.нар. Мюнхенска син, вицепрезидент на „От- правата на жените и ромите,
Македония личен заем от 25
На
26
януари
2018
г.,
в
конференция по сигурнос- ворено общество”. Специални- антикорупцията и реформимлн. долара. По линия на Сорамките
на
Световния
икотта, соросовите възпитани- ят гост е посрещнат на летище те в правосъдието, е включеросовата фондация са осигуномически
форум
в
Давос,
ци - министърът на външни- „Свети апостол Павел” от въ- но още всеобхватното сексурени още 36 млн. долара от
Зоран
Заев
се
среща
със
те работи на Македония Нико- оръжена до зъби полиция, ално възпитание, приложеСАЩ, Франция, Швейцария
Джордж
Сорос
и
неговия
син
ла Димитров и министърката след което е настанен в прес- нието на джендър-идеологии ЕС за т.нар. „развойни иниСтр. 8

въпрос на деня
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ПЛАШИ С АМЕРИКА?
Отговорът на този въпрос се крие в топлата връзка
на скопските „началници” с милиардера Джордж Сорос
и неговия син Александър Сорос
ята и пр.

винение в измама през 2013 г., по адрес на България. Блокабез да посочи оправдателна дата срещу членството на СкоСорос дал 28 млн.долара
причина за това. По този на- пие в ЕС била „заплаха за евроза кампанията на Джо
чин нарушенията на възбраната пейските ценности” - обявява
Байдън
Тази новина съобщaва ав- са оставили хиляди собствени- той безапелационно (22.11.2020
торитетното издание „Politico” ци на жилища с известия за из- г.) Ветото било „засилвало евроскептицизма” (21.01.2021).
в броя си от 10 април 2020 г., селване.
в който се известява, че още в Щатите щели да трошат То застрашавало дори „антифашистката идентичност”
български кости
началото на годината финансистът филантроп Джордж
По всяка вероятност из- на Северна Македония(!). СъвСорос е похарчил 28, 3 млн. до- борът на Джо Байдън и Кама- сем наскоро, пак Заев заяви, че
лара за изборите за президент ла Харис за лидери на новата българската позиция била…
на САЩ. От публикацията става американска администрация е „анахронизъм”.
Неотдавна агенция „Фокус”
ясно, че през януари и февруари отключил агресивната самом.г. той е дал милиони долари, надеяност на Зоран Заев и осс които да „подпомогне” пред- таналите „началници” в Скопие.
полагаемия (тогава!) кандидат Така поне може да се предполона Демократическата партия жи, като се наблюдава поведеза президент Джо Байдън и нието и се анализира лексикопарламентарната група на пар- нът на северомакедонските
тията в Сената на САЩ за спе- ръководители, които напослечелване на изборите.
дък стават все по-дръзки и безОт своя страна американ- церемонни. Самият Зоран Заев,
ският седмичник „Canyon News. след българското вето срещу
com” в броя си от 16 август 2020 приемането на Северна Маг. съобщава любопитната под- кедония в Европейския съюз,
робност, че на 11 август с.г. си- не престава да сипе заплахи
нът на мултимилионера-филантроп и основател на „Отворено
общество” - Александър Сорос,
е подкрепил в Twitter Камала Харис, за да бъде избрана
като кандидат за вицепрезидент на Демократическата
партия на бъдещия президент
Джо Байдън. След като публикува въпросната новина, изданието припомня факта, че докато е била генерален прокурор
на Калифорния Камала Харис е
осигурила чадър за банката на
Зоран Заев и Александър Сорос-младши след тайната
Джордж Сорос - Mnuchin and
среща
в Охрид, 10 ноември 2019 г.
Soros’ OneWest bank срещу об-

Свои хора: Никола Димитров, Джордж Сорос, Радмила
Шекеринска, Александър Сорос-младши, Мюнхен, 18 февруари 2018 г.
брой 12, 23 март 2021 г.

(10.02.2021 г.) съобщи за агресивно откровение на северомакедонския премиер, който
в своето тясно обкръжение е
заявил, че „Спасот на македонизмот е што сега Америка ќе
крши бугарски коски". Сиреч:
„Спасението на македонизма е,
че сега Америка ще троши български кости”. По всяка вероятност самият Заев много лесно може да се отметне от своите думи. Правил го е неведнъж и
нищо няма да му попречи да го
направи и сега. Но ако не нещо
друго от тези негови думи
може да се разбере с какви чувства е зареден спрямо страната ни „приjaтелот на Бугариjа”.
Освен това, че и той не изостава
от идеолога на модерния „македонизъм” - лидера на ВМРО ДПМНЕ Християн Мицкоски,
който възнамерява да превърне тази сърбоманска доктрина във верую на всички
етноси в Северна Македония.
Оказва се, че самият Зоран Заев
се е нагърбил с още по-непосилна задача …спасяването
въпрос на деня

Александър
Соросмладши подкрепя Камала Харис за нейното избиране за вицепрезидент на
САЩ, 11 август 2020 г.

Президентът
Стево
Пендаровски с Александър Сорос-младши по време на тяхната „продуктивна” среща, Париж, 12 ноември 2019 г.
на македонизма чрез „трошене на бугарски коски”.
Ако в САЩ четат добре…
събитията

от много да познава „историята на въпроса”. Например тази
подробност, че възникването
на днешната държава Северна Македония е резултат от
титовисткия експеримент за
създаване на нова югославска идентичност със …„самоуправляващи се нации”. Една
идеологическа измислица, довела до рухването на балканската мегадържава в резултат на
възникналата „криза на идентичността”.
Така че България няма
проблеми за двустранно решаване със
Северна Македония. Проблемът е в продължаващата
криза на националната, историческата, културната и политическата идентичност на
новата държава, който следва да бъде решен, преди тя да
бъде приета в ЕС. Това предполага откровен обществен диалог, чрез който да бъдат преодолени титовистките идеологически фалшификации и стереотипи, включително насажданата
с десетилетия българофобия и
фалшиво високомерие спрямо страната ни. В противен
случай „силовото” приемане
на Северна Македония в ЕС
ще означава в него да бъдат
заложени потенциални конфликти с непредвидими последствия, включително за
Балканите.
***
Излишно е да коментираме сервилността на северомакедонските ръководители
спрямо филантропа Джордж
Сорос и неговия син. Както се
казва в подобни случаи - целта
оправдава средствата. Остава
все пак надеждата, че държавата САЩ не е само Джордж
Сорос.

Съвсем наскоро посланичката на САЩ в Скопие г-жа
Кейт Мари Бърнс, по повод
обсъждането на т.нар. План за
действие между Македония и
България, в интервю за популярния скопски телевизионен
Канал 5 заяви, че „САЩ са разочаровани от факта, че България
е решила да блокира началото
на преговорите за членство на
РСМ в Европейския съюз”. Според посланичката българското
вето било причинило „щети
на няколко нива”. Освен всичко
останало то било породило „обществено съмнение към доверието в ЕС”. Според Бърнс, решението на двустранните въпроси следва да стане в отделен
диалог между двете страни.
Иначе САЩ щели да продължат да подкрепят Македония
за започване на преговори с
ЕС. Нещо, което означава, че
без да трошат български кости Щатите могат в определен
момент да извият ръцете на
България, за да я принудят
да отстъпи от своята позиция
спрямо членството на Северна
Македония в ЕС.
Добре, но когато американската администрация прила(По материали от българга своя натиск срещу Бълга- ски и чуждестранни издания и
рия, би следвало поне малко Интернет сайтове )
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Свободни и равни пред законите
Иван ВЪЛОВ

Н

аред с драматичните
събития, които съпровождат Руско-турската война - най-напред
светкавичният успех на руската
армия, а по-късно загубите при
Стара Загора, Ловеч и Плевен,
започва решаването на един
много важен въпрос - трябва
да бъде създадено гражданско
управление в освобождаваните български земи. За тази цел
още с обявяването на войната (24.IV.1877 г.) към Главната
квартира на Дунавската армия
е учредена т.нар. Гражданска
канцелария. За неин ръководител е определен княз Владимир
Черкаски.
Няма да обясняваме защо
главнокомандващият на Дунавската армия княз Николай Николаевич и неговият началник-щаб
ген. Артур Непокойчицки са в
непрекъснат конфликт с Черкаски и защо се отнасят високомерно към българите, които работят под негово ръководство,
както и защо самата българска
група е разделена на две враждуващи групи - стари и млади.
Не бива обаче да отминем най-отговорната страна от работата на
княз Владимир Александрович усилията му и пряката му дейност
за практическото въвеждане
на българска гражданска управа, при това изборна, във всяко
селище още с освобождаването
му. Тук именно се корени една
от причините за конфликта на
Черкаски с редица влиятелни
фактори в руската армия и почти пълната изолация на Гражданската канцелария. Князът
получава прозвището "утопист"
и "вироглав волнодумец", заради
демократичните му разбирания, що се отнася до своевременното заменяне на турското управление с българско.
Неговите схващания за демократичност в държавното управление са много по-отдавнашни,
още от времето, когато едва 25годишен, той работи в Тула за
освобождаване на селяните от
крепостното робство. Преминал през много изпитания, човек
с наистина необичайно демократична за онези години биография,
Владимир Черкаски изиграва изключително важна роля в
историята на новоосвободена
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България.
Под прякото ръководство на
княз Черкаски и на помощниците му от Гражданската канцелария - генералите Анучин, Золотарьов, Домонтович, както и на
българите Найден Геров, Драган Цанков, Марко Балабанов,
Иван Ст. Иванов и др., са изработени няколко исторически документа. На първо място това са
"Прокламацията на Царя-Освободител към населението след
преминаването на Дунава" и „Инструкцията за въвеждането на
ново гражданско управление”.
Прокламацията е документ,
който по важност стои може би
наравно с Манифеста за обявяването на войната. Чрез нея се определя освободителната мисия
на войната: свобода на българския народ и еднаква отговорност на всички граждани пред
законите, независимо от вероизповеданието и народността
им.
"Жители на България! - се
казва в третия абзац на прокламацията. - Делото на Русия е да
създава, а не да руши. Тя е призована от всевишния промисъл да сговори и омиротвори всички народности и всички вероизповедания в
ония части на България, дето има
да живеят заедно хора от различен произход и от различни вери.
Занапред руското оръжие ще опази от всяко насилие всеки християнин; нито един косъм няма
да падне от главата някому безнаказано; никому една троха не
ще вземе насилствено мохамеданинът или някой друг, без той да
бъде тутакси наказан за това.
Всяко престъпление ще води след
себе си и безмилостно наказание..."
В Прокламацията е обърнато специално внимание и на населението от турски произход:
"...Подчинете се безусловно на
законните повеления на ония власти, които ще бъдат назначени,
когато дойде моята войска. Изпълнявайте техните заповеди
безпрекословно. Станете мирни
граждани на онова общество, което е готово да дарува и вам всичките добрини на правилно уреден
граждански живот. Вашата вяра
ще си остане незасегната, вашият живот, животът и честта
на вашите семейства свето запазени."
Последната част от Прокламацията уточнява:
"Там, където отиват напред
в страната ви руските знамена,
навсякъде на мястото на турските власти ще се постави добро
управление. В това управление ще
се повикат да заемат незабавно
деятелно участие местните жители под ваше ръководство от
наредената за това власт; а новите български дружини ще послужат за основа на местна бъл-

гарска сила, предназначена за пазене на всеобщия ред и безопасност..."
Цитирахме части от Прокламацията, защото руското правителство в лицето на Гражданската канцелария не отстъпва
от нейните основни положения
и не я нарушава, въпреки изключително сложната обстановка,
при която е поставена руската армия след опожаряването на Стара Загора от войските на Сюлейман паша, неуспехите при Плевен (до идването на ген. Тотлебен), зверствата на турците при
Шипка, Телиш и Горни Дъбник,

новяването на такива извращения виновниците са били строго наказвани. Новата гражданска
власт се стремяла в повечето случаи да установи пълна законност в селищата и неприкосновеност на личното имущество.
Известният руски военен кореспондент, а по-късно и забележителен писател Василий Немирович-Данченко в наблюденията си от войната (той е бил дописник на няколко големи руски
издания), послужили за основа на
тритомната му книга "Год войны", която излиза от печат през
1878 г. в Москва, описва редица

Княз Владимир Черкаски - руски юрист и държавник, ръководител на Гражданската канцелария към Главната квартира на
Дунавската армия.
предизвикали остра реакция сред
световната общественост чрез
публикациите на чуждестранните
военни кореспонденти. В подкрепа на благородството на руската
армия и принципността на гражданското управление стоят десетки и стотици факти, от които ние
ще преведем само незначителна
част.
Почти едновременно с освобождаването на селищата в
тях се създавала гражданска управа, в която влизали уважавани и избирани от населението
хора. В по-големите градове, наред с българите, се назначавали и
руски офицери в качеството им
на коменданти. Често се случвало мюсюлманското население да
напуска селищата още преди идването на руската армия, което
било използвано от някои местни
жители за користни цели - ограбване на имущество, физическо
отмъщение, насилствено покръстване и други забранени
и самоволни прояви. При уста-

интересни случки, свързани с установяването на гражданската власт и първите резултати
от нейното прилагане. Той се
спира не само на турските жестокости, но и на духовното поражение, което войната нанася
върху някои български граждани. Губернаторът на Ямбол
ген. Духонин наказал българи
за кражба на имущество, което принадлежало на мюсюлмани. В Свищовска губерния,
управлявана от Найден Геров,
била заловена разбойническата банда на някой си Гино Иванов, която ограбвала и тероризирала едновременно населението от български и мюсюлмански произход.
В своите записки "Из прошлого" ген. П.П. Карцов разказва как по време на престоя му
в Ловеч през 1877 г. се сблъскал
с железните закони на гражданското управление. Губернаторът
на града забранил да се използват дървените огради на изоста-

историята като свидетел

вените турски къщи за печене
на хляб от военната фурна, въпреки че стопаните им били избягали. На войниците било определено място в гората, където единствено им се разрешавало да секат дърва. И това става
след второто освобождаване
на Ловеч от руските войски,
когато градът е силно опожарен и половината от населението му зверски избито от
турците!
В спомените си за Руско-турската война полковникът от
българското опълчение Фьодор Депрерадович разказва за
законността, която била спазвана от гражданското управление в Стара Загора при
първото освобождение на града от Челния отряд (Преден на
ген. Гурко). В кореспонденциите на английските журналисти
Макгахан, Форбс (Царят на репортажа), Стенли, д-р Каррик,
Добсън и другите им колеги;
испанците Де Лом и Пелисер;
франзуците Дик дьо Лонле,
А. Молховски дьо Белина, Ламот; немците Данхауер, Фон
Маре, Хун, Фон Браухич; Бета
- за италианците, австрийците, чехите, поляците, американците... и най-вече в подробните информации на специалните пратеници на руските вестници и списания (повече от 40
души), е намерило широко отражение гражданското управление и в частност дейността
на княз Черкаски.
Ограниченото място не ни
дава възможност да разкажем
за репортажите на военните кореспонденти Лев Шаховски,
Всеволод Крестовски, Евгений
Утин (в писмата си от България той разказва за установяването на гражданското управление в Трявна), за М. Фьодоров, Николай Максимов,
които умело са вплели в информациите си за войната и
редица интересни факти за
Гражданската канцелария.
Трогателно е описанието на
Лев Шаховски за неочакваната смърт на княз Владимир
Черкаски в нощта на 18 срещу 19 февруари стар стил (а по
нов стил - срещу 3 март) 1878 г.
в Сан Стефано от кръвоизлив
в мозъка. Каква съдба има наистина създателят на първото
свободно гражданско управление на България! Когато официално тя е призната за суверена държава, той умира, за
да остане завинаги между първите и най-заслужилите за народа ни руски дейци. Големи са
заслугите му и за социалното
дело на младата държава, което се изгражда по набелязания именно от княз Черкаски
план за дейността на Гражданската канцелария.
брой 12, 23 март 2021 г.

със световна слава и известност
Жени Захариева. В една знаменита своя песен - „Моцарт на
старенькой скрипке играет“,
Булат Окуджава някога изпя:
„Ах, ничего, что всегда,

как известно,
наша судьба —

то гульба, то пальба…
Не оставляйте стараний,

маэстро,
не убирайте ладони со лба.“

От стр. 12

Това дълго изречение, с много изреждания и запетаи, поне отчасти наврярно би покрило чисто информационната страна на
вълнуващото събитие, което се
състоя в 11 часа на понеделника от миналата седмица. Като
се прибавят към него и топлите
думи на президента Радев, от
неговото удивляващо успешно
импровизирано слово при награждаването, характерно впрочем за всяка негова официална
изява, както и развълнуваните
благодарствени думи на отличената с почетния знак проф.
Жени Захариева, ще остане картината на това отрадно събитие да бъде нагледно допълнена, може би само с един или два
фотоса. Останалото, както се казва, е въпрос на читателско въображение.
Важна подробност е, може
би, че пишещият тези редове,
бе личен гост на проф. Жени
Захариева и присъства в Гербовата зала по време на награждаването по случай на 60годишнината от нейната артистична, преподавателска
и обществена дейност. И той
е свидетел как мило и вълнуващо, как строго и тържествено бе
всичко, в онзи миг, под строгия
поглед на Цар Симеон Велики,
на Отца Паисий, на Левски и
Ботев, чиито портрети, като несменяем страж на българския
гений и дух, също участваха в
тържеството.
Както почти всичко в живота и в изкуството, освен талант и
труд, се намесват скъперничеството или щедростта на съдбата.
Родена в семейството на железния строител на българската военновъздушна авиация,
прославеният летец генерал
Захари Захариев, Жени Захариева завършва Московската
консерватория „П. И. Чайковски“, където за нейния талант
над „черното пиано с белите
клавиши“ ще бди през годините

Свирете и не спирайте,
професор Захариева!
с нежност, разбиране и строгост не някой друг, а самата
Вера Горностаева, ученичката
на знаменития Хенрих Нейгауз. После ще специализира в Париж при проф. Пиер Санкан,
прочут педагог, артист и изпълнител.
Но движение напред и нагоре има само тогава, когато
ученикът, за радост на учителя, открива своя собствен път.
Жени Захариева, овладяла магическата емоционалност на
славянския лад при Горностаева, чисто творчески осмисля
и тайните кодове на френската клавирна чувственост.
Именно с откритите от нея пропорции в емоцията, точността и
свободата, тя създава вълшебното сечение и неповторимата самоличност на своето изкуство. Нищо обаче не би било
трайно и дълбоко в него, ако
нямаше за основа чисто българския заряд и фундамент,
вграден и с вещина, строгост
и обаяние от преподавателите
в Музикалното училище „Любомир Пипков“, проф. Жени Ковачева и Лидия Кунева.
Като отминаваме годините
на много труд, на вълнение или
на съмнение, ще излезем на световния друм на славата. Нататък
са богата концертна дейност на
три континента с рецитали, с камерни формирования и със симфонични оркестри, в които Жени
Захариева е солист на най-прославените, на най-значимите от тях
в музикалния свят! Те са дирижирани от такива знаменитости
като Томас Зандерлинг, Кристиан
Бадеа, Лев Маркиз, Шарл Де Волф,
Лало Шафрин, Александър Мират
и много др. В препълнените концертни зали като „Гаво“, „Корто“,
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„Равел“, парижката „Форе“, „Рахманинов“, в Москва, „Стейнуей“, в
Ню Йорк, „Бьозендорфер“, във Виена, Жени Захариева изнася неподражаеми в своята виртуозност
концерти на класици като Брамс,
Моцарт, Шопен и Шуман. Специално внимание заслужават афишите с обявленията за нейното
участие, отзивите в пресата, интересът на телевизии, специални рубрики и предавания. Така в своя
път тя достига и до наградите, и
отличията, какъвто бе и радостният повод с награждаването й с
„Почетен знак на президента“ на
Република България.
При връчването на тази висока и достойна награда не бих
желал да скрия, че ме споходиха и твърде невесели мисли. Но
„Зора“ едва ли би била „Зора“,
ако през годините не отстоявахме правото да заявяваме открито и ясно своето мнение и
така да се вглеждаме във фактите и събитията, че да осмислим
посланията, които те изпращат
към българската общественост.
Разбира се, че в случая приветствам решението на президента Румен Радев да удостои
с почетния си знак проф. Жени
Захариева. Нещо повече, радвам
се на това решение и приветствам хората от институцията
„Президент на Република България“, които са съдействали то да
бъде осъществено. Но си мисля
и не мога да го премълча, дали
все пак този щедър жест на президента не е опит да бъде избегнат конфуза сътворен от други
държавни мъже, от хора, от които е зависима и контролирана
Наградната система на Република България. Защото след толкова слава за Родината със сигурност проф. Жени Захариева
седмица

заслужава и най-високата, особено пък като се знае, че в тази
зала с орден „Стара Планина“
са били декорирани и хора като
Джордж Сорос и Ото Кронщейнер, който ни препоръча да се
откажем от кирилицата си и да
започнем да пишем на латиница!...
Направих си труда да прегледам отличията на проф.
Жени Захариева. Сред многото награди на концерти, фестивали и пр., блестят и наградите на правителството на
Франция “Officier des Arts et des
Lettres“ от 2007 г.; Ордена на
Германската федерална република, „Ордена на Изгряващото
слънце – „Златни лъчи“ на правителството на императорска
Япония!... Български орден не
видях да има, ако не се смята
отличието, което се присъжда
от Министерството на културата – „Златен век“. Това още
повече подчертава значението
на инициативата на президента Радев да награди проф. Жени
Захариева с почетен знак, защото той е отличие не само за наградения, но е и атестат за този,
който взема решението, определящо е неговото отношение
към културата и най-изявените
нейни първенци. Другите, както снизходително бихме казали,
блестят със своето отсъствие, но
и със неспособността си да осмислят високото достояние, каквито са в случая артистичната и обществената дейност на
проф. Жени Захариева.
Дълго се колебах дали да напиша това. Не за друго, а защото
то неминуемо ще остави и петънце тъга в празника на човек
с такава изострена чувствителност каквато е на пианистката

По-нататък в песничката се
пее, че от греховете на нашата
вечна Родина ние няма да сътворяваме кумири. Може би
защото те никога не са липсвали по нашите ширини. Но пък
и никога техните носители не
са съумявали просто да уязвят
таланта и са отивали към много по-крайни решения. Но вие
свирете и не спирайте, професор Захариева! - както Моцарт! - „всю жизнь напролет“.
Което значи без отдих и
безспир. За радост на всички,
които обичат красотата.
БългариЯ над всиЧко!
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Антология

ПИАНИСТКАТА

Янко Димов
Тя ще влезе тихо в стаята позната
и под десет пръста, леки и добри,
нежно ще изгрее “Лунната соната”,
тишината в тоя дом да озари.
И на люлякова нощ ще замирише,
и ще се облеят в трепетни лъчи
черното пиано с белите клавиши,
бялото момиче с черните очи.

Свирете и не спирайте,
професор Захариева!

Вятърът ще млъкне в старите дървета,
ще се залюлеят сенките навън,
ще се спрат щастливи хора и поети –
да послушат тоя очароващ звън.
Може да се влюбят, може да запеят,
може тежка мъка да ги сполети,
но когато тръгнат в жълтата алея
и потънат мълком в своите врати скришом ще въздишат, ще мечтаят скришом
и във всяка тяхна мисъл ще звучи
черното пиано с белите клавиши,
бялото момиче с черните очи…

Приветствие на президента Румен Радев

Минчо МИНЧЕВ

Н

а 15 март т.г. в Гербовата зала на
„Дондуков“ 2, държавният глава на
Република България Румен
Радев, в тържествена обстановка, връчи високото отличие „Почетен знак на президента“ на проф. Евгения
Захариева Малеева (Жени
Захариева), пианистката с огромна европейска и световна
известност и слава, представлявала България навред по
света, събирала възхищени-

ето и възторжените аплаузи
на най-изисканата публика,
в най-престижните зали на

световни градове, столици
и държави.
На стр. 11

Благодарствени думи на проф. Евгения Захариева Малеева
Дълбоко уважаеми господин Президент,
уважаеми дами и господа,
Благодаря за високата чест да получа тази престижна награда.
Винаги съм се гордеела, че принадлежа на „държавата на духа”, както е казал великият хуманист Дмитрий Сергеевич Лихачов за България
и винаги съм вярвала, че нашето изкуство създава оная духовна атмосфера, която поражда
нов светоглед, нови ценности, за да можем да построим така желаното от всички нас едно по-справедливо общество. Обществото на устойчивото
развитие.
Гордея се, че паралелно с моята концертно-педагогическа дейност аз посветих дванадесет години
за защита на правата на колегите в нашият бранш.
Стр. 12

Нашето ръководство, а това бе от периода 99-та
година до 2012-та - най-трудният период за нашият бранш.
Какво успяхме: Успяхме да спрем съкращенията, успяхме да въведем браншевото договаряне, успяхме да издействаме ранното пенсиониране на балетните артисти след двадесетгодишен стаж, успяхме да издействаме данъчни облекчения при облагането на нашите
колеги и много други придобивки.
Вярвам, че наградата, която получавам ще ме
стимулира още по-активно да работя за каузата
на нашето изкуство, а именно да намираме найверният път към душите на хората и да ги променяме.
Благодаря Ви!
седмица

Уважаема проф. Захариева,
Уважаеми секретари и съветници,
Уважаеми проф. Димитров, ректор на Националната музикална академия,
Уважаеми ръководители и представители на авторитетни творчески съюзи, Ваши превъзходителства,
Уважаеми представители на медиите, дами и господа,
За мен е особена чест и удоволствие да връча заслужено отличие на виден български творец и общественик. Постиженията на проф. Жени Захариева са ценен принос към развитието
и авторитета на националната ни култура. Решението за удостояване с Почетния знак е в унисон с високата обществена оценка
и международно признание за значимото и ярко присъствие
на проф. Захариева в съвременното музикално изкуство.
Безспорният й талант е неизменно аплодиран от многобройна
публика на пет континента. Имах шанса лично да изживея емоцията и да изпитам национална гордост по време на нейния вълнуващ концерт през 2019 г. в далечна и приятелска Япония.
Музикалните критици единодушно застават зад тази висока
оценка на публиката. Заедно със своите значими успехи като изпълнител, който владее най-големите сцени, проф. Захариева се
отличава и като уважаван преподавател и общественик с позиция. Тя е пример за личност, творец и интелектуалец с модерна
и работеща визия за културно сътрудничество и духовен прогрес.
В лицето на присъстващите тук гости, представители на водещи творчески съюзи и дипломати, е видим успехът на проф. Захариева като обединяваща фигура, като стожер и пример за
голямо наднационално културно пространство. В нейно лице
младите изпълнители имат всеотдаен учител, с когото заедно градят своите успехи. Изявените творци имат партньор, с когото заедно чертаят устойчиви културни маршрути за сближаването на цели
общности и народи.
Уважаема проф. Захариева, днешната церемония е израз
на дълбокото уважение и признателност на цялото ни общество за Вашия талант и всеотдайност.
Като Ви поздравявам още веднъж със заслуженото отличие, Ви пожелавам много здраве, енергия, нови творчески успехи и последователи.
На добър час!
15 март 2021 г., Гербова зала
брой 12, 23 март 2021 г.

