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ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ  
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ЗЕЛЕНА СДЕЛКА ИЛИ 
ЗЕЛЕНА ИЗМАМА?

Има нещо сбъркано и 
шизофренично в ко-
лективното съзнание 
на българите. През 

т.нар. демократично развитие 
на България станахме  живи сви-
детели на поредеца от недоразу-
мения, демагогия, измислени ге-
рои и  маркетинг на „политиче-
ски стоки“ и  „мафиотски услуги“, 
прикривани  с показна  „почте-
ност“ - тип  Дон Корлеоне!  След тридесет  и две години хо-
дене по мъките в търсене на „златното руно“,  получихме и 
заслужена  награда  –  партия на маргиналите начело с един 
безспорен талант в „стенд ап“ комедията,  саморасъл местен 
„месия“, който подобно на свои предшественици е убеден, че е  
„избранник“ да води   страната към „нови“ бъднини.   

След него  настъпват  и „почетените от Харвард“,  които 
жонглирайки с  предполагаем „актив“ от 10-процентна елек-
торална  подкрепа и след  няколкомесечна  наситена с пред-
намерени антикорупционни епизоди  пиар-кампания, плате-
на от държавния бюджет чрез спонсорството на президент-
ската администрация,  предлага   да ни „оправят“ отляво и от-
дясно едновременно, докато не се ошашавим окончателно и 
не им дадем цялата власт, за да могат да  напълнят офшорни-
те си сметки  и да поемат към  поредната „родина“ на запад от 
нас, както направиха други  преди тях!

Банално, нагло и арогантно, по американски! 

Досущ като бомбите над Хирошима; агресията в Гренада 
през 1983 г. и убийството на Морис Бишоп; шишенцето на 
Колин Пауел като „Casus belli“  за войната в Ирак и убийство-
то на Садам Хюсеин; лъжливата информация на  „белите 
каски“ в Сирия като повод за ракетните удари;  „атентатът“ 
в Сарафово като  доказателство за обявяване на „Хамас“ за 
терористична организация; „смъртоносните“ отравяния на 
живите и до днес  Скрипал - баща и дъщеря и Навални, и 
последвалите санкции за РФ; ракетният разстрел на мирен 
Белгард след инсинуациите на Олбрайт за сръбските жесто-
кости на собствената й територия; злостната медийна кам-
пания и наложените поредни санкции на РФ  за „вмешател-
ството“ на РФ в президентските избори САЩ през 2016 г., 
днес вече напълно опровергани  и т.н. 

Инсинуации, откровени лъжи, шок и ужас! Но винаги с      
„победен“ краен резултат за изключителните! Това е  право 
на  силата, а не сила на правото! Дали е политика на кано-
нерките, политика за сплашване или  сдържане, важното е 
американската „дълбока държава“ да е  безапелационен по-
бедител във всяка точка на света. А това означава победа 
на  самоопределилите се за властелини да диктуват  услови-
ята за живот на всяка държава, на всяка общност, на всеки 
човек на планетата! Така, както направиха неотдавна трите 
англосаксонски държави - САЩ, Англия и Австралия с тай-
ното  решение  за  създаване на  военно-политически съюз 
против Китай, а  на великата ядрена сила Франция, член на 
НАТО и на СС на ООН, бе съобщено от Австралия, че денон-
сира подписания търговски договор за 66 млрд. ам.дол., без 
компенсации!

Днес  светът върви към глобална промяна, която няма да 
е в полза на  САЩ и Запада! 
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В 
предишни публикации 
на в-к „Нова Зора“ не 
един път сме нарича-
ли две овластени жени в 

Европейския съюз „климатич-
ни вещици“.  И ако приемем, че 
едната временно се е отдалечила 
яхнала  метла (Кристин Лагард), 
то другата (Урсула фон дер Ла-
йен) продължава да ни сугести-
ра с визията си за  т.нар. „зелена 
сделка“, която може да се окаже 
не само нейна илюзия, но из-
нудване и измама за народите 
на цял континент.

Г-жа фон дер Лайен, на 11-я 
ден от встъпването си като 

председател на Европейската 
комисия, предложи програма 
за климатично неутрална Ев-
ропа (2019), заявявайки, че това 
е предизвикателство  сравнимо 
по размах с програмата „Аполо“ 
за изпращане на Човек до Лу-
ната. „50 крачки до 2050 година“. 
Но трябва да е ясно. Всяка крач-
ка ще струва на европейците 
по няколко десетки милиарда 
евро. Само до 2030 г. сметката е 
1 трилион евро. Ето защо всяка 
страна-членка на ЕС ще бъде 
длъжна да дава по 25 % от го-
дишния си бюджет за „зелена-
та сделка“.

Шок и ужас! На времето Ин-
дустриалната революция е започ-
нала с използване на изкопаеми-
те горива, а сега „климатичните 
вещици“ от Европейската коми-
сия ни предлагат мащабен план 
за икономическа трансформа-
ция като си наложим да  изо-
ставим въглищата и петрола за 
да опазим околната среда. Зву-
чи малко познато и леко подозри-

телно. През 15 век „ловът на ве-
щици“ бил оправдаван с техния 
съюз с дявола. Днес църквата е 
слаба, но климатичните вещи-
ци разчитат на друг съюз като 
се има предвид кого са угово-
рили да  плаща инвестициите 
по „зелената сделка“: междуна-
родните финансови институции, 
ЕИБ, частни фирми и национал-
ните банки, т.е. транснационал-
ният капитал.

Мисля че е ясно защо става 
въпрос за „зелена сделка“, а не 
за зелена програма или зелена 
стратегия. Който се хване на 
зеленото хоро, ще бъде при-
нуден да го играе докато ЕС 
съществува. „Новият закон за 
климата на ЕС ще направи пре-
хода към климатично неутрал-
на Европа необратим.“ - казва 
майката-героиня и вечен ми-
нистър Урсула фон дер Лайен.

При сделка някой ще спе-
чели и това няма да бъдат ев-
ропейските граждани. 
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Преди години имаше 
една класация на „до-
стойните българи“ и 
в нея, редом с Левски 

и Ботев, се беше наредил ром-
ският славей Азис. Без малко 
щяха да го обявят за най-ве-
ликия българин. Други умни-
ци обявиха Иван Костов за „но-
вия Левски“, а трети се опитват 
да оприличат Бойко Борисов 
на Стефан Стамболов. И дока-
то у нас умуват кой става или 
не става за президент-обеди-
нител, в Швейцария с рефе-
рендум одобриха еднополови-
те бракове, а депутатите от ЕП 
приеха декларация в подкре-
па на ЛГБТ общността. При-
близително по същото време 
в Афганистан талибаните про-
дължиха публичните екзеку-
ции, обесвайки противници-
те си на строителни кранове. 
А в провинция Хелманд те за-
браниха на бръснарите да под-
стригват брадите на мъжете, 
понеже това противоречало 
на законите на шериата. Луд 
умора няма! Накрая Южна Ко-
рея обяви, че се готви да забра-
ни консумацията на кучешко 
месо. Голям глад ги чака юж-
нокорейците, но нека не ги ми-

слим толкова: те са азиатци, а 
ние сме европейци, макар и не 
дотам. Когато и техните улици 
се напълнят със скитащи ку-
чешки глутници, както е у нас, 
може пак да се върнат към ку-
чешкия деликатес.

Както е тръгнало, оба-
че, скоро в „Стара Европа“ ще 

обявят кучетата за свещени 
животни. Що се отнася до хо-
рата, джендър-сексуалната им 
ориентация ще бъде издигна-
та в ранг на главна ценност и 
добродетел на кандидатите за 
власт. Няма начин тези нрав-
ствени „иновации“ да не бъдат 
натрапени и на „тъмните бал-

кански субекти“, които все още 
държат на дядовите и бащи-
ните си традиции. 

На предстоящите у нас пре-
зидентски и парламентарни 
избори естествено ще се проя-
ви в целия му блясък „евроат-
лантическият цивилизационен 
избор“, направен от управлява-

щите политици  в края на 20-
ти и началото на 21-ви век. Ма-
кар само някои от партиите и 
коалициите да са номинирали 
свои кандидати за президент-
ския пост, списъкът с „алтер-
нативните“ съперници на Ру-
мен Радев не внушава никаква 
сериозност и оптимизъм. Не, 

защото ГЕРБ-СДС имат нещо 
по-добро, което крият, за да не 
бъде атакуван кандидатът им, 
както твърди Борисов. А защо-
то съдейки по предишни пре-
зидентски кампании, винаги 
могат да намерят някоя нова 
Цецка Цачева. И след като тя 
загуби, ще припишат провала 

не на своя лидер или на номи-
нирания от него кандидат, а на 
машинното гласуване и „пред-
варително попълнените“ флаш-
ки с изборни протоколи. Въз-
можно е, разбира се, да обявят 
за виновно поредното, върза-
но от Борисов, „магаре“, което е 
трябвало да поеме на гърба си 

тоягите на народното възму-
щение от корумпирания „Мо-
дел Борисов“, но се е провалило. 
То ще понесе и боя, и отговор-
ността за зулумите на бивши-
те управляващи, за да не набие 
народът стопанина на „магаре-
то“, който го е „вързал“, т.е., но-
минирал за високия пост. Как-
то пише Азис Несин „Който не 
може да набие стопанина, бие 
магарето му, а ако не може да на-
бие и него – бие самара или чула. 
Ако не може и тях да набие, бие 
собствената си глава!“

Засега в публичното прос-
транство се спряга като „неза-
висим“ кандидат, ректорът на 
СУ проф. Анастас Герджиков, 
излъчен от инициативен коми-
тет, но подкрепян от ГЕРБ. Той, 
видите ли, щял отново да обе-
дини нацията.

Независимо кого ще из-
правят срещу Румен Радев, 
ГЕРБ, ДПС и т.нар. „патри-
оти“ (ВМРО, НФСБ, ПП „Ата-
ка“ и „Воля“), те ще акценти-
рат на „политическите репре-
сии“ на МВР, начело с прена-
значения за негов шеф Бойко 
Рашков. Изборите, казва Бо-
рисов, били предрешени, а Де-
сислава Атанасова успокоява, 
че „макар мачът да е свирен“, 
по-добрите играчи са в ГЕРБ. 
При това положение защо 
герберите стигнаха до там, че 
да лансират Петър Стоянов за 
кандидат-президент, без да го 
попитат? Той обаче им отка-
за категорично. Защото след 
като преди години загуби от 
Първанов един уж свирен в 
негова полза кандидат-прези-
дентски мач, бившият седе-
сарски президент не участва в 
обречени авантюри. 
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БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ СЕДМИЦА

БОЙКО НЕ Е ЕРАЗЪМ, 
НО НЕ СТАВА И ЗА ПОП

От стр. 1

В предстоящите прегово-
ри за преразпределение на 
зоните на влияни между го-
лемите играчи, на Съедине-
ните щати ще им е необходи-
мо навсякъде, където  Русия 
и Китай биха имали претен-
ции  за защита на собстве-
ните си интереси и тради-
ционни  зони за влияние, да 
се формират правителства  и 
да избират президенти, които 
постоянно  да декларират, че 
техните страни са  проамери-
кански и народите им искат 
стратегическо партньорство 
със  САЩ! И понеже законите 
в страните от Източна Европа 
бяха нагласени така, че склю-
чени международни догово-
ри, напр. за членство в НАТО, 
не могат  да се преразглеждат 
чрез референдуми, то меро-
давно ще е мнението на по-
литиците! А тези политици 
се подбират така, че да  са в 
пълна зависимост от хегемо-
на, като или са  учили, или 
работили  в и за САЩ и ан-
глосаксонски страни, или са 
получавали финансови въз-
награждения за оказвани „ус-
луги“, придружени  с компро-
метиращи  документи, лежа-
щи   в сейфовете на водещите 
ги  офицери!

Това са класически методи 
за работата на метрополиите 
в колониалните страни, най-
широко използвани  от мо-
гъщата Британска империя 
(1600-1945 г.).

След Втората световна 
война Съединените щати ста-
ват „правоприемник“ на  Ан-
глия като признат  
хегемон в капиталистическия 

свят. 

Със своята  „Доктрина на 
канонерките“, използвайки 
като аргумент силата, те бързо 
се превръщат в световен жан-
дарм, гарантиращи най-ва-
жното –  интересите на транс-
националните американски 
компании по света. За да бъ-
дат  адекватни на всяка въз-
никваща ситуация, от времето 
на президента Кенеди до днес, 
ръководителите на Белия дом 
ежедневно получават обобщен 
доклад от 17-те американски-
те специали служби. Докумен-
тът с гриф „съвършенно секрет-
но“, официално е с название 
Presidents Daily Briefing (PDB) 
и съдържа най-важните све-
дения по въпросите на нацио-
налната сигурност  на САЩ за 
денонощието.  Сред  разузна-

вачите този документ звучи 
като   „Книгата“ („Воок“), с как-
вото име сред религиозните 
американци се ползва и  Биб-
лията. Жаргонът не е прене-
брежителен, а по-скоро отра-
зява значението, което се при-
дава на този доклад в Белия 
дом. В свое  интервю от 7 юни 
2017 г., бившият по това вре-
ме Директор на националното 

разузнаване при Барак Обама 
Джеймс Клапър, споделя, че  в 
ежедневните брифинги, ор-
ганизирани за  президента на 
САЩ, наред с всичко останало 
той задължително  е докладвал  
информация по три въпроса:

- за терористични действия  
и създаването на нови теро-
ристични  формирования по 
света, които биха могли да бъ-
дат заплаха за САЩ;

- за направени научни от-
крития и съобщения за тех-
нологични пробиви по света, 
които биха могли да намалят 
конкурентните възможности  
на  американските производи-
тели и  научно-технологичното   
предимство на САЩ  по света;

- за  провеждането на пар-
ламентарни и президентски  
избори по света, особенно в 
страни, които влизат  в зоната 
на националните интереси  на 
САЩ. 

След като знаем това,  едва 
ли е учудващо, защо  президен-
тът на САЩ Джо Байдън в при-
ветствието си до участниците в 
Софийския форум на инициа-
тивата „Три морета“ т.г. споме-
на персонално имената само 
на двама души – Румен Радев и 
Кирил Петков.

В цитираното по-горе ин-
тервю Джеймс Клапър, спе-
циализирал в Националния 
военен колеж, Военновъздуш-

ния колеж и Харвардския уни-
верситет,  известен като най-
върлия защитник на тезата  за 
руската намеса  в американ-
ските  избори през 2016 г., дава 
крайно красноречива оценка 
за американо-руските отно-
шения: „Двете страни не мо-
гат да бъдат съюзници, защо-
то имат непримирими разли-
чия. Това е заложено  в руски-

те  гени така, че  те винаги да   
бъдат противопоставени, ди-
аметрално противополож-
ни на САЩ и западните демо-
крации“. 

Днес, по вина на 
продажната  политическа 

класа, 

народът на България е по-
търпевш, намирайки се  в кла-
сациите по стандарт на живот, 
свобода на словото и усещане 
за щастие,  на дъното на Ев-
ропа! Едва ли можем да обви-
няваме американците за това 
си положение! Те никога не са 
криели, че егоцентризмът, още 
повече  в пазарната икономи-
ка не предполагат, просто така,  
даване на долари. Това не им 
пречи обаче да се възползват 
от ситуации и подаръци, за да 
укрепват своята мощ, да защи-
татават своите интереси и да 
налагат своето виждане за „Но-
вия световен ред“! 

И тук се натрапва крайно 
неудобния за нашето нацио-
нално самоучувствие въпрос:

Защо Унгария, Словакия, 
Чехия, а в последно време и Ру-
мъния успяват, а ние тъпчем от 
1990 г. на едно място, потъна-
ли в интриги, корупция, прос-
тотии и национален нихили-
зъм! Защо и как корупционе-
рите, бандитите, политически 
номади в т.ч. и бивши комуни-

сти,  членове на „откритите“ 
и тайни общества, обслужва-
щата журналистика и интели-
генция, въпреки малцинство-
то си, успяха да се обединят в 
една обща „партия“ – партия-
та на разрухата, на животин-
ската страст към пари, власт и 
перверзни удоволствия и го-
дини наред да се къпят в без-
наказаност, разврат и богат-

ство, а другата, по-голяма част 
от народа, от интелигенцията, 
от управленците, направили 
народната република пример 
за успех и просперитет за раз-
виващите се страни по света, 
да продължава да се примиря-
ват със съдбата и посоката на 
„колелото на историята“, стра-
хувайки се  най-вече за бъде-
щето  на децата и внуците си и 
очаквайки  някой друг, отвън, 
да свърши работата! Няма как 
да стане, защото „...Иисус като 
знаеше техните помисли, рече 
им: всяко царство, разделено на 
части една против друга, запус-
тява, и всеки град или дом, раз-
делен на части една против дру-
га, няма да устои. И ако сатана 
изгонва сатана, той се е разделил 
сам против себе си: тогава как 
ще устои царството му!“  (Мат. 
12: 25,26) 

Няма как злото да победи 
злото!

Няма как измамата да по-
беди измамата, сребролюбие-
то да победи сребролюбието! 
В тази безсмислена война ще 
победи по-наглият и арогант-
ният, а не добрия и можещия. 
Ще победи по-голямият лъжец 
и демагог, а не честният и прав-
дивият, най-богатият, а не бла-
городният и безсребреникът! 
И това всичко става реалност 
чрез ежеминутното въздейст-

вие на мощната измамна ин-
дустрия на медиите, социални-
те мрежи, търговския марке-
тинг, черния пиар, а вече и из-
куствения интелект.

Родители, надникнете в 
таблетите и телефоните на ва-
шите деца и вижте  на какво 
ги учат блогърите, преследва-
щи милиони печалби от своите  
невръстни абонати! Скоро вие 
няма да можете да говорите с 
децата си, разминавайки се по 
етика и морал! Те стават други 
хора, от друг свят, който е раз-
делен не по възраст, а по нови 
„фетиши“ цели, смисъл на 
живот и пр. И те не са вашите! 
Скоро вече ще е късно за про-
мяна. Соросоидното  „Отворе-
но  общество“ е  „детска гради-
на“ в сравнение със скритото 
въздействие на цифровата на-
паст, излъчваща денонощно 
и въздействаща пряко на неу-
крепналата психика, която не 
може, по понятни причини, 
да определи кое е „добро“ и кое 
„зло“ за тях!

На малцината, които знаят 
и виждат за какво става дума 
не ни остава нищо друго, ос-
вен, водейки своята битка, да 
търсим възможност да разкри-
ваме механизмите и скрития 
контекст на това, което се случ-
ва около нас, което ни обезду-
шава и, което обрича България 
на гибел!

Метаморфозата

Великият радетел за спра-
ведливост и равноправие, го-
лемият поет Максим Горки, 
през 1895 г., с много романти-
ка възпява революционния 
чонвешки  порив за по-добър 
живот и щастие за онеправ-
даните и всички, които стра-
дат под ботуша на неправдата, 
мракобесието и властта на па-
рите. В неговата поема „Песен-
та  на Сокола“, по един превъз-
ходен начин е казано всичко 
за смисъла на един  човешкия 
живот, а чрез думите на змия-
та: „Летиш или пълзиш, краят е 
известен: всички  лягаме в земя-
та и ставаме  на прах...“, е озву-
чена философията на еснафа, 
за който е важно оцеляването 
и унизителното благоразумие. 
В думите на Сокола: „Аз живях 
славно...! Аз познах щастието! Аз 
храбро се бих!...“, е цялата фило-
софия на онези, за които бор-
бата със злото е същност и сми-
съл на живота им! Това има от-
ношения към днешния ден на 
българите, но за мен присъда-
та на Горки: „Родените да пъл-
зят, никога не ще полетят!“ ви-
наги  е била метафората, която 

ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ  

ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ...

ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО ДЪНО

в най-пълна степен отразява 
величието на човешката при-
рода по пътя  й ъм съвършен-
ството. Оценявайки чрез тази 
поетична форма превъзход-
ството на духовността над гру-
бия материализъм, аз се зами-
слих  дали действително всич-
ки организми, които се раждат 
пълзящи, нямат възможността 
и да летят. И тогава си спомних 
за чудото „метаморфоза“ и за 
значението й в диалектиката  
на човешкото познание. 

„Метеморфоза“ е  гръцка 
дума и означава „превръщане 
от една форма в друга“, а прис-
тавката „мета-“ означава „пре-
ход“, „преобразуване“, напри-
мер, „преход от планова иконо-
мика  към пазарно стопанство“.  
Първият човек, който вижда 
в метаморфозата божествен 
промисъл е изключителния 
римски поет Овидий. В своето 
произведение „Метаморфози“ 
той казва:

„Ще разкажа за тела, 
превърнати в нови тела;    
богове, метаморфозите 

вие   
 сътворихте – 
дайте дух на тази песен, 
която за преобръщения  на 

форми,
 от зората на света до днес, 
стих след стих да нареди!“

Библията ни учи, че в она-
зи, изначалната  природа, Бог 
е дал пример за преобразова-
ние чрез промяна на формата. 
От клетката се ражда гъсеница, 
която пълзи,усвоява матери-
алния свят, оцелява, има къде 
да се скрие от опасностите, на-
блюдава и набира опит в мате-
риалния свят в т.ч. и в нейния, 
животинския. След това тя 
сменя формата и се превръща 
в какавида – напълно изоли-
рана от вънщния свят, в пълна 
карантина, с достатъчно време 
да реши как да продължи да се 

развива  нататък. Набрала се 
със сили и желания да опознае 
един друг, по-висш свят,  би-
вшата гъсеница разчупва че-
рупката и ако е запазила сила-
та  на крилата си, тя полетява 
и се превръща в красива пе-
перуда, която живее кратко, 
но  с живота си дава  надеж-
да на онези,  които  родени да 
пълзят, но при силно и искре-
но желание могат, дори и вир-
туално, да осъществят мечтата 
си  за „...чудната си участ да ле-
тят....!“

Това е Божественото посла-
ние към нас, хората,  като из-
ключение от правилото,  от 
тревиалното и ежедневното  
за тези, които могат „...силно да 
любят и мразят..!“ Това е и бо-
жественият импулс, вдъхно-
вил Овидий и Кафка, Тициан 
и  Рубенс, Моцарт и Лист, съз-
дали вечните легенди за „Орфей 
и Евредика“, за Дедал и Икар,  за 
Дафна и Аполон, за Прозерпи-

на  и Фаетон!  
Но за разлика от антични-

те творби и легенди от периода 
на гръко-римската цивилиза-
ция, в съвременния забързан 
и високотехнологичен 21 век 
„божествената метаморфоза“ 
като възможност за  преобра-
зования и превъплащения се 
превръща в мощен инструмент 
за феноменални  личностни 
еквилибристики, които имат 
за цел да направят техните ав-
тори  богати, всемогъщи и тъ-
нещи в охолство и разврат, за-
блуждавайки онези, които  с 
доверието  си им дават право-
то  да ги ръководят, трупайки 
блага за себе си от техния труд 
и творческа мисъл. Голямата 
разлика между днешната ци-
нична изява на метаморфоза-
та и магическата й сила по вре-
ме на гръко-римската цивили-
зация е в това, че просветлени  
от 250-те  увлекателни легенди 
на  Овидий, хората от антич-

ността и средновековието са 
били вдъхновявани към съвър-
шенство, към любов към ближ-
ния и благородство. Днес оба-
че търговският маркетинг и 
реклама са в състояние, субек-
тивно и избирателно, да напра-
вят от един ограничен, първос-
игнален, арогантен и алчен чо-
век „лидер“  на държава! И той, 
чрез демагогия, притворство, 
измама и тотално сервилниче-
не пред властелините на света, 
обладан от безумен разруше-
телен бяс да  унищожава всич-
ко пред  себе си само и само, за 
да задоволи хищническия си и  
парверзен нагон за власт, пари, 
и удоволствия! 

Когато дойде моментът за 
финализирането на Доктрина-
та  „Разцепващ фактор“, цялата 
организационна структура по 
реализацията ѝ бе приведена в 
пълна готовност. Годината бе 
1985. 

На стр. 4

Петко ПЕТКОВ

„Кандидати имате много, резултати нямате. И съм убеден, че няма и да имате“
(Бойко Борисов пред Националната конференция на „Жени ГЕРБ”)

Главният провал в съвременната българска история е свързан с името на Андрей Луканов и Про-
грамата „Ран-Ът“. Президентър Желев в нисък поклон пред Ричард Ран.
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Съдържанието на всич-
ки интервюта, изказ-
вания и отговори на 
въпроси от инициато-

рите на „Продължи промяната“ 
би могло да се резюмира във 
“Всичко е бизнес и ние ще ви го до-
кажем“.

 Това произтича и от досе-
гашните действия на господа-
та Петков и Василев, а именно 
повече ред в приходите и разхо-
дите, но той изглежда само като 
промяна уредбата на витри-
ната на българската държава. 
Променят се места на важните 
манекени, на самите манекени, 
на аранжировката на реклам-
ното пространство, но какво 
става отзад, зад витрината, ос-
тана скрито за обществото.

 Няма и публични станови-
ща по важни актуални теми на 
обществото, критики към про-
грами и политики от страна на 
членове на формацията, от кои-
то да се вижда и гражданската 
им позиция. Дипломи и пост-
ове в разни организации не са 
достатъчни за даването на до-
верие за управление на държа-
вата. Защото досега няма отго-
вор от тях на такива въпроси, 
които да дават основание, че ще 
има наистина промяна в иконо-
мическия модел на България 
като структура и съдържание, 
а не просто желание, а може би 
и задача за смяна на паричните 
потоци. А именно:

• Смятат ли да върнат от-
краднатите и изнесени от Бъл-
гария финансови ресурси, а 
не угодно да ги забравят? „Кой 
пил-пил, който грабил-грабил“ – 
ние започваме на чисто”. Това е 
приемливо за тях, защото не са 
от ограбените, но обществото е 
изстрадало тези ресурси. Така 
ли трябва да се разбира тяхно-
то условие, че биха работили с 
ГЕРБ и ДПС, ако си признаят за 
корупцията? Или срамежливо-
то и повърхностно споменава-
не, че концесионерът на Чело-
печ трябва да плаща повече и 
нито дума за другите концесии. 

• Защо не пледират за внед-
ряване на стандарта БДС ISO 
37001:2016 „Системи за управле-
ние за борба с подкупването. Изи-
сквания с указания за прилагане“, 
а го подменят с един нерегла-
ментиран, а дори позволяващ 

корупция и толериране серти-
фикат „Община без корупция“? 
Дори в приетата на 11 март 2021 
г. „Национална стратегия за пре-
венция и борба с нередностите и 
измамите, засягащи финансови-
те интереси на Европейския съюз 
за периода 2021 – 2027 г.“ не се 
споменава този стандарт.

• Само общините ли са из-
точник на корупция или из-
точникът се крие в управление-
то на държавата? Дали борба-
та с корупцията разбират като 
чистосърдечни признания или 
като система от мерки, контрол 
и наказателна отговорност за 
лица, допуснали възможности 
за съществуване на корупция-
та по законен и незаконен път? 
Резултатите от досегашната им 
дейност може да се разглежда 
като намерение, но е и като ре-
шителност, която трябва да се 
доказва ежедневно. Защото не 
обръщат внимание на общест-
веното мнение, а действат по 
някаква свое разбиране за из-
кореняване на корупцията. 

• Смятат ли да променят 
структурата на българската 
икономика като баланс меж-
ду малките, средните и големи-
те фирми, като персонал и обо-
рот? Наблягането на стартира-
щите фирми и подценяване на 
дела на средните (49-250 заети), 
е като да очакваш от фойервер-
ки да се запали пожар. Възмож-
но е, но колко дълго този огън 
ще гори? В България фирмите 
с персонал 1-9 заети съставля-
ват 93,05% от всички регистри-
рани, а от 10 до 49 - 5,72%  или 
общо 98,79%. Как такива ком-
пании могат да устоят на кон-
куренцията на  международ-
ните компании? Едва ли с едно-
кратни иновации, ограничен 
производствен капацитет и да 
имат устойчиво развитие? В тях 
са заети близо 53% от заетите 
лица (над 1 милион), този кон-
тингент е най-податлив на вся-
какви кризи, и тяхното състоя-
ние ще оказва силно влияние 
върху БВП (Брутен вътрешен 
продукт), върху социалния мир 
и икономическия растеж. (Таб-
лица 1)

• Смятат ли обещаващите 
едва ли не чудеса от „Продължа-
ваме промяната”  и как, респ. в 
какви срокове, да повишат ав-
торитета на България по отно-
шение на брутния вътрешен 
продукт на глава от население-
то, по който показател изоста-
ваме на 50% от Европа и до 3 и 
повече пъти от високоразвити-
те страни? (Таблица 2)

 Това е интегрален показа-
тел за стандарта на живот, за 
нивото на технологиите, ниво-
то на образованието, на наука-
та и т.н.

• Как смятат да сменят про-
фила на участието на МСП в 
БВП на България, тъй като 40% 
се формира от сектор „Търговия, 
21% от сектор „Преработваща 
промишленост“ и само 10% от 
сектор „Селско стопанство“? Ще 
продължава ли изхранването 
на населението да става с внос-
ни селскостопански продукти и 

България все повече да се пре-
връща в страна на услугите, при 
които принадената стойност е 
най-ниска с най-малки възмож-
ности за икономически растеж?

 •  Как смятат да решат про-
блема с икономическия дисба-
ланс между отделните региони 
в България? В Плана за възста-
новяване и устойчивост няма 
заложени мероприятия в това 
направление. (Вижте „Загива-
нето на България е планирано и 
в Проекта на Програма за разви-
тие на регионите 2021-2027”.

• Какво им е отношението 
към този подход на ЕС?

•Да смятаме ли, че имат на-
мерение да търгуват и умира-
щите населени места (1315 към 
момента), вместо да реализират 
индустриален модел за всеки 
регион, област?

•  Имат ли намерение да 
търсят баланс между държав-
ната, частната, кооператив-
ната и обществената собстве-

ност? В света се увеличава де-
лът на държавната собстве-
ност. Според “FortuneGlobal 500” 
делът на държавните предпри-
ятия е нараснал от 9% през 
2005 г. до 23% през 2014 г.  А 
според проучването на Орга-
низацията за икономическо 
сътрудничество и развитие 
„OwnershipandGovernanceofState-
OwnedEnterprisesACompendiumo
fNationalPractices, OECD (2018)“ 
държавните предприятия 
представляват една пета от 
най-големите предприятия, за 
разлика от преди 10 години, 
когато само едно или две пред-
приятия бяха в това семейство. 
Значи се търси оптимизация 
на собственостите, за да се оси-

гури устойчиво развитие на 
държавите.    

• Какви са техните вижда-
ния за осигуряване на устой-
чиво развитие на България в 
аспект на национална сигур-
ност и икономическа незави-
симост?  

• До каква степен ще допус-
нат българските фирми да са 
независими от чужди интере-
си, капитали и съсобственици?

• Ще използват ли публич-
но-частното партньорство (но 
не в проявлението „концесия“) 
за провеждане на целенасоче-
на инвестиционна политика, в 
която Държавата да играе ро-
лята на предприемач (време-
нен инвеститор)?

 • Ще поставят ли култура-
та, езика, историята и нейни-
те фортпостове зад граница, 
на тезгяха? Ще докажат ли, че 
милеят за миналото, настоя-
щето и бъдещето на България 
като тяхна родина и ще съхра-

нят ли тези елементи за при-
надлежност към нея за децата 
и внуците?

• Каква ще бъде външната 
им политика, изразяваща се 
в отношение към глобализа-
цията, неолиберализма и не-
говите проявления в Истанб-
улската конвенция?  Под зна-
мето на ЛГБТ ли ще решават 
демографската криза в Бълга-
рия и състава на управленски-
те съвети на фирмите в Бълга-
рия като подражание на САЩ? 
С овча кроткост ли ще приемат 
указанията на великите сили, 
на натрапени съюзници и на 
лукави покани за участие в съ-
юзи, проекти и мисии?

 • Как ще чуват гласа на об-
ществото по актуални теми? 
Досега нямаше реакция на 
твърде много публикации за 
дискусия с тях. Или вече са ам-
путирани към общественото 
мнение от желанието за власт 
и безалтернативно изпълне-
ние на неясни поръчения?

Посочените теми отсъстват 
изцяло или частично от про-
грамите на всички партии. Ако 
няма реакция от двамата „спа-
сители в ръжта”, то те ще ста-
нат поредните продавачи на 
розови обещания.

 Техните отговори ще бъдат 
и критериите, по които ще се 
оценява бъдещата им дейност. 
А ако не ги дадат, значи или се 
страхуват, или имат задни ми-
сли и планове.

 Тези въпроси не изчерп-
ват една визия за управление-
то на България към икономи-
чески растеж и благоденствие. 
Едно допълнение в този сми-
съл ще може да предизвика 
само повече уважение към за-
ложената цел: „Да се промени 
България  така, че да се горде-
ем с нея, а не да бягаме от нея“. 
Почтеността, за която спра-
ведливо пледират, вече бе из-
ползвана от т.нар Цар Симеон 
2. Българският народ повярва 
и всички знаем какво се слу-
чи след това. Откритост в ми-
слите и гражданска позиция е 
главното днес, а не само отказ-
ване от банкова тайна на аво-
арите и репликация на поли-
тически лозунги. Почтеността 
няма критерии, защото: „Non 
omnelicitum honestum - Не всичко 
позволено е почтено“!

След неуспешното „изче-
гъртване“ дано не допуснат да 
бъдат отново осланени крех-
ките и избледняващи надежди 
на българите за по-добро бъде-
ще.

Очакваме да оспорят ми-
сълта на Фабио Воло: „Полити-
ците вечно се позовават на едно 
по-добро бъдеще и го обещават. 
Сигурно рая имат предвид.“

СЕДМИЦА ВЪПРОС НА ДЕНЯ

КОГО И КАКВО МОЖЕ ДА СМАЧКА 
ВАЛЯКА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
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Главното действащо лице 
бе изведено на ръководна  по-
зиция в СССР, той бе белязан 
на челото,  за да вдъхва сакрал-
ност и месианство, и Маргарет 
Тачър го благослови с думите: 
„С този човек ще може  да се ра-
боти!“ Но това не беше Божия 
знак и промисъл, а сатанинска 
метаморфоза. Ръководите-
лят на държавата, разгромила 
фашизма и изградила първо-
то справедливо и уважаващо  
малкия човек общество,  бе 
хвърлена във вътрешни раз-
при,  в  „преустройство“ (сата-
нинска метаморфоза), в бра-
тоубийствени междуособици 
и масови  предателства. Една 
исторически отвоювана, ба-
лансирана и планово регули-

раща се  система за икономи-
чески отношения (СИВ), бази-
раща се на практически нео-
граничените ресурси на една 
шеста от планета и на  чест-
ния труд на милиони хора от 
много страни,  бе тайно пре-
отстъпена на онези, които се 
задъхваха и загиваха  от лип-
са на пазари  и  от  натрупани  
излишъци, отлагайки във вре-
мето  предизвестния им край.  
Всичко бе добре   „опаковано“ с 
романтичното“ Did It My Way!“, 
а  „Доктрината Брежнев“  за-
менена с „Доктрината Сина-
тра“, отправяше послание-
то, че всеки има собствен път, 
което на  практика означава-
ше недостоен отказ от подпи-
сани договори, погазване на 
вечните добродетели  за  дълг, 
чест  и отговорност за сметка 

на получени „сребърници“ и 
нобелово лауреатство!  

С лекота бе разгромен меж-
дународният правов ред, га-
рантирал десетилетия мир-
ния живот на човечеството. 
От тази собственоръчно изфа-
брикувана от „think tanks“ цен-
тровете доктрина, обричаща 
милиони хора на страдание, 
нищета и физическо унищо-
жаване,  се роди сатанинската 
метаморфоза „Горбачов“, раз-
градила  една огромна тери-
тория, за да нахлуят в нея  от 
Запад  изгладнелите „хиени“ 
и спекуланти в непревзетото,  
и с войни огромно жизнено 
пространство. Новият Воланд 
изтласка местната  първос-
игнална и нискочела „пяна“ в 
държавите от Източна Европа 
на властови позиции  така, че 

те  да грабят, рушат и  безна-
казано да  малтретират оша-
шавеното и загубило елемен-
тарна ориентация безропотно 
население! 

В България този  Нов 
световен ред  бе 

представляван от Андрей 
Луканов, 

който покани в страната 
предварително сформирана-
та банда на Ричард Ран, коя-
то за броени седмици пре-
форматира  (метаморфизи-
ра) без упойка страната от 
една обществено-икономи-
ческа формация в друга. И 
Луканов, и членовете на бан-
дата, явно, не са премина-
ли през еволюционния етап 
на „какавидата“ и не са има-
ли реално време да осмислят, 

какво точно искат да напра-
вят от българския народ, ста-
нал обект на техния експе-
римент и манипулация! Тъй 
като това е главният провал 
в съвременната българската 
история, с неминуем отпеча-
тък върху живота на бълга-
рина през  бъдещите   десетки 
години, то за да разберем за 
какво става дума в действи-
телност,  ще цитираме извад-
ки от книгата  за прехода на 
България към пазарно сто-
панство „Конституция, свобо-
ди, благоденствие“ на един от 
авторите на „Програмата Ран-
Ът“, отговарящ за изготвя-
нето на проекта за нова Кон-
ституция на РБ, д-ра по пра-
во  Бърнард Х. Сайгън. Но за 
това в следващия брой.

Следва

ФЕНОМЕНАЛНИ МЕТАМОРФОЗИ...
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Защо изобщо ГЕРБ-СДС 
ще участват в президентска-
та надпревара, ако мачът е 
уговорен и свирен? Защо неу-
морният критик на Радев, ли-
дерът на ГЕРБ Бойко Борисов, 
не се кандидатира за прези-
дент, ами в последния момент 
ще бутне между шамарите 
някой, който да се състеза-
ва на олимпийския принцип: 
„Важното е да участваш!“ Ня-
кой, който според шегови-
тия коментар на Иво Балев, 
се крие в трюма на заседна-
лия край Камен бряг турски 
транспортен кораб „Vera Su“. 
Редом с тиража на скандал-
ната книга на Петър Илиев, 
няколко десетки страници от 
която са преписани от дисер-
тацията на доцент Наталия 
Киселова. Етичната комисия 
към СУ дори предложи плаги-
аторът Петър Илиев да бъде 
уволнен от университета.

Впрочем, и преди да е 
ясен кандидат-президентът 
на ГЕРБ, конкуренцията на 
Радев може да се обрисува с 
три думи: от кол и въже сби-
рани! Една кандидатка за сла-
вата оправдаваше решение-
то си да се включи в прези-
дентската надпревара с пред-
сказанието на баба Ванга, че 
„руса жена ке оправи България“. 
Лидерът на „Възраждане“ Кос-
тадин Костадинов пък обе-
ща да върне суверенитета на 
България, като я извади от 
ЕС и НАТО.  Същото обеща-
ват и Волен Сидеров, и Весе-
лин Марешки, като вторият 
все още не се е самономини-
рал за кандидат-президент. 
Последна (засега, б.а.), е фолк 
певицата от ромски произ-
ход Луна, която нямала да го-
вори политически, а обещава 
да развлича с песни народа. 
Сигурно ще има и други ме-

раклии за поста на държав-
ния глава, които още не са из-
мислили оправдания за свои-
те политически авантюри. 

Току-виж Азис и Йоло Денев 
се обявят за кандидат-прези-
денти. При такива конкурен-
ти Румен Радев няма нужда 
от предизборна кампания. И 
без това завършва мандата 
си с рейтинг над 50%, както и 
назначеното от него служеб-

но правителство ще завърши 
своя с по-голямо обществе-
но одобрение от това, с което 
го е започнало. За разлика от 

всички предходни служебни 
кабинети. А според послед-
ната анкета на „Галъп Бол-
кан“ за моментните електо-
рални нагласи, формацията 
„Продължаваме промяната“ на 
бившите служебни минист-
ри Асен Василев и Кирил Пе-

тков става втора политическа 
сила с 15,2% одобрение срещу 
21,4% за ГЕРБ, 13,4% за БСП, 
12,3% за ИТН, 12,1% за ДБ, 
11,4% за ДПС, 4,1% за ИБГНИ, 
3,3% за „Възраждане“, 2,2% за 
ВМРО и 4,6% други. Както се 
казва, едни залязват, други 
изгряват.

Така или иначе, поредни-
те извънредни парламентар-
ни избори остават засенчени 
от президентските. Само по-
явата на новия политически 
проект „Продължаваме про-
мяната“, оглавен от бившите 
служебни министри Асен Ва-
силев и Кирил Петков, вдига 
вълни в застоялото блато на 
нашия политически живот. 
Ако те успеят да влязат в 47-
то Народно събрание със зна-
чителен брой депутати, около 
които да се обединят изпока-
раните „партии на протеста и 
промяната“, усилието им си е 
заслужавало. Особено ако но-
вият парламент успее да из-
лъчи редовно правителство, 
което да доизрине Авгиевите 
обори, оставени от Бойко Бо-
рисовото „успешно“ управле-
ние. Задачата изглежда труд-
на, но не неизпълнима щом 
дори благоевградските акти-
вистки на „Жени ГЕРБ“, се оп-
ълчиха на „Лидера“, опитал се 
да им натрапи номинация за 
член на Ръководството, жена, 
която нито са предлагали, 
нито са искали. След дежур-
ните лакърдии за „изчегърт-
ването“ на мъжете и изпра-
щането им в кухните да гот-
вят манджи, Борисов беше 

принуден да пие една студе-
на вода, вместо да се радва на 
женската възхита от негови-
те комуникационни умения. 
Първо изтъкна какво е на-
правил ГЕРБ за Благоевград, 
после разкритикува присъст-
ващите: „Сто процента сани-
рани блокове без пари на всички 
благоевградчани, нови жилища 
на практика. Зали, булеварди, 
какво ли не? И вие губите избор 
след избор! Вие гласувате сигур-
но един срещу друг“. След като 
нахока жените за разправии-
те, заради които ГЕРБ е загу-
бил поредица избори в Бла-
гоевград, Борисов заключи 
мрачно: „Кандидати имате, 
резултати нямате. И съм убе-
ден, че няма и да имате!“

Макар и с неохота, той чес-
тити на новото ръководство 
на Благоевград, в което не-
говата парашутистка Елена 
Ташкова не намери място, а 
за председател на „Жени ГЕРБ” 
бе избрана Екатерина Йорда-
нова. Щом и жените започна-
ха да му противоречат, дни-
те на Борисов като лидер на 
ГЕРБ изглеждат преброени. 
Как тогава да се кандидати-
ра за президент срещу Румен 
Радев?! Най-добре е сам да се 
„изчегърта“ в кухнята…

„Който не може да бъде 
Еразъм, иска да бъде епископ“, 
пише Стефан Цвайг. А у нас 
Борисов, който не може да 
стане президент, иска да бъде 
премиер. Понеже е тръгнал 
от пожарникар и бодигард. 
Не защото комунистите са 
му пречили да завърши Хар-
вард, а защото се е натискал 
да влезе в ДС. За негов късмет, 
не са го одобрили и се е при-
нудил да приеме професията 
на баща си, достоен занаят, 
заеман понякога от недостой-
ни хора. Което не му пречи да 
се титулува „доктор на науки-
те“.

БОЙКО НЕ Е ЕРАЗЪМ, 
НО НЕ СТАВА И ЗА ПОП

Инж. д-р Александър  
ТРИФОНОВ

„Бъдещето зависи от това, 
което правим в  момента“

Махатма Ганди

Таблица 1

Състояние на нефинансови предприятия 2020 г.

Брой заети Брой  
предприятия

Заети общо Дял от общия 
брой, %

Дял от общия 
брой заети, %

0-9 382 238 665 219 93,05 31,79

10-49 23486 462  198 5,72 22,09

50-249 4343 428 118 1,05 20,47

250+ 718 536 617 0,17 25,65

Общо 410 785 2 092 062 100% 100%„

Таблица 2

Брутен вътрешен продукт на глава от населението в 
щ.долари за 2020 г.:

Страна Според МВФ Според Световна 
банка

Румъния 32 278 31 946

Словакия 34 815 31 832

Германия 56 956 53 694

Европейски съюз 46 888 44 491

България 25 471 24 361

Люксембург 122 740 118 360

Швейцария 75 880 71 352

Свят
Този свят е глобален.
Ще се движат свободно
стоки и капитали,
а и маса народ.
Но
ми се струва обаче,
че човекът отделно
става все по-вторачен
в своя тесничък делник.
Все по-скъдна надежда,
по-несигурна вяра...

Как далеч да се вглежда,
като тъне в поквара,
във лъжи популистки
и в прикрити афери.
Няма хъс. Не му стиска
сила с тях да премери.

Е, горчиво е да преглътне.
Рисковано - да се бори.
И се изпълва светът ни
с нова порода хора -
хлъзгави като восъци,
бездушни като роботи...
Толкова оръженосци.
Никакви Донкихоти.

Янко ДИМОВ
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Спомняте лиси, драги читате-

ли, как Световната банка обя-
ви през март 2019 г.  пандемия-
та от COVID-19 десет дни преди 
СЗО. И не е ли твърде кратко вре-
мето (11 дни) между встъпване-
то на г-жа Урсула фон дер Ла-
йен в длъжност и гръмогласно-
то обявяване на нейната зелена 
стратегия? Сякаш всичко с бъ-
дещите инвеститори-милиар-
дери е било договорено пред-
варително.

Има и една любопитна под-
робност за фаталисти и конспи-
ролози. Много от „истините“  
за исторически събития и вели-
ки личности, след време се оказ-
ват обикновено шарлатанство 
и лъжа. Т.нар. Христофор Ко-
лумб, с ореол на безстрашен 
мореплавател в Европа, е по-
известен на Карибите като жа-
ден за злато безмилостен уби-
ец на индианци и търговец на 
роби. А Александър Велики, 
описан от своя летописец Калис-
тен  като велик пълководец, се 
оказва маниакален масов уби-
ец и според Сенека „разруши-
телен психопат“.

Изминаха повече от 50 го-
дини от кацането на човек на  
Луната и триумфалното завръ-
щане на тримата космонавти 
от мисията на „Аполо 11“. В еу-
форията милиони хора на пла-
нетата в началото не се усъмня-
ваха в тази „истина“. Постепен-
но броят на скептиците започна 
да се изравнява с броя на тези, 
които вярваха в първенството на 
САЩ за овладяване на космоса. 
Къде изчезна, обаче докумен-
тацията на „Сатурн 5“? Защо 
тази най-мощна ракета на на-
циста фон Браун няма наслед-
ници?

След 50 години истината 
може да се окаже друга. Все още 
Русия мълчи, но за руските кон-
структори и космонавти е ясно, 
че се касае за лъжата на века и 
договор между ръководители-
те на СССР (Л. Брежнев) и Съ-
единените щати (Р. Никсън). 
Този договор е именно „сдел-
ката“ с  дългосрочни послед-
ствия, последното от които 
е разпадането на империята 
СССР на 8 декември 1991 г.

Сега за колективния Запад 
на дневен ред дойде разпада-
нето на Руската федерация. 
Цветна революция в Москва за-
сега не е възможна. Необходи-
мо е нещо друго и нов Горба-
чов. 80% от износа на Русия са 
изкопаемите горива. Обеди-
нената енергийна система на 
бившия СССР вече е разбита 
от непотопяемия неолиберал 
Анатоли Чубайс. Достатъчно е 
сега водещи руски учени и по-
литици да „клъвнат“ на идея-
та за тотална декарбонизация и 
водородна енергетика, за да бъде 
приключено с металургията, 
тежката химия и  „оборонката“ 
на най-голямата страна.

Критично настроени и обра-
зовани хора още днес, преди да е 

станало късно, могат да дадат от-
пор на „климатичните вещици“ 
от ЕС, за да не се бичуват в 2050 
г., че са били наивни и са подкре-
пили антинаучната „зелена сдел-
ка“. Една огромна измама, дик-
туваща на хората да спазват 
правила въведени от икономи-
ческите, политическите и бю-
рократичните елити на Запа-
да и заставящи хората: къде да 
живеят, какво да работят, как-
во да ядат и къде да пътуват.

Или накратко: „Зелената 
сделка“ няма да бъде изобщо 
борба с климатичните проме-
ни, а тотален контрол на хо-
рата в държавите, които ще я 
приемат като „GreenActof 2021“ 
(Климатичен закон от 2021 г.).

Съпротива има и в момен-
та, въпреки че истерията стиг-
на до сравняване „отричането  
на глобалното затопляне  с от-
ричането на Холокоста“. Марк 
Морано през март 2021 г. изда-
де книгата си „GreenFraud“ („Зе-
лената измама”), в която се оп-

итва да обясни на европейци-
те „Защо зелената сделка е даже 
по-лоша отколкото си мислите“. 
Без да е голословен Морано е ка-
тегоричен: „Зелената сделка е 
грешно решение на грешен про-
блем. Хората стоящи на върха 
и движещи това шоу са пост-
хуманитарни чудовища. Клима-
тичната програма на ЕС е при-
мер за цинизъм и лицемерие.“

На това място нека припом-
ним някои доказани факти за 
климата на Земята:

Климатични промени е 
имало винаги от времето на 
Адам и Ева;

Човешката дейност е от-
говорна само за 1-2% от из-
хвърляните парникови газове. 
Нека екоалармистите да оце-
нят какво количество газове 
изхвърля в момента само вул-
канът на Канарите; 

Приносът на набедения за 
вреден въглероден диоксид 
(СО2) в топлинния баланс на 
Земята се оценява на 9-26%. На 
водните пари е по-висок (36-
72%), на озона (О3) 3-7%. Но за 
водните пари нито един еколог 

не говори;
Климатът на Земята зави-

си от големи и малки цикли в 
съдържанието на СО2 и преди 
всичко от слънчевата актив-
ност и наклона на земната ос. 
Циклите следват изменението 
на температурата, а не обра-
тното. Въглеродният диоксид 
се отделя от лимонадата след 
като бутилката се извади от 
хладилника.

В писмо до Гутереш (ООН) 
500 световно известни уче-
ни вече изразиха мнение-
то си (EuropeanClimateDeal 
24/09/2019), че не съществува 
опасност от климатичен апо-
калипсис. Ледовете в Арктика 
се увеличават и последователите 
на Ал Гор започнаха да говорят 
не за „глобално затопляне“, а за 
„климатични промени“. Учени 
и енергетици (Франция, Вели-
кобритания) са категорични, 
че при зависимост на Европей-
ския съюз от импорт на петрол 
(87%) и на природен газ (74%) 
без АЕЦ достигане на 50-55% 
намаляване на въглеродните 
емисии е нереално. Т.L.Cadwell 

– австралийски експерт с 25-го-
дишен стаж в централите на 
NSW, директно предупреди ев-
ропейците: „Всяка чиста и ев-
тина енергия е очевидно добре 
дошла, но тя никога няма да има 
капацитета да замени ТЕЦ-ове-
те. Измъкнете главите си от 
облаците и направете малко 
сметки! Парижкото споразуме-
ние (за задържане затоплянето 
под 2.0оС) не е научно обоснова-
но. Въглеродният данък ще дове-

де до търговски войни.“
Но привържениците на аб-

сурдната версия за глобалното 
затопляне продължават да из-
пълняват социалната поръчка 
на Комитет 300 (респ. Римския 
клуб), който финансира аб-
сурда. Цялата парникова алар-
мистика се поддържа с цената 
на фалшификации за климата 
като тази разкрита в Отдела по 
климатология в Норидж (Ан-
глия) през 2009-2011 г., пода-
ващ противоположни данни на 
IPCC и предвещаващи клима-
тична катастрофа.

Трябва да се разбере от повече 
европейски правителства, че гло-
бално затопляне е възможно, 
но то няма да бъде причинено 
от въглеродните емисии на из-
копаемите горива. Вулкани-
те и горските пожари подават 
в атмосферата повече СО2 от-
колкото всички ТЕЦ-ове. Освен 
това 2021 г. показа, че ветрогене-
раторите и фотоволтаиците не 
оправдават надеждите. За пър-
вите ветровете се оказаха слаби, а 
за вторите се появи Тексаският 
синдром. Те просто замръзнаха. 

Европейците започнаха да пус-
кат в действие своите въглищ-
ни електроцентрали. Тотална-
та декарбонизация на икономи-
ката с възобновяеми източници 
на ток, изисква огромни инвес-
тиции в инфраструктура и за 
преустройство на промишле-
ността и селското стопанство. 
Те се оценяват на  260 млрд. евро 
годишно, а зеленият фонд на Ев-
ропейския съюз ще разполага 
само със 100 млрд. евро. С дру-

ги думи: „Денег нет. Держитес!“ 
(Медведев) или по български: 
„Пари нема. Действайте!“

Приетата като документ „Во-
дородна стратегия за клима-
тично неутрална Европа“, из-
глежда не като втори стълб 
на „зелената сделка“, а по-ско-
ро като научна фантастика. 
За получаване, съхраняване и 
транспорт на водород в голе-
ми количества няма разрабо-
тени евтини и безопасни мето-
ди. Нейният дял към 2050 г. може 
да възлезе на не повече от 12-18 
%. Но там, където замирисва 
на бързи (т.нар. вертолетни) 
пари, се появяват и съответни-
те водородни „експерти“ като  
д-р К. Тренчев и Ахмед Доган в 
България.

Твърденията, че безвъгле-
родната икономика ще доне-
се възстановяване на ЕС след 
пандемията остават наивни. 
Дълбоката държава  тласка, оба-
че, „климатичните вещици“ към 
окончателно въвличане на евро-
пейските държави в капана наре-
чен „зелена сделка“. Българска-
та „климатична вещица” г-жа 
Кристалина Георгиева успоко-
ява българите: „България може 
да се възползва от новите поли-
тики, защото нисковъглеродна-
та икономика ще даде тласък на 
инвестициите и на създаване на 
нови работни места“. Приказки 
на пазара. По-вероятен, защо-
то е търсен, е обратният ефект: 
увеличаване на дълга на най-
бедните държави и ненужен 
крах на тяхната конкурентна 
способност.

Днес не само в Дания, а и в 
целия Европейски съюз, има 
нещо гнило. В програмите на 
нито един от възможните финан-
сови източници няма проект за 
построяване на нова АЕЦ. Ум-
ниците още се чудят дали елек-
троенергията от атомните реак-
тори (поколение 3+), е екологи-
чески чиста, само защото Русия 
(по-точно „Росатом“) им бяга с 
цяла обиколка на тема „кръгова 
икономика“.

А „кръговата икономика”, за 
която ще ни проглушат ушите, 
в атомната енергетика предста-
влява използване на отработе-
ното (3%) ядрено гориво (като 
това, което в момента се заменя 
в блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”) като  
ново гориво в АЕЦ на бързи 
неутрони (до 30%), което може 
да осигури добив на електрое-
нергия за столетия. Два таки-
ва реактора вече работят в Ру-
сия. Ето къде трябва да се насо-
чат трилионите евро на ЕС. За 
тази спасителна алтернатива, 
обаче, е необходимо ново по-
коление европейски полити-
ци, които да не изповядват ру-
софобия и да не преследват ге-
ополитическите  цели на студе-
на или хибридна война. Само 
тогава Обединена Европа ще 
може да издигне новата пара-
дигма:

„Да, на мирния атом и червен 
картон за „зелената сделка!“.

ЗЕЛЕНА СДЕЛКА ИЛИ 
ЗЕЛЕНА ИЗМАМА?

Франс Тимерманс 
пристига у нас на 
15.10.2021 г. за учас-
тие в дебат „Зеле-

ният преход – решения и пре-
дизвикателства за България“ с 
мото: „СПРАВЕДЛИВ и успешен 
Зелен преход – новата нацио-
нална цел пред България“. Ми-
сията му е да ни обясни колко 
много сме закъснели със „зе-
ления“ преход към нисковъг-
леродни емисии в енергетика-
та и колко много замърсяваме 
европейския въздух с въгле-
роден диоксид. Ще ни заяви, 
че ако не загасим енергийното 
сърце на България – минно-
енергийният комплекс „Ма-
рица изток“ – няма да полу-
чим т.нар. „европейска помощ 
за възстановяване и развитие“. 
С други думи няма да получим 
пари, за да заменим евтини-
те, местни, лигнитни въгли-
ща със скъп, вносен, приро-
ден газ, който при изгарянето 
си емитира големи количества 
азотни емисии, а също и СО2 
(макар и с 50% по-малко от на-
шите въглища), но няма да ни 
спести купуването на скъпи-
те въглеродни квоти. Г-н Ти-
мерманс ще ни посъветва да 
покрием плодородното, тра-
кийско поле с фотоволтаици, 
които в денонощието ту дават 
ток, ту не дават, да задръстим 
прекрасното ни Черноморие с 
мачтите и перките на още по-
несигурните вятърни генера-
тори, които в годишен аспект 
не могат да достигнат и 16-17 
% използваемост!

За съжаление българските 
„еко“ активисти, щедро запла-
тени с европейски „сребърни-
ци“, ще му пригласят като зе-
лени папагали, „колко е мръсен 
въздухът над България и колко 
хиляди българи умират от СО2 
в региона на комплекса „Марица 
изток“, въпреки че здравната 
статистка показва обратно-
то – продължителността на 
живота в региона е по-висо-
ка в сравнение с други, където 
няма въглищни централи.

Мръсен е въздухът над Со-

фия, Пловдив и някои други 
големи градове целогодиш-
но, а над малките селища – 
през зимата, когато жители-
те им се отопляват на дърва 
и въглища заради непосил-
ната цена на електрическия 

ток. Застроената /бетонирана 
и асфалтирана/ площ на Бъл-
гария е между 3 и 5 %, в това 
число влиза и цялата нацио-
нална пътна мрежа. Не може 
да се твърди, че въздухът на 
България е мръсен, защото на 
5 % от нея е такъв, а това до-
пускане е твърде условно, за-
щото българските градове са 
озеленени, а в малките сели-
ща еднофамилните къщи са с 
цветни и зеленчукови гради-
ни в дворовете. Доказателство 
са вилите на по-заможните 
граждани, които са в селата в 
радиус от няколко километра 
от големите градове, където те 
бягат от мръсната градска сре-
да през почивните си дни.

Европейските помощи 
съвсем не са безвъмездни. Те 
преследват користни цели 
в полза на богатите запад-
ни държави. С т.нар.помощи 
ремонтираме и дострояваме 
българските автомагистрали 
не от грижа за българския то-

варен автопревоз. Български-
те автопревозвачи бяха отря-
зани от ЕК от превоза на евро-
пейски стоки под привидната 
грижа за здравето на българ-
ските шофьори.

Сега ни се предлагат помо-
щи да затворим „Марица ииз-
ток“ и да купуваме от запад-
ните държави фотоволтаици, 
батерии и вятърни генерато-
ри, които ще ни произвеж-
дат несигурна електрическа 
енергия, която уж била по-ев-
тина, но е в прекалено изоби-
лие, когато не се търси, а кога-
то е най-необходима - тя липс-
ва (справка зимните и летни-
те месеци в Англия, Германия, 
Испания, Португалия). За лип-
сата й се оправдават, че слън-
цето не свети достатъчно дъл-
го, а пък вятърът спирал да 
духа!?! Интересно е, че въпре-
ки огромните фотоволтаични 
и ветро-генераторни паркове 
в Англия, Белгия, Германия, 
Испания, Португалия, Фран-
ция, цените на електрическия 
ток на енергийните им борси 
е много често по-скъп от тази 
в Полша, че дори и от българ-
ския, където сме закъснели 
със „зеления“ преход към безе-
мисионна енергетика.

Англия, Белгия, Германия, 

Дания, Италия, Франция, Хо-
ландия повече от 250 години 
развиват индустрия, базирана 
на въглищата и на тази база са 
забогатели, докато бедна Бъл-
гария се развива индустриал-
но и ползва въглищата за про-
изводство на електрическа 
енергия едва от 70-75 години.

Съветват ни упорито и „ще-
дро“ да се откажем от „питом-
ното и да гоним дивото“ – да 
се откажем от собствения си 
единствен, евтин, енергиен 
източник, който ни гарантира 
сигурна, качествена енергия 
непрекъснато, целогодишно, 
въпреки че единствени в ЕС 
сме преизпълнили поетите си 
задължения да намалим еми-
сиите на СО2 с 55 % спрямо ба-
зовата 1990 година, и въпре-
ки, че българската зелена при-
рода абсорбира над два пъти 
и половина емисиите на СО2 
от българските енергийни, 
индустриални, транспортни 
и битови източници. Страна-
та ни, която необосновано и 
тенденциозно се обвинява от 
наши и чужди „зелени“ поли-
тици и НПО-активисти, като 
една от най-замърсяващите 
страни в Европа, дели 62 мяс-
то в световната класация с 42 
млн.т. емисии на СО2 към 2019 

г. заедно със „зелените“ Норве-
гия и Финландия, които при 
това са с 1,5 млн. по-малко на-
селение от България.

Големите европейски дър-
жави дори увеличават емиси-
ите си на СО2 през 2021, дока-
то България е намалила свои-
те от 105 млн.т. през 1990 г. на 
42 млн.т. още към 2019 г., т.е. с 
60% и с 11 години преди 2030 г. 
– срок определен от брюксел-
ските „зелени“ бюрократи.

Защо българските „зеле-
ни, екоактивисти“ си затва-
рят очите пред тези факти и 
не докладват за тях на своите 
ментори от Брюксел?

Защо българските канди-
дат-парламентаристи не по-
емат задължение да гласуват 
мораториум върху търговия-
та с емисии на СО2 у нас, дока-
то останалите европейски дър-
жави не постигнат същата ре-
дукция на емисиите си на СО2, 
ако действително се говори за 
„СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД“? (Ако 
има справедлив преход ще има 
и национална такава цел).

Защо временното прави-
телство, подкрепено от всич-
ки български евро-депутати, 
не започне дипломатически 
преговори с Европейската ко-
мисия, които да се продължат 
от следващото избрано, по-
стоянно правителство за без-
платни квоти за енергетиката 
и индустрията, както и за про-
мяна на правилата в търго-
вията с електрическа енергия, 
така че евтината да остава за 
българските индустриални и 
битови потребители, а остана-
лата да се продава навън?

Това е национален интерес и 
трябва да се защитава, както 
от всички политици, незави-
симо от партийната им при-
надлежност, така и от всички 
български, независими и не-
правителствени организации, 
а българските средства за ма-
сова информация да оглася-
ват постигнатите резултати. 
Отговорите на поставените 
въпроси са актуални и не тър-
пят нито отказ, нито отлагане. 
От тях зависи, дали ще се въз-
становим икономически, дали 
ще догоним в обозримо бъде-
ще средноевропейския жиз-
нен стандарт и дали ще запа-
зим младото поколение да ос-
тане в България.

Инж. Иван АРСЕНИЕВ

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ

Съобщение

Уважаеми читатели, поради големия 
интерес свързан с книгата на Детелина 
Денчева „Лоното на европейската ци-
вилизация“, редакцията ви уведомява, че 
разполага с ограничени бройки от тира-
жа й, и все още можете да си я поръчате. 
Цена - 23.00 лв. За всички, които биха ис-
кали да я имат, ще припомним провере-
ния от времето способ за това: получава-
нето на пощенския запис с изписан то-
чен адрес на получателя и телефон за обратна връзка. Записът да 
е на сума, формирана от цената на съответната книга + 2,50 лв. за 
пощенски разноски, изпратен на името на Минчо Мънчев Мин-
чев, в. „Нова Зора“, гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.

ЩЕ НИ АГИТИРАТ ПАК 
ДА ГОНИМ ДИВОТО

„Видяха едно око в бедняка и решиха и него да му вземат“…

Така ще изглежда, може би, плодородното Тракийско поле.

Франс Тимерманс

„Зелената вещица“ Урсула фон дер Лайен.

Леонид Брежнев и Ричард Никсън, Вашингтон, 1973 г.



брой 35, 5 октомври 2021 г.  брой 35, 5 октомври  2021 г.Стр. 8 Стр. 9ДЪРЖАВА НА ДУХАДЪРЖАВА НА ДУХА

Литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

Атанас ЛАЗОВСКИ

В официални доку-
менти се вписва, че 
България щяла да се 
постарае час по-ско-

ро да възприеме „европей-
ската ценностна система”. 
Заплашват ни, че в противен 
случай сме щели да останем 
„извън Европа”. Искат дена-
ционализацията да стане 
кротко, без съпротива, „ци-
вилизовано”. А дали изобщо е 
възможно такова чудо да се 
случи! Вероятна ли е една ба-
ламска, безволева капитула-
ция на корав народ с древна, 
уникална духовна култура? В 
името на какво?

Господа държавниците, 
които в последно време с ен-
тусиазъм замислят и подпис-
ват поток от злепоставящи 
ни документи в името на по-
скорошно наше „поевропейч-
ване”, знаят ли по същество 
какво точно означава „запад-
ноевропейска ценностна сис-
тема”? И дали са се опитвали 
да вникнат в естеството на 
нашата: не е ли и тя европей-
ска? Каква е тогава? Афри-
канска, азиатска? Не са ли ос-
ведомени, че именно българ-
ската оценъчна система има 
изключителна общочовешка 
значимост? Защо трябва да се 
подменя с чужда?

Не се съмнявам, че пове-
чето от учените и овластени-
те днес, които без да ни питат 
търгуват с всичко – и с ду-
ховните наследства на бъл-
гарския народ, на въпроси 
като моите не биха отговори-
ли конкретно. Ще въртят, ще 
сучат и няма да признаят, че 
най-сложните, най-дълбоки-
те проблеми не ги интересу-
ват по същество. Все едно им 
е каква е била и каква ще бъде 
българската ценностна сис-
тема. Повтарят като абсолют-
ни истини неща, които пишат 
модни културолози по света – 
стратези на „новия световен 
ред”…

В крайна сметка на нашия 
народ целенасочено, систем-
но се внушава, повече кос-
вено, че е примитивна, неев-
ропейска, нецивилизована 
маса. Нямаме си оригинални 
свои духовни устои, липсва ни 
необходимата вярна ориента-
ция за родните, световните 
и вселенските значимости, 
затова все още сме негодни за 
„новия световен ред”. Хайде да 
се постегнем, да стигнем Евро-
па, да догонваме и Америка.

Те – нашенските и чужди-
те наставници, непонасящи 
„национализма” ни, са се заели 
упорито да ни очовечават…

Преди няколко години раз-

ноцветните политически сили 
в хор повтаряха всекиднев-
но, че трябвало да сме пример-
ни, покорни, изрядни при 
изпълнението на всякакви 
условия, поставяни от „ци-
вилизацията”, за да ни дадя-
ла Световната банка повече 
пари. И не искаха да чуят пре-
дупрежденията, че Световна-
та банка (както и МВФ) не се 
притичват да облагородяват, 
да спасяват, да подкрепят 
развитието на народите в 

криза. Те програмирано пре-
дизвикват кризи. Те просто 
гонят „свещените си интере-
си”. Те идват да грабят, да ру-
шат, да изтощават и послед-
ните сили на малки, а и на го-
леми народи. Крайната им цел 
е да бъдем трайно поробени. 
Разиграват ни с нечистите си 
пари, а Западна Европа бър-
за да ни натрапи некачестве-
ната си ценностна система.

Оценъчната ориентация 
на добрите, разумните, духом 
прогледналите хора в цяла Ев-
ропа и в целия свят, е прибли-
зително еднаква. Съвпадат „без 
договаряне” принципи, глав-
ни цели, практически норми. 
Различията са в нюансите, в 
акцентите, в неповторимо-
то съчетаване на елементите, 
в степените на духовния об-
хват, в мярката за допусти-
мост на доброто и разума в 
конкретната социална орга-
низираност – според специ-
фичното предназначение на 
общността в рамките на чо-
вечеството… И тук с гордост 
ще отбележа, че единствено в 
България, още през 10 век, се 
наложи манталитетът на от-
крития, благоразположения, 

добрия човек, наложи се като 
водещ, като трайна основа 
на народната духовна култу-
ра – с ясна, категорична на-
соченост срещу варварски-
те оценъчни норми на „сил-
ните”. Богомилите наричаха 
„силните на деня” властващи 
дяволи. Ще подчертая отно-
во тази толкова важна особе-
ност: навсякъде другаде има 
авеловци, но и в духовната 
сфера властват критериите 
на Каин. В България и духо-

вен елит, и будната част от 
обикновения народ поставят 
над всичко Авеловите мерки 
за нещата! Век след век у нас 
се дооформяше и утвържда-
ваше все по-надълбоко и на-
широко същинското човеш-
ко оценъчно съзнание, „за-
квасено” с Вселенския разум. 
За мен тази истина е явна, не 
се нуждае от спорове и специ-
ални доказателства. Защото 
историята ни е пълна с всеиз-
вестни примери, стига само те 
да бъдат 

досегнати със светлина 
отвътре. 

И когато тази вътрешна, 
лична светлина липсва, на-
ционалният нихилизъм про-
цъфтява. Професор Н. Г. в 
навечерието на 24 май 1995 
г. с артистична жал заяви, че 
си нямаме нищо друго – „сла-
вянската азбука е единстве-
ният принос на България в све-
товната култура”. И добавя 
във в. „Земя”: „Днес пак сме из-
оставаща провинция в света”. 
О, колко пакостни са такива 
учени хора! Покрусена про-
винцийо, ти и не допускаш, 
че извън теб, над теб в съща-
та тази България си го има 

неизменно духовният цен-
тър: родината ни открай вре-
ме е един от духовните цен-
трове на Земята. Тук е съз-
дадена не една – две са азбу-
ките. Но азбуката сама по себе 
си е още нищо. Тя е само сред-
ство. И други народи са създа-
вали свои писмени знаци. Раз-
ликата е ето тази: българската 
кирилица стана средство за 
изява на цялостно новатор-
ско оценъчно съзнание, чии-
то критерии, упорито прила-

гани, въпреки неизбежните 
изпитания и страдания, биха 
могли да изведат всечовеш-
кото битие към нова степен 
в развитието му. От България 
през 9-10 век тръгнаха могъ-
щи духовни талази, които пре-
дизвикаха качествени проме-
ни в историята на Европа, а и 
по-надалече.

Оформянето и въздейст-
вието на българското оце-
нъчно съзнание е един от 
значимите и величави про-
цеси в световната история 
през последните две хиляди 
години.

Конкретни примери за оп-
ити да се втълпяват у нас еле-
менти на европейската (за-
падната) ценностна система 
има много. Ще посоча само 
един. От няколко години за-
бързаните в „пътя към Евро-
па” по разни поводи повта-
рят една английска формула: 
„Нямам приятели – имам ин-
тереси”. По-откровени нашен-
ци я доразвиват. „Всеки гледа 
себе си…Такъв е животът – 
всеки срещу всички”. 

Мярката на същинското 
българско оценъчно съзна-
ние е друга: „Приятелството 
си е приятелство, сиренето 
си е с пари”. Това е по-висш 
тип реализъм – без характер-
ната студенина и безоглед-
ност на „световните господа-

ри”. Техните „свещени интере-
си” се самопоставят над всич-
ко, прегазват всичко по пътя 
си. Няма място за приятел-
ство. Българинът съвсем не е 
балама – и той си знае инте-
реса, но не иска да прегазва 
приятелството, човещина-
та; над всичко поставя спра-
ведливостта. Тези баланси са 
възможни, когато има рав-
нопоставеност, братско от-
ношение към чуждия инте-
рес, взаимно разбиране и от-
стъпчивост. „Чисти сметки – 
верни приятели” – ето това е 
характерно наша максима.

Българи ли са тези 
властващи днес люде, 

които искат да изхвър-
лят питомното и се захласват 
по дивото? Защо със слугин-
ско преклонение те приемат 
чуждата мъдрост (която чес-
то по същество именно мъд-
рост не е), а българската не 
оценят, отхвърлят я? Ще от-
говоря с въпрос: Защо магаре-
то не чува славея, който пее 
на клона над главата му (или 
го чува, но му досаждат славе-
евите песни, както го дразни 
бръмченето на мухите)? До-
лови ли обаче издалеко, хее, 
чак отвъд границата мага-
решки рев, то се заслушва, 
въодушевява се, та чак за-
почва да хълца от умиление. 
Па ревне в ответ от все сърце, с 
цяло гърло. Магаре магарето 
разбира…

Нашият човек с вродени 
безогледни вълчи нрави прие-
ма сентенциите на „силните” 
като таван на мъдростта. И 
като ги разпространява дори 
от трибуната на Народното съ-
брание в тези мътни времена, 
подчертава назидателно, че 
са английски, френски, гер-
мански… Разговорът, спо-
ред него, би трябвало дотук да 
свърши. Защото западноевро-
пейско (по неговата логика) 
означава върховно, недости-
жимо, еталонно, супер…

Защо все още почти нищо 
не се говори за възлово-
то място на „българския кан-
тар” в оценъчната практи-
ка на човечеството? – Защо-
то открай време всеки опит 
за коренна промяна в цялост 
на духа и стила на установе-
ния живот среща неразбиране, 
премълчаване, хули, омраза, 
преследване… И се надига ти-
хомълком сатанинска, дейст-
вена, тъмна воля за премахва-
не, за смазване на качествено 
различното. Цяло хилядоле-
тие оригиналното българско 
оценъчно съзнание предиз-
виква отвътре и отвън посто-
янни Каинови злоби.

През май 1995 г. във в. 
”Вселена от тайни” (излиза в 

ПОСЛЕДНАТА ВАРВАРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И БЪЛГАРСКОТО ОЦЕНЪЧНО СЪЗНАНИЕ
Асеновград) прочетох статия 
срещу богомилите. Рубрика-
та – „Нечисти сили”. Заглави-
ето – „Преклонение пред дяво-
ла”. Авторът – чужденец… 
Знайно е, че вдъхновени стра-
ници за богомилите са писа-
ни от наши и чужди автори в 
различни времена. Поп Бого-
мил е наричан „благодетел на 
човечеството”. Но повече са 
авторите – хулители, като се 
започне с Презвитер Козма. 
Господата от въпросния вест-
ник издирват и популяризи-
рат пасквили срещу едни от 
най-ярките революционери 
в духовната история на чове-
чеството. Защо се опитват да 
натрапват и днес обратното, 
кривото, дяволското вижда-
не? „Нечисти сили”, „дяволи” 
– това е нагло преобръщане 
на нещата с главата надолу. 
Какво значи дявол? Именно с 
дявола воюваха богомилите. 
И го правеха мъдро, конкре-
тизирано, дръзко, неотстъпно. 
Това не се забравя, това не се 
прощава! Човекът за себе си – 
„силният на деня”, егоистът, 
бездуховният тип, суетният 
материалист, надареният със 
силен ум, който използва за 
хитрости и коварства силна-
та и бързата си мисъл, изоб-
що агресивният, бруталният 
егоцентрик – това е ДЯВО-
ЛЪТ. (Разширих определение, 
оставено от Петър Дънов). Бо-

гомилите днес ни призовават 
да оглеждаме първо себе си, 
както и околната среда днес, 
в този миг. Колко разновид-
ни дяволи от двата пола шават 
пъргаво навред. Без опашки и 
рога, понякога така мили, сла-
дкодумни като Тартюф, заха-
росано благи, обещаващи и в 

крайна сметка мамещи…По-
вече от хиляда години бъл-
гарският духовен авангард 
атакува това вечно изплъз-
ващо се човекоподобие. По 
същото време представители-
те на „цивилизацията”, „госпо-
дарите на света”, се самодо-
казваха като съвършени фа-
кири в умението користно да 
си служат с Бога!

Конфликтът между този 
свят и новораждащият се, раз-
гръщащият се в „плътната 
материя” човешки свят под 
знака на Любовта, беше не-
избежен, закономерен кон-
фликт. И днес „господарите 
на света” не могат да се по-
мирят с факта, че сияещо-
то с нетленна светлина ядро 
на българщината носи не-
досегаеми богатства и енер-
гии: духовна зрелост и не-
поколебимост в служене на 
истината, мъжествена воля 
за защита на всеобщи за-
кони, презрение над суета-
та, над плячкосаните богат-
ства, снизхождение и жал 
над илюзиите за материална 
сигурност и трайно плътско 
щастие…

В западноевропейски спра-
вочници срещу понятието 
„българин” можете да проче-
тете обяснение в смисъл на 
„опасен човек”. За кого опа-
сен? Ами – за дяволите. За 
„силните”. За „господарите 

на света”. За наложения от 
тях варварски световен ред с 
луксозно изписаната фирма: 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Каква грандиозна битка, 
наистина, води почти сам ис-
тинският българин век след 
век!

Божи човеци се срещат, 

както вече подчертах, във 
всички общности по света. На 
тях им прави дълбоко, ра-
достно впечатление всеки 
проникновен досег със съ-
щинска България. Ще цити-
рам думи, изречени пак по 
повод на 24 май 1995 г. В сло-
вото си Петър Увалиев меж-
ду другото в СУ „Св. Климент 
Охридски” казва: „България 
– странна страна, в която 
ръст и възраст, крепка духов-
ност и крехка държавност не 
се съвпадат и така озадача-
ват стъписаните чужденци, 
че те просто не проумяват с 
какъв аршин да мерят наша-
та мяра…”

Нашата мяра не е просто 
различна, 

тя е нещо като „контраст-
но вещество” в духовния свят 
на човечеството. Чудят се 
защо малобройният ни на-
род излъчва изобилие от „че-
шити” – оригинални типо-
ве, нестандартни характери, 
хора, които се движат със 
свои сили и със своя логика 
по свои си пътища. Сочат ни 
и като народ – атеист. Това е 
неистина. Вярващите в Бъл-
гария са най-много. Но у нас 
от векове се прави разграни-
чение между вяра и религия. 
Нашата вяра е най-свободна-
та. Българското православие 
дава воля на отделния човек 
да избере свой път към Бога 

или даже да отрече на своя 
отговорност Божественото 
начало. Всеки сам да носи 
кръста си.

Над всичко обаче, като 
обща наша особеност, се оч-
ертава нагласата ни да вяр-
ваме в доброто, в разума, в 
красотата, въпреки всякак-
ви тежки изпитания, въпре-
ки че във вековете зад нас 
сатанинският дух плътно 
ни е обграждал отвред и ни 

е внушавал усещане за изо-
лираност, самота и обрече-
ност. Свободната вяра – ро-
жба на спонтанни пориви към 
по-висш свят – това е излъч-
ване на кръвта ни, неотменна 
даденост, която предопределя 
вътрешната волност и отго-
ворността ни за останалия 
свят. (Не става дума за онази 
коварна отвореност, към която 
ни подтикват свръхбогатите, 
технизираните, хитруващи-
те съвременни антихристи 
от разни „общества”).

Странностите оттук ната-
тък се навързват и се взаимо-
обуславят в логичен ред. В 
много случаи страдаме от не-
достиг на чувство за само-
съхранение. Проявяваме, да 
речем, наивно доверие към 
другия човек – очакваме да 
срещнем в него Човека. Осо-
бено щедра е благоразполо-
жеността ни към чуждозем-
ците. От друга страна обаче 
сме резервирани, недовер-
чиви, безцеремонни спря-
мо „посредниците” – онези 
самонатрапващи се Божи 
представители, които без за-
дръжки воюват за по-голяма 
лична власт над човешките 
множества – в името на Бога!

Велика е нашата древна 
идея за правото на отделния 
човек сам да търси и да от-
крива Божествения свят. Съ-
ответно лесно обяснимо е защо 
именно ние загърбваме „посре-
дниците” като излишни. Дори 
само тези две важни причини 
са предостатъчни за постоян-
ното съюзяване на разно-
типни вътрешни и външни 
врагове срещу Българска-

та държава на духа. Подоб-
ни възлови идеи застрашават с 
разпадане „големите игри” на 
дяволския земен свят. Те под-
тикват към презрение и воле-
во възправяне срещу „силни-
те”. У нас по древна традиция 
над всичко се поставя в край-
на сметка духовната сила на 
конкретната личност. Йерар-
хическата стълба, която чертае 
българското оценъчно съз-
нание, допуска на върха съ-
вършени личности, на дело до-
казали нравствена чистота, 
мъдрост и съзидателно твор-
чество. И няма значение дали 
тези хора са материално бе-
дни или са богати, учени ли са 
или са неграмотни, царе ли са 
или са неизвестни личности. 
Това е пак изключителна ка-
чествена отлика. Защото почти 
навсякъде по света общества-
та са бивали и още са касто-
ви. Съответно и съзнанието е 
„на етажи”. 

Ние сме различни.

Ще кажете че в момен-
та нашият живот се подрежда 
по логиката на „силните” – в 
противоречие с изтъкнати-
те горе особености и тради-
ции. Да, така е. Защото жи-
веем в хаос и анархия. Затова 
пиша тези редове. Като никога 
коварният напор да бъде про-
менена самата ни природа 
сега е детайлно всеобхватен, 
програмиран със съвършена 
техника. Антихристите, раз-
бира се, не обявяват намере-
нията, целите си, не призна-
ват крайния смисъл на мръс-
ната война срещу нас. 

На стр. 10

Eдинствено в България, още през Х век, се наложи мантали-
тетът на   благоразположения, на добрия човек  като трайна ос-
нова на народната духовна култура.

Богомилството се е появило по българските земи през Х век. 
Богомилски проповедник - средновековна руска миниатюра.

Предполагаем портрет на поп Богомил.
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Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се об-
ръщахме към вас да ни под-
крепите в абонаментната 
кампания. Остана неизпъл-
нена задачата за 1000 го-
дишни абонамента. Това 
наложи след 18 години не-
променяна, цената вече да 
бъде 2 лв. Повече от всяко-
га обществото ни се нуж-
дае от убедени защитници. 
Не само защото годината е 
особено важна, с избори за 
парламент и за президент, а 
защото за да пребъде Бъл-
гария, никой не бива да ос-
тане безучастен в битката 
на истината с лъжата. 

Разпространението на 

вестника, по независещи от 
нас причини, все така про-
дължава да бъде ограничено. 
Абонаментът за сега е най-
сигурният начин,  „Зора“ да 
участва в битката за Бълга-
рия. Отново ви призоваваме: 
във всяка пощенска стан-
ция може да осъществи-
те вашата подкрепа с або-
намент до края на година-
та, както и за следващата. 
Също така можете да на-
правите абонамент за 1 ме-
сец, за тримесечие и полу-

годие.
Каталожният номер на 

„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един 

месец е съобразно броя на 
вторниците в него. Цената 
на един брой вече е 2 лв.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате 
и в офисите на ДОБИ ПРЕС. 
Редакцията на вестника има 
договорни отношения с тази 
фирма.  

Същото може да напра-
вите и чрез пощенски запис 
за избрания от вас срок на 
адрес: София 1377, ул. „Пи-
ротска“ 3, за Минчо Мънчев 
Минчев. Особено е важно да 
бъде изписан точния адрес и 
името на получателя, както и 
телефон за обратна връзка.

Допълнителна инфор-
мация може да получите на 
тел. 02 985 23 05;  02 985 23 
07, както и на мобилни те-
лефони: 0879 140 122 и  0894 
66 49 00. 

От стр. 12

Ние привлякохме голяма 
част от експертния потенциал 
на България и тези експерти 
вече са част от екипа на МИР. А 
това не само ни радва, но и ни 
задължава. Ние се стремим да 
обединяваме моралните, чест-
ните, почтенните български 
граждани, които искат реално 
да се борят за истинската про-
мяна в България.

М.М.: Вече говорихме за 
това, но нали МИР беше пър-
вата партия, която подкре-
пи президента Радев, когато 
официално заяви, че ще се 
кандидатира за втори ман-
дат?

С.С.: Така е, но тогава пра-
вителството не беше служебно, 
а беше на ГЕРБ. А Петков и Ва-
силев бяха министри назначе-
ни от президента. Те, образно 
казано, светеха и светят с отра-
зена светлина. Използваха чуж-
дия авторитет, а както и да по-
гледнеш, това не е морален и 
почтен начин за влизане в по-
литиката.

М.М.: Аз не мисля, че това 
е всичко. Те вече заявиха 
своята позиция по много дру-
ги въпроси. Чух например, че 
площадката на АЕЦ  „Белене“ 
не е вече актуална, след ава-
рията с Фокушима. Изказа-
ха се, макар и уклончиво,  за 
признаването на еднополо-
вите бракове, за Истанбул-
ската конвенция, а Асен Ва-
силев, заяви открито, че сме 
били в пълна зависимост от 
САЩ и трябва да изпълнява-
ме всичко, което те искат от 
нас, иначе за два-три дни и 
сме приключени. В този сми-
съл те не само ползват авто-
ритета на президента Радев, 
но и открито ерозират него-
вия образ и го провалят дори. 
Мнозина все още вярват, че 
„Продължаваме промяната“ 
е негов проект. Според мен е 
тъкмо обратното, защото по 
дух и манталитет, проектът е 
само „гола кука“, на която е 
предвидено да клъвнат шара-
ните. Такова отношение към 
народа могат да имат само 

хора, чието верую се побира 
във философията на израза: 
„Нищо лично! Просто биз-
нес!“ 

С.С.: Отговорът на такива 
„хардвардци“ може да бъде само 
един: ние сме в защита на на-
ционалния интерес. А това зна-
чи да останем при моралните 
ценности, които са ни съхрани-
ли като народ, при традицията, 
чието основание е потвърдено 
от самия живот. 

М.М.: Напълно съм съгла-
сен. Това е необходимото от-
рицание на безнравственост-
та. Само дето и на сън ме пре-
следват думите на Захари 
Стоянов. Онези, за „чревото 
адово“. Имам предвид почти 
пълната безизходица, в коя-
то се намира Отечеството ни. 
Качиха България на кръста с 
усърдието отново на т.нар. по-
литически елит, рекрутиран 
от метрополията, по пътя на 
отрицателната селекция. Този 
елит може да бъде безпогреш-
но разпознат по своето без-
огледно престараване и про-
дажна покорност пред своите 
господари. Като представител 
на младото поколение на по-
литически деятели, как вие, от 
МИР, мислите, че бихме могли 
да променим съдбата, която са 
ни отредили?

С.С.: Първото и най-главно 
условие е да бъде осъзната опас-
ността не като възможност, а 
като реалност. Второ – да бъде 
отстранен т.нар. политически 
елит на прехода. Имам предвид 
клиентелистките партии, чия-
то идеология е просто далавера-
та. Независимо с какви етикети 
се декорират и в кое семейство 
на европейските партии члену-
ват, по същество те са открове-
но компрадорски, а то значи и 

антинационални. Последната 
резолюция на Европарламента, 
която бе подкрепена не само от 
Станишев и Йончева, но и от Ра-
дан Кънев, от Искра Михайлова, 
от Илхан Кючук и пр., ги охарак-
теризира недвусмислено. Какво 
означава да подкрепиш еднопо-
ловите бракове, когато Консти-
туцията на Република България, 
и особено решението на Консти-
туционния съд, са категорични в 
своите императиви? 

М.М.: Г-н Славчев, надя-
вам се, че отчитате фактори-
те, които заставят или приу-
чават тези лица да не си спом-
нят кой и за какво ги е из-
пратил в Европейския съюз? 
Докато тук, не  само ние, с вас, 
водим ариаргардни боеве, на-
шият демократичен авангард 
в Европейския парламент, се 
оказва, че вече е сложил оръ-
жие, а на генерал-щабните му 
карти границите са вече из-
личени и самата територия е 
предадена към т.нар. регио-
ни. Това се оказа твърде пер-
фиден способ при демонтажа 
на националните държави. 

С.С.: Тези фактори са добре 
известни: „пари, пари, пари и 
пак пари!“, както според Ботев, 
бил казал Наполеон. Аз не мога 
да говоря за конкретни пер-
сонални зависимости, защото 
тази тайна я знаят само тай-
ните ведомости на фондации и 
агенции. Бенифициентите оба-
че стават все по-много и все по-
ненаситни, и това е видимо с 
просто око. Особено НПО-тата, 
действащи в обществена полза. 

М.М.: Да разбирам ли, че 
изразът „обществена полза“ 
трябва да бъде поставен в ка-
вички?

С.С.: Да, кавичките са съв-
сем на място. Защото тъкмо 

НПО са средстата за отслабване 
на имунната съпротива на на-
цията.

М.М.: Казват, че на Фи-
лип Македонски са думите, 
че „няма крепост, която да 
не може да бъде превзета от 
едно магаре натоварено със 
злато“.

С.С.: Кандидати за магарета 
много, въпросът е кой ги това-
ри.

М.М.: Само германските 
фондации действащи на те-
риторията на България са 
четири: „Конрад Аденауер“; 
„Фридрих Еберт“, „Фридрих 
Науман“ и „Ханс Зайдел“. 
Има дори и фондация „Роза 
Люксембург“. Това обаче не 
са партийни фондации, как-
то можеш да си помислиш. 
Това са фондации, които са 
си поделили политическо-
то пространство уж по иде-
ен (партиен) признак. Всъщ-
ност, всички те имат една цел 
– налагането на т.нар. евро-
пейски ценности. Вече стана 
дума за тях. Парите обаче са 
на германската държава и те 
осъществяват нейната поли-
тика, и се отчитат единстве-
но пред нея. За Сорос с него-
вото „Отворено общество“, 
за „Америка за България“ и 
за тути кванти, няма смисъл 
да говорим. Има кой да това-
ри магарето. Има и с какво. 
Но аз ще попитам с въпроса 
на Радичков: „Какво да ка-
жем ние, с гайдите?“, дето ни 
вълнува какъв е образът на 
бъдещето?

С.С. В бъдеще е почти не-
възможно да се мине без сблъ-
сък. Все по-настоятелно ще се 
чувства необходимостта от за-
щита на народността, на дър-
жавността, на нацията, на ро-

дът и семейството. Все по-осе-
зателна ще е заплахата от ани-
хилиране на българщината. И 
единственият съюзник в това 
отношение може да ни бъде 
само неподозираната и неотчи-
тана към този момент енергия, 
съхранена в недрата на народа. 
Необходима е българоцентрич-
на външна политика, равно от-
далечена от Брюксел и от Ва-
шингтон, и от... Москва.

М.М.: От Москва вече успя-
ха да ни отдалечат до степен, 
че днес там ни наричат „юди-
те на славянския свят“. 

С.С.: Това в никакъв слу-
чай не е политика на официал-
на Москва. Това са оценки на 
престараващи се публицисти. 
И тук ги има, и както се вижда, 
не липсват и там. Между Бълга-
рия и Русия обаче има култур-
ни, исторически и духовни вза-
имовръзки, които са незаличи-
ми  във времето. Те са най-пре-
кия път до Бога. Нали един поет 
беше казал, че „Русия граничи с 
Бога“.

НАЙ-ПРЕКИЯТ 
ПЪТ КЪМ БОГА

Инж. Симеон Славчев, председател на партия МИР 
(Морал, Инициативност, Родолюбие) 

пред „Нова Зора“, в разговор с Минчо Минчев

От стр. 9
Те не тръбят, че България 

е ненавистна за тях, недосе-
гаема досега крепост, която те 
на всяка цена искат да разру-
шат, защото в нея се съхраня-
ват кълновете на утрешна-
та по-съвършена култура на 
човечеството; култура, която 
няма да оставя място за дяво-
ли…

През последните няколко 
години мнозина от верните 
защитници на крепостта се 
отчаяха. Факт е: България се 

превърна в разграден двор, 
в безстопанствено подобие 
на държава. И сякаш ориги-
налното българско оценъчно 
съзнание вече е заличено. Ся-
каш няма надежда то отно-
во да се възземе със силата си 
на вечен, неугасим огън. Ся-
каш рушителите всичко ще 
съсипят завинаги и хаотични-
те, противоречащи си елемен-
ти на чужди оценъчни системи 
ще превърнат нашата роди-
на в нечий свят…

Българската държава на 

духа не е победена и не може 
да бъде победена! Имен-
но сега тя се самоочиства. И 
чертае новите си, още по-об-
ширни граници. „Не се гаси 
туй, що не гасне!” Разбира се, 
едно са трайните идеали, без-
граничните цели, друго нещо 
са мъчително бавните на-
трупвания на опитности за 
тяхното налагане в практи-
ческия живот степен след 
степен. Не може без периоди 
на пропадания, не може без 
падения. Това, което сега пре-

живяваме, може да се сравнява 
само с вътрешния ни разпад 
в края на 14 век. Но светът 
отново ще види нашия жиз-
нен светъл образ и чудото на 
поредното ни Възраждане.

Българският народ все 
по-масово ще осъзнава своя-
та ярка самобитност и свои-
те безценни духовни наслед-
ства. Но редом с това трябва 
да приеме драговолно съот-
ветните необичайно тежки 
отговорности. Отговорности, 
които прилягат само на един 

именно ИЗБРАН НАРОД.
Напразно се морят све-

товните фарисеи и домаш-
ните безличия да отнемат от 
българщината неотнемаемо-
то. „Благите българи” ще бъ-
дат все така в авангарда на 
човечеството. Ще продължат 
кирило-методиевския и бого-
милския път. Той е единен. Все 
е „еретически”. Разделен е на 
две платна – „ляво” и „дясно”, 
но паралелни, без посока за 
връщане назад.

Юни, 1995 г.

ПОСЛЕДНАТА ВАРВАРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
И БЪЛГАРСКОТО ОЦЕНЪЧНО СЪЗНАНИЕ

Дора Янева-Медникарова

Свободата има много 
измерения, но само 
един вековен импера-
тив: „Всяко нещо си има 

граници!“ Така са мислили древ-
ните римляни. 

Последната година буквал-
но изуми културния свят. Сякаш 
никога в България не ги е има-
ло кирилицата и светите братя 
Кирил и Методий; нито вели-
кия подвиг на Княз Борис Пър-
ви-Михаил, нито Златния век 
на Средновековната българ-
ска литература, нашата вечна 
гордост; нито Съединението, 
белязано с мъжеството на бъл-
гарина, сринал несправедливия 
Берлински договор на Великите 
сили; нито след него и Сливни-
ца, с „децата бурливи“ на май-
ка България; нито Люлебургас, 
Одрин, Дойран, Каймакча-
лан и Завоя на р. Черна; нито 
Дравасоболч или доблестните 
победи на храбрия български 
войник през Втората световна 
война; нито Лайпциския про-
цес и Георги Димитров, вдиг-
нал накрак прогресивните хора 
на Европа срещу надигащото се 
нацистко високомерие; нито чу-
товната епоха на съзиданието 
в социалистическа България 
с нейните невероятни пости-
жения в индустрията, техни-
ческия прогрес, машиностро-
енето, завидното българско 

производство на оборудване 
за космически полети през ХХ 
век. И още, и още... Списъкът е 
дълъг и предълъг. Трябва обаче 
отново и отново да бъде четен и 
препрочитан, и запомнен добре.

 Още в зората на Възражда-
нето отец Паисий възкликва: 
„Ти, българино, знай своя род и 
език...“

 Но времето захладня, намет-
нахме ямурлуците на забравата 
и сенките плъзнаха – плътни и 
лепкави, и все по-често – стра-
ховити. Но примерите за родо-
любие, доблест и чест, не свърш-
ват. Например доайенът на 
7-о Народно събрание Йосиф 
Петров издигна глас от парла-
ментарната трибуна: „Народни-
те представители, които са га-
мени, да отиват на улицата и 
да върлуват там!“ Чуха ли го, 
така и не се разбра, но и до днес 
друг Йосиф Петров не се наме-
ри. А виж, гамените, с лопата 
да ги ринеш. 

Свобода на словото ли? Да, 
но и отговорност за всяка из-
речена дума. Иначе става сло-
бодия, а тя нищо друго не носи, 
освен мрак и отчаяние за всеки 
здравомислещ човек.

Безкрайно много са произ-
веденията на институциите, 
които ни занимават с явле-
нието безотговорност. Уж ду-
ховен човек, писател, бившият 
премиер на Великобритания 
Уинстън Чърчил, се произна-
ся за България след започва-
нето на бомбардировките, твър-
де бездуховно и безотговорно 
дори за един държавник, божем, 
демократ: „...За да падне Бълга-
рия, трябва да падне София. Тя 
трябва да бъде изравнена със зе-
мята, а в развалините й да се 
засеят картофи!“ Оказва се, че 
този прочут мъж просто се из-
казва неподготвен. Той няма и 
понятие като какво е това Бъл-
гария, българите, децата й, бъ-
дещето им, което значи и моите 
деца. Тази земя никога не е ча-

кала добро от чуждоземци като 
него. Неговият предшестве-
ник Лойд Джордж във Версай, 
през 1919 г., направо искаше 
да затрие България. 

Американският филм „Един 
картоф, два картофа“, най-
пълно изобразява какво е това 
несправедливост и граждан-
ска безотговорност. Вярно е, 
че ни занимава с частен случай 
на една нещастна семейна тра-
гедия, която обаче разкрива как 
законът може да бъде нож с 
две остриета. Обобщението е, 
че няма правда за обикнове-
ния човек. Но днес и при нас не 
е по-различно: едни избори, вто-
ри избори, а сега и трети! Надми-
нахме двата американски карто-
фа. Думите са бледи да изразят 

недоумението на културния 
човек от това, което се е случи-
ло и се случва в България. Чудо 
невиждано! Една високоразвита 
индустриална аграрна страна 
само за три десетилетия беше 
превърната в посмешище, в 
безгласно и услужливо кошче 
за боклук на цяла Европа, че и 
на държавите от третият свят, 
на които довчера помагахме – с 
опит, с кадри, с устрем и воля. 

А днес, „Празна Мара, тъпан 
била!“ Не пазарище, а позори-
ще стана и най-висшия орган на 
страната ни. И гърми, и тръби от 
трибуната празноглавият три-
умф на празнословието.

Направо ни подпалиха чер-
гата днешните херостратов-
ци. Народът псува наум, стиска 
зъби и юмруци, чупи пръсти 
пред глад и немотия. Но срам 
нямат народните избраници 
– наддумват се и мислят, че са 
интересни, а то нито интеле-
кта им интелект, нито разум 
имат, нито грижа за бъдещето 
на този народ. Само една заше-
метяваща наглост и смайваща 
безотговорност. Отвсякъде ви-
дно безродие и все по-страш-
но невежество и болни амби-

ции, сякаш светът започва с тях 
и след тях няма да го има.

Но и това ще мине. И пра-
вдата все ще намери она-
зи тревясала днес пътечка, 
по която ще излезе на белия 
свят. Имаме вяра и тя ни крепи: 
„И бронебойни патрони за нея, 
няма открити, няма откри-
ти!“, както го е написал поетът 
на всички български времена 
Никола Вапцаров.

Един друг писател, финлан-
децът Вяйно Линна, е автор на 
великата тетралогия „Тук, под 
полярната звезда“. Тя е преве-
дена на почти всички културни 
езици. Преведена е и на българ-
ски, но кой знае защо само том 
Втори. Та, Вяйно Линна пише: 

„...Законът – конче от дърво, 
накъдето мен ми скимне,
там го карам, с болшинство
от ОВЦЕ без име!“
Защо ги пише тези неща ли? 

Иде ред отново да кажем дума-
та си и трябва да помним, че бю-
летината може да се превърне 
в онази зла думичка, с която 
да бъде изтрита България от 
географската карта на света. 
Трябва много да се внимава да 
не сбъднем мечтата на чуждо-

земния правител Чърчил: „Бъл-
гария ли, нея просто не трябва 
да я има на картата!“

Да, рядко ни е отминавало 
Злото! Додето правдата скита 
боса из тръстиките, вземи се в 
ръце, българино, защото тво-
ята беда е и нейна беда! Отво-
ри сърцето си за правдата и я 
пусни в своя дом!

Търговище, 
септември, 2021 г.

ДА ОТВОРИМ СЪРЦАТА СИ ЗА ПРАВДАТА



брой 35, 5 октомври 2021 г.

Минчо Минчев: Г-н Слав-
чев, къде е партия МИР в този 
невъобразим хаос от прокла-
мирани ценности? Едни „про-
дължават промяната“, дру-
ги изтъкват своята „протест-
на непримиримост“, трети 
– „атлантическият вектор на 
неотклонимата си демокра-
тичност“, четвърти и пети, 
да не се опитвам да „обхва-
на необятното“, както каз-
ва Кузма Прудков, са надяна-
ли „целофанената опаковка“ 
на порядъчност и почтеност. 
И всички са за кандидатура-
та на президента Радев. Вече 
прочетох някъде, че и вие го 
подкрепихте. Бихте ли се мо-
тивирали защо, ако това е по-
зиция на партия МИР?

Симеон Славчев: Струва ми 
се като най-важен последни-
ят въпрос. Да, ние, в МИР, като 
партия на новото поколение в 
обществено-политическия жи-
вот, твърдо и неотклонно под-
крепяме кандидатурата на пре-
зидента Румен Радев за вто-
ри мандат. В МИР преценихме 
много отдавна, още когато за 
президентските избори се го-

вореше като за нещо не твър-
де актуално, че необходимото 
ново начало в икономическия, 
социалния и политическия жи-
вот в България, което е прокла-
мираната основна цел на пар-
тията ни, е в пълно съзвучие 
със заявените позиции на пре-
зидента Радев. Бяхме радостни 
да преоткрием в неговите думи 
нашата категорична позиция 
срещу корупционните прак-
тики в управлението на ГЕРБ, 
срещу социалното безчувствие 

и политическата безпринцип-
ност. Президентът заклейми 
всеки опит да бъдат събрани, 
в името на едно мнимо едине-
ние, и грабители, и ограбвани, а 
това, според нас, е най-вярната 
позиция. 

В този смисъл личностни-
те качества на президента Ра-
дев, неговата откритост и твър-
да непоколебимост, ни привли-
чаха по същия начин, по който 
привличаха и всички честни, 
морални и родолюбиви бълга-
ри. Ако не се лъжа нали тъкмо 
вие нарекохте президента Ра-

дев „генерал на надеждата“? 
За огромна част от народа той 
си остава такъв, колкото и да се 
стараят да бъдат разколебавани 
всички, които го харесват. 

М.М.: Ако правилно раз-
бирам, вие смятате промяна-
та за действително възмож-
на чрез национално-цен-
тричната роля на президента 
Радев, който е едновременно 
и аргумент, и основание на 
всички, които не са се разде-
лили с надеждата...

С. С.: Да уточня с „надеж-
дата за промяна“! Не защото, 
както е известно „надеждата 
умира последна“. Истинската 
промяна в България ще дой-
де, когато ние, българите, за-
почнем да правим своя избор 
заради съдържанието, а не за-
ради „опаковката“, която кол-
кото е по-лъскава, толкова по-
вече ни изкушава. Когато за-
почнем да различаваме моше-
ника в този, който говори за 
почтеност и морал; когато из-
дигнем личния пример в кри-
терий за автентичност и мяр-

ка. 
Бившите служебни мини-

стри Асен Василев и Кирил Пе-
тков, използваха четири месеца 
държавния ресурс, за да си оси-
гурят популярност, и не спират 
да говорят за почтеност. Те оба-
че първо  трябва да отговорят 
на няколко въпроса. На първо 
място Кирил Петков трябва да 
отговори дали е подвел прези-
дента Румен Радев, подписвай-
ки декларация, че е единствено 
и само български гражданин, 

преди издаването на Указа за 
назначаването му за служебен 
министър. Защото иначе из-
лиза, че той говори за морал и 
почтеност, но всъщност е пога-
зил законите и Конституцията 
на България. Нещо повече, той  
умишлено е подвел президента 
на България, само и само, за да 
бъде назначен за служебен ми-
нистър. А това нито е почтено, 
нито е морално.

М.М.: Добре де, да те попи-
там и аз като Беновска, Кирил 
Петков и Асен Василев търсе-
ха ли контакт с партия МИР?

С.С.: Това, което се завър-
тя в публичното пространство 
беше чиста проба интрига. МИР 
е партия на моралните, на чест-
ните и почтените български 
граждани, и тя не дава регис-
трация, както мнозина други 
са склонни да правят това. Асен 
Василев и Кирил Петков обаче, 
поискаха от нас тъкмо това. И 
го поискаха публично. Това тя-
хно изявление показа на прак-
тика, че те не са подвластни на 
законите на България. В това 

число и на Закона за политиче-
ските партии. И че са готови на 
всичко само и само да бъдат във 
властта. 

М.М.: Не ми разказвай за 
Закона за политическите пар-
тии, че ще започна да ти го 
декламирам. 

С.С.: Тогава не можеш да от-
речеш, че те не тръгнаха с „ра-
вен старт“ като нас, например. 
Василев и Петков придобиха 
популярност на гърба на слу-
жебното правителство и най-
вече на гърба на президента 
Радев. Нещо повече, погазвай-
ки законите и морала те видя-
ха, че могат да сърфират върху 
мощната  вълна на надеждата, 
и да използват тази надежда на 
удавника, за свои лични поли-
тически цели и амбиции. Няма 
как обаче партия МИР да я хва-
неш в такава неморална под-
мяна. За нас никога не са били 
празни думите морал, иници-
ативност и родолюбие. Пътят, 
по който те поемат, не е за нас. 
Друг е нашият път.

На стр. 11

Стр. 12 СЪБЕСЕДНИК

НАЙ-ПРЕКИЯТ 
ПЪТ КЪМ БОГА

Антология

Инж. Симеон Славчев, председател на партия МИР 
(Морал, Инициативност, Родолюбие) 

пред „Нова Зора“, в разговор с Минчо Минчев

ЕСЕН НА БРЕГА 
Тази утрин на морския бряг
неочаквано почна дъжда
и вълните със дива тъга
върху белия плаж налетяха;
и дъждовен студен полумрак
тази утрин на морския бряг
спусна сива, потискаща стряха.

Тази утрин на морския бряг
вдигна гребен прибоя пенлив
и остави на всички скали
водорасли и мъртва утайка;
и прелитат с див писък и грак
тази утрин на морския бряг
с ветровете безумните чайки.

Тази утрин на морския бряг
хоризонта пустее стъмнен
и умря неродения ден.
В далнината студена и мрачна
и във тъмния пристан сега -
тази утрин на морския бряг -
режат въздуха черните мачти.

Тази утрин на морския бряг,
знай, морето от пяна гъмжи,
знай, морето сърдито ръмжи,
знай, морето задъхано диша
и в зелена вълна идва пак - 
тази утрин на морския бряг - 
след минутно и страшно затишие.

Тази утрин на морския бряг
бий на бурята пристъпа луд.
Воден прах полетя и нахлу
из старинните зинали улици
и на всеки рибар и моряк
тази утрин на морския бряг
вкамени потъмнелите скули.

Тази утрин на морския бряг
неочаквано почна дъжда
и вълните със дива тъга
върху белия плаж налетяха.

Тази утрин дойде есента.

Иван  
ПЕЙЧЕВ


