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Какви са фактите и съ-
битията от последни-
те месеци, които да-
ват представа за по-

зициите и политическите на-
мерения на конкуриращите се 
големи политически играчи за 
бъдещето развитие на света?

Изследване на Института 
„Роналд Рейгън” в САЩ, прове-
дено по поръчка на Пентагона 
през миналата година  показва, 
че единствената страна, която 
представлява заплаха за САЩ 
е Китай. 52% от американците 
посочват КНР за главна запла-
ха за страната, докато само 
14% считат, че РФ предста-
влява заплаха за Съединени-
те щати. През 2018 г. проценти-

те съответно са били: за Китай 
- 21%, а 30% от запитаните са 
се страхували от РФ. Изслед-
ването се е базирало на извад-
ка, в която равномерно са били 
представени привърженици и 
на двете политически партии 
в САЩ.

Председателят на Обедине-
ния комитет на началник ща-
бовете на САЩ генерал Марк 
Мили в интервю за в-к „The Wall 
Street Journal“ заявява: „Русия си 
запази статута на велика дър-

жава благодарение на професио-
нализма на своите въоръжени 
сили. Руските военни са много 
добри, в това няма никакво съм-
нение.“ В интервюто си той от-
белязва, че военните на Русия 
са способни да намират нетра-
диционни начини за решава-
не на поставените задачи и „са 
предизвикателство и заплаха за 
САЩ“... „Не бива да ги подценя-
ваме“... „Руснаците имат много 
боеспособна и много професио-
нална армия. Тя е относително 
малобройна в сравнение с онази, 
която имаха по съветско време, 
но е много и много способна!“

В публична реч, произнесена 
на 30 ноември м.г. в Междуна-
родния институт за стратеги-
чески изследвания в Лондон, 
ръководителят на Британско-
то външно разузнаване МИ-6 
Роджър Мур заявява: „Ние, на-
шите съюзници и партньо-

ри трябва да противодейства-
ме на руските действия, кои-
то противоречат на основни-
те правила в международната 
система и да ги сдържаме. Нито 
една страна в Европа или извън 
нея не трябва и да си помисля, 
че небалансираните отстъп-
ки пред Русия ще доведат до по-
добряване на нейното поведе-
ние“. Декларирайки „дълбокото 
си уважение към историята на 
Русия, към нейната култура и 
народ“, Мур дезавуира това си 
съждение с мъглявата фраза, 
че „мнението на моята органи-
зация за Русия и по отношение 
на това, което тя върши не се 
е изменило за изминалите сто-
летия и си остава ключова част 
от това, което вършим ние“. 
Остава да добавим, че британ-
ското разузнаване е в дъното 
на убийствата на мнозинството 
руски императори, участвало е 

активно в подготовката на ре-
волюцията от 1917 г. и още по-
активно е способствало, съв-
местно с ЦРУ за ликвидацията 
на СССР!

През ноември м.г. Фран-
ция поиска помощ от Гърция 
за участие във военна опера-
ция в региона Сахел, където 
френските войски водят бойни 
действия от 2013 г. В настоящия 
момент, както съобщава минис-
търът на отбраната на Гърция 
Никос Панайотопулос, Гър-
ция разглежда възможността 
за изпращане на свои военни 
части в Африка. Интересното 
в случая е, че две страни-членки 
на НАТО се договарят помеж-
ду си без участието на струк-
турите на НАТО, на основата на 
неотдавна подписаното съюз-
ническо съглашение между Па-
риж и Атина. 
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САМ И ЗАКЛЮЧЕН ЗА ИСТОРИЯТА

Георги ВАЦОВ

В „ОКОТО НА БУРЯТА“ И КОЙ КОГО...?

Ч
ели ли сте някога про-
грамен партиен доку-
мент, политически текст 
или публицистична ста-

тия, изготвени и писани от дру-
гаря Георги Пирински? Не сте?! 
Прекрасно!

Потомственият другар, Пи-
рински пише скучно, но за 
сметка на това пък дълго. И 
никакъв контент-анализ на тек-
стовете му няма да регистрира 
чрез своята измерителна скала, 
някакво впечатляващо читате-
ля съдържание. Нула. Zero. Ето 
на какъв главен редактор е пове-
рен днес теоретичният орган на 
БСП - списание „Ново време”, на 
който броят на читателите му, 

за съжаление, е вече почти ра-
вен на броя на списователите 
му. Дотам я докараха от редко-
легията на основания от Дядо 
Благоев през далечната 1897 г. 
„месечен преглед на умствения и 
обществения живот”.

Социаллиберализмът не про-
щава!

За по-младите читатели е до-
бре накратко да се споменат и ня-
кои факти от партийно-полити-
ческата биография на родения 
през 1948 г. в Ню Йорк Георги 
Пирински, в семейството на 
видния македонист Георги Зай-
ков Пирински-старши и майка 
Полина Пиринска от Словения. 
Макар и роден в САЩ, Георги 
се води българин, но в Изра-
ел, по майчина линия, биха го 
признали за евреин. Нещо, кое-
то въобще не е лесно. Нищо лошо 
няма и в това, че партийно поли-
тическият лифт на БКП, в нача-
лото на 70-те години, изстрел-
ва с втора космическа скорост 
за български политик младия 
Георги Пирински. Едва завър-
шил ВИИ „Карл Маркс”, той е 
назначен в Министерството на 

външната търговия, където за 
невиждано кратки срокове за-
ема и длъжността първи зам.-
министър. През 1986 г. е вече и 
в състава на ЦК на БКП. С други 
думи, биография  - мечта! Нека се 
издигат хората, нека се развиват. 
Само дето няма май засега сви-
детелства в шеметната си ка-
риера другарят Пирински да е 
блестял с нещо в управление-
то, да е доказвал качества на 
длъжностите, които е заемал. 
Историята мълчи. Тя мълчи и за 
това дали след десетоноемврий-

ския преврат е орал в базовите 
партийни структури, дали е ко-
пал в електоралната нива; дали е 
с творчески принос в социалис-
тическата теория. Отнюдь! Нещо 
като директор на водопад, чия-
то работа е от време на време да 
вика: „Давай! Давай!”.

В политическата практика 
на потомствен червен дворянин, 
над когото обаче винаги е опе-
кунствано, др. Пирински е със 
завидна биография. От  Кръг-
лата маса, след оня 10 ноември, 
той премина през какви ли не 

постове по държавния Олимп; 
вицепремиер при Андрей Лу-
канов; външен министър при 
Жан Виденов; председател на 
Народното събрание при Сер-
гей Станишев; депутат в някол-
ко парламента; евродепутат и 
пр. Незаменим кадър и дялан ка-
мък, казано в резюме.

Днес другарят Пирински е не-
формалният водач и идеолог на 
т.нар. идейно-политическо обе-
динение в БСП Платформа „Со-
циализъм 21 век”. 
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Атанас СТОЙЧЕВ

Георги Пирински затръшва врати, 
но едва ли знае от коя страна го прави, 

и на коя ще се озове. 
Като часовник без време
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Азбучна истина е, че 
без енергия няма сто-
панска дейност, а без 
стопанска дейност 

няма държава. От себестой-
ността на енергията зависи кон-
курентоспособността на про-
изведената продукция. Оттам и 
жизнеспособността на държа-
вата да се развива възходящо. 
Енергетиката, следователно, е 
стратегически сектор – локо-
мотивът, който може да из-
тегли икономиката ни от се-
гашния батак и разрухата и да 
възроди държавността. 

През годините на прехо-
да обаче секторът бе фатал-
но обезкостен чрез налагане 
на противоправни законови 
актове, които да узаконяват 
грабежа на шепа наши и чуж-
ди монополисти. Трябва ли да 
се чудим тогава защо в най-бе-
дната cтpана в ЕС – Бълга-
рия, „цената“ на тoĸа е 104.56 
евpо (209.12 лв.) за мегават-
час [MWh], докато във Фpан-
ция е 47.40 евpо/MWh, алар-
мира през август т.г. главният 
cеĸpетаp на пpезидента полк. 
Димитъp Стоянов. За най-бе-
дните и за производителите 
това означава гибел! Гибел е и 
за многострадалното ни Оте-
чество! 

Нека предварително пояс-
ним защо поставяме „цената“ в 
кавички. Ами всеки първокурс-
ник знае, че цената на дадена 
стока е мярка на стойността. 
А себестойността на електро-
енергията на АЕЦ „Козлодуй“, е 
около 60 (шестдесет) лв/MWh! 
Това е цената. Останалото – 
за пренос, разпределение и 
др., са такси. Заедно с тях про-
дажната цена на тока едва ли 
би надхвърлила 70 лв/MWh. И 
грамотният читател основа-
телно ще запита: „Защо той, а 
и родният производител, да не 
може да си купува тока директ-
но от Козлодуй (нали сме пазар-
на икономика?), така че семей-
ството му да може да оцелее, а 
българските стоки да станат 
по-конкурентни от френски-
те?” 

В хода на започналите па-
зарлъци за съставяне на пра-
вителство, отговор на тоя въ-
прос няма. И едва ли ще има. 
„Фактори“ като студен резерв, 
енергиен микс, регулиран па-
зар, енергийна борса, нерегу-
лиран пазар, зелена сделка, 
ценообразуване и т.н., и т.н., 
около които се глаголи, са по-
нятия, чиито смисъл обикно-
веният потребител – битов 
или стопански, едва ли е в със-
тояние ясно да осмисли. Това 
което напълно ясно разбира 
обаче е, че безпрецедентното 
увеличаване „цената“ на тока 
за него, е шок и ужас. А измест-
ването на пазарлъците къмто 
„техническата“ страна, демон-
стрира или неграмотност, или 
измама. Или – и двете. И води 
до окончателно затриване на 

държавата. Защото проблеми-
те на българската енергетика 
не са технологични, а правни! 
И произтичат от противоправ-
ното законодателство в секто-
ра. Без отмяна (прогласяване 
за нищожни) на противоправ-
ните разпоредби, технологиче-
ските проблеми в енергетика-
та не може да бъдат разреше-
ни. В по-широкия смисъл – без 
смяна на системата, която 
позволява налагането на про-
тивоправни норми и узаконя-
ване на произвола и грабежа, 
не може да бъдат разрешени 
нито проблемите в енергети-
ката, нито в коя да е друга об-
ласт. 

Това го повтаряме повече от 
десетилетие. Няма кой да го чуе. 
Или не е в интерес на „енергий-
ното лоби“ да бъде чуто. Про-
блемът частично е разгледан 
преди осем години в студия под 
заглавие „Раждането на окто-
пода“. Публикуван бе единстве-
но сп. „Ново време“ (кн.3/2013 
г.), по времето, когато Юрий Бо-
рисов беше главен редактор. 
Оттогава този проблем е табу за 
правилните медии. Затова, в по-
редица публикации припомня-
ме на читателите на „Нова зора“, 
а и на всички потребители на 
енергия – битови или стопан-
ски – кой създаде условия за 
гибелта на родната ни енерге-
тика.

Зловещата действителност

От края на 90-те години (на 
ХХ век) започва процес на вли-
ване на корпоративни инте-
реси в националния енергиен 
сектор. Т.нар. законодателна 
власт отговаря утвърдително с 

постоянно променяни разпо-
редби, които са все във вреда 
на гражданите и обществото, 
но  които узаконяват монопол-
ното положение на корпора-
циите и „правото“ им да гра-
бят. 

С предоставянето на ли-
цензии през 2004 г. държав-
ната собственост на прак-
тика се свива само до АЕЦ 
„Козлодуй“,ТЕЦ „Марица-2” и 
няколко по-малки предпри-
ятия. Енергетиката фактиче-
ски престава да бъде водещ 
национален отрасъл. Лицен-
зентите започват да предявя-
ват претенции за все по-драс-
тично повишаване на „цени-
те“. Претенциите им срещат 
разбирането на „независимия“ 
регулатор. Освен чрез нараства-
не на „цените“, регулаторът ги 
облагодетелства като узаконя-
ва и щенията им за все по-го-
лям брой такси за „услуги“, кои-
то потребителите – граждани-
те и производителите – нито 
са искали, нито са консуми-
рали, но са принуждавани да 
заплащат. Принудата става 
задължителен компонент на 
прокламираната уж пазарна 
икономика, с което завърш-
ва и процесът на сливане на 
корпорациите-монополисти с 
държавата. По-точно – с вър-
хушката в държавното упра-
вление в енергетиката. 

Този конкубинат от лицен-
зенти, посредници, „експер-
ти“ и т.нар. с чиновници от 
енергийния сектор и „незави-
симия“ регулатор, някои наре-
коха енергийно лоби, други – 
енергиен октопод. През 2005 г. 

преждевременно споминалият 
се Илия Божинов – тогава член 
на ВС на БСП, го назова с истин-
ското му име – енергийна ма-
фия! По същото време журна-
листът от в. „Труд” Георги Вели-
ков алармира за нарастваща 
заплаха от „енергиен фашизъм”. 

За мафиотизирането на 
енергийния сектор и за водещи-
те имена в този процес ще гово-
рим друг път и на друго място. 
Тук само сочим, че в 43-то НС 
имаше 140 депутати с интере-
си в енергийния бизнес! Така 
твърди бившият председател 
на КТ „Подкрепа“ д-р Констан-
тин Тренчев. В 44-то НС те са 
114, сочи доц. Георги Чанков 
от УНСС. Иначе казано, в На-
родното събрание са преоб-
ладавали клетвопрестъпници 
на прикритие като депутати. 
Защото гласувайки „закони“ за 
собственото си облагодетел-
стване, те са престъпили клет-
вата по чл.76, ал.2 „да спазват 
Конституцията и законите 
на страната и във всичките си 
действия да се ръководят от ин-
тересите на народа“. Може да 
се спори доколко към момента 
на престъпването на клетва-
та действията на тези депутати 
са били съвместими с длъжност-
та им на народни представители 
по смисъла на чл. 72, ал.1, т.3 на 
КРБ? Но това е теоретичен въ-
прос от значение за развитие на 
конституционното право...

Тези факти обаче още вед-
нъж потвърждават защо пра-
гматично и точно решение за 
бъдещето на енергетиката на 
България няма и не може да 
има докато във властта са лица, 

АКТУАЛЕН ГЛАС ВЪПРОС НА ДЕНЯ

пряко или косвено свързани с 
енергийния октопод. Нека оба-
че първо разгледаме процеса на 
узаконяване зачеването и ут-
върждаването на октопода.

Законите

През 1999 г. бе отменен 
действащия от 1975 г. Закон за 
електростопанството (ЗЕС.) 
Заменен бе със Закон за енер-
гетиката и енергийната ефек-
тивност (ЗЕЕЕ), който пък, 
след 5 промени, бе отменен 
през 2004 г. На негово място бе 
приет Законът за енергетика-
та (ЗЕ), който продължава да 
действа и днес. Промените към 
него са 58 на брой, което гово-
ри само за себе си. През 2004 г. 
бе приет и Закон за енергий-
ната ефективност (ЗЕЕ 2004), 
отменен през 2008 г. и заменен 
от нов Закон за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ 2008). Засега 
той е променян само 18 пъти! 
През 2007 г. бе приет още един 
акт: Закон за възобновяеми-
те и алтернативните енергий-
ни източници и био-горива-
та (ЗВАЕИБ), До 2011 г., проме-
нен 3 пъти, когато е отменен от 

„нашия” Закон за енергията 
от възобновяеми източници 
(ЗЕВИ), изменян и допълван 
20 пъти до 2021 г. 

Обобщено: От 1999 г. досега 
6 закона са били в действие; 4 
са отменени; в 6 са били извър-
шени 104 изменения и допъл-
нения! Какво обаче е налагало 
толкова обилно нормотворче-
ство в материята „енергетика“? 
Отменяването на действащи за-
кони и тяхното заменяване с 
нови действително ли е било 
породено от потребността да 
се отговори на многобройни 
и важни промени, настъпили 
в обществените отношения? 
При изработването им били ли 
са зачетени принципите на 
обоснованост, стабилност, от-
критост, съгласуваност? И съ-
ответстват ли те на Консти-
туцията (КРБ) и ония реле-
вантни норми на Евросъюза, 
които са в синхрон с антимо-
нополното законодателство и 
защитата на правата на граж-
даните? 

Видно е, че материята „енер-
гетика“ не е предмет на един 

единствен закон, съгласно раз-
поредбите на Закона за норма-
тивните актове (ЗНА), а е била 
разпарчетосвана от законода-
телните „мозъци“ на прехода в 
множество актове; при това съ-
държащи редица взаимно из-
ключващи се разпоредби, така, 
че да се създадат вратички за 
узаконяван грабеж. От послед-
ващото изложение всеки би се 
убедил, че многобройни раз-
поредби в тези „закони“ фра-
пиращо престъпват КРБ, не-
отменимите права на гражда-
ните - потребители; че те не са 
съобразени с Регламентите и 
Директивите на Третия енер-
гиен пакет на ЕС.

Следва кратък обзор на 
престъпното по същество 
енергийно законодателство-
то. 

ЗЕЕЕ или зачеването на 
октопода

ЗЕЕЕ е приет през 1999 г. от 
парламентарното мнозинство на 
режима на Иван Костов. С този 
закон се отменя действащия в 
продължение на 24 години За-
кон за електростопанството 

(ЗЕС). Какво е наложило създа-
ването на нов закон, отнасящ 
се до същата материя?

Сравнителният анализ по-
казва, че и в двата закона общи-
те разпоредби, както и тези за 
държавно управление на енер-
гетиката, са сходни. И двата за-
кона задължават енергийните 
предприятия да обслужват ин-
тересите на потребителите и 
на обществото така, че да обез-
печават сигурността на снаб-
дяването, непрекъснатостта, 
надеждността, безопасност-
та и качеството на енергията, 
ефективното й използване, 
опазването на околната среда, 
съхраняване на здравето, жи-
вота и собствеността на граж-
даните (ЗЕС, чл.1; ЗЕЕЕ, чл.54 
ал.1; чл.90 ал.1 и 2). И в двата 
акта контролът по техническа-
та изправност и експлоатаци-
ята се осъществява от държава-
та. Няма съществени различия и 
в правилата и разрешителния ре-
жим за изграждане на електро-
енергийни обекти (ЗЕС, чл.5 
ал.2; ЗЕЕЕ, чл.28 ал.1).

Материята на ЗЕЕЕ обхва-
ща и други ресурси освен елек-
троенергия, като природен газ, 
твърди горива, топлоенергия и 
отразява променените през изте-
клия четвърт век (1975-1999) об-
ществени, икономически и тех-
нологични дадености. Затова на-
пълно естествено е било да раз-
пише създаването на условия 
за осигуряване развитие на 
конкурентен енергиен пазар и 
за насърчаване използването 
на възобновяеми енергийни 
източници (ЗЕЕЕ, чл. 2). 

ЗЕЕЕ създава нов орган – 
Държавна комисия за енер-
гийно регулиране или регула-
тор, със широки правомощия 
(ЗЕЕЕ, чл. 16). Доколкото оба-

че е държавен орган, действи-
ята на регулатора са подчинени 
на ресорния министър. Имен-
но ресорният министър е длъж-
ностното лице, което трябва да 
планира и осъществява ця-
лостната държавна политика 
в сферата на енергетиката, след 
като тя е одобрена от Министер-
ския съвет (МС). Затова новият 
закон е разписал като задълже-
ния на МС:

• да определя задължител-
ни правила за образуване и 
прилагане на цените и тари-
фите; 

• да следи регулирането на 
цените да се извършва на ос-
новата на обективни и недис-
криминационни критерии, 
като се осигурява баланс меж-
ду икономическите интереси 
на енергийните предприятия 
и потребителите; 

• енергийните предприятия 
да образуват цените и тарифи-
те съобразно задължителни-
те правила, приети от МС, при 
спазване на принципите на рав-
нопоставеност между потреби-
тели и производители; и при съ-
образяване с икономически обо-
снованите разходи и икономиче-
ски обоснованата печалба; 

• действия за извеждане на 
АЕЦ от експлоатация (ЗЕЕЕ, 
чл.чл. 20, 22 ал.1).

Доколкото декларира стре-
меж да осигури развитието на 
конкурентен енергиен пазар 
при новите икономически усло-
вия, ЗЕЕЕ регламентира вещ-
ните права и търговските вза-
имоотношения между произ-
водители, разпределители и 
потребители: задължително да 
се сключват договори; а догово-
рите да осигуряват равнопоста-
веност (ЗЕЕЕ, чл. 80 ал.2). 

На стр. 4
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От стр. 1
Целта на тази троцкист-

ка социаллиберална секта, на-
следник на ОСД, е публичното 
омаскаряване на Корнелия Ни-
нова и по възможност да бъде 
изгорена на клада пред „По-
зитано” 20. На красивата „ве-
щица“ Нинова няма да й бъде 
простено, че отвя на вътрешно-
партийните избори перестро-
ечните торквемади, идеологи-
ческите конформисти, всички 
колаборационисти по цялата 
хонорарна скала от паница зе-
лен фасул, през имот в Бистри-
ца, до фотоволтаичен парк. 
Отвя ги с 80 % от вота на редо-
вите социалисти! Затова пето-
колонниците, и тези с откупе-
ни места по родова линия дори 
в криптата на „Позитано“ 20, за 
да може и от оня свят „мъртвият 
да дърпа живия“; няма да и прос-
тят, че претърпяха поражението 
на живота си.

Но, уви, оказва се, че омикрон-

ните паразитни вируси на со-
циаллибералната пандемия са 
по-жизнеспособни от партията 
си приемник БСП. Лявата поли-
тическа култура и социалната се-
тивност за народните несгоди не 
са тяхната стихия. Те искат са-
крална жертва. И тя е нароче-
на – Корнелия Нинова. Техни-
ят говорител и фронтмен сега е 
др. Пирински. Доскоро тръбяха, 
че ако БСП не е във властта, губи 
управленския си рефлекс, сега, 
когато тя е в новата коалицион-
на форма, вече смениха рефрена: 
„Да поддържаме парламентарно 
правителството, но да не участ-
ваме в него!”. Нещо като веднъж: 
„Зайо, защо си с шапка?”. После 
пък: „Зайо, защо си без шапка?”.

Целта е нищо, критиката, 
изгодата и бягството от отго-
ворност е всичко за неотроц-
кистите. Последното е смърто-
носно за тях, защото означава 
поемане на отговорност, нещо, 
в което нито са възпитани, нито 

го могат. Страх ги тресе да не си 
развалят рахата, да не изпаднат 
от голямата далавера още на 
първия по-остър завой. Пред-
почитат да работят с кредитни 

и дебитни карти, а не с общест-
вени договори с гражданите. 
Статията на Георги Пирински 
„Въпросът пред конгреса на БСП 
– разпад или рестарт?!”, услуж-

ливо публикувана в уж левия 
сайт „Поглед.инфо”, поставя при-
видно важен проблем. Парадо-
ксът е, че рестартирането на 
социалистическата партия се 
предлага от автор, който е един 
от идеолозите и практиканти-
те на нейното разпадане, вече с 
30-годишна история. 

Другарят Пирински търси 
причините за социалистиче-
ските изборни несгоди в поли-
тическото пространство, дока-
то те са в политическото без-
времие, един от демиурзите на 
което, е самият той. Като ча-
совник без време, със спрени 
стрелки! Тук е Родос, тук ска-
чай, Пирински!

И не приключвай разговора 
с „Нова Зора”, преди да си поис-
кал да го започнеш. Не затръш-
вай врати, че не знаеш от коя 
страна го правиш и на коя ще 
се озовеш. 

Сам и заключен за истори-
ята.

САМ И ЗАКЛЮЧЕН ЗА ИСТОРИЯТА

ЕНЕРГИЙНИЯТ ОКТОПОД

Тези дни широко се ко-
ментира предложе-
нието на Руската фе-
дерация за дългосро-

чен договор за сигурност меж-
ду Съединените щати и Русия. 
Договорът, предложен от руския 
президент обаче,  повече прили-
ча на ултиматум, защото катего-
рично повелява преустановява-
не разширение на НАТО на из-
ток с включване на Украйна и 
Грузия, както и разполагане на 
войски и съоръжения в чужди 
държави (балтийските страни, 
Полша и Румъния).

България засега на се спо-
менава директно, но като член-
ка на НАТО ще трябва да очак-
ва военнотехническия отговор 
на Русия.

Напрежението между вели-
ките сили трябва да бъде намале-
но и със задължение страните да 
не употребяват първи оръжия 
за масово поразяване (ОМП), 
едно от които и то най-древното, 
е биологичното оръжие.

Едва ли много от нас знаят 
какво се  крие зад термина  „хи-
бридна“ война. Затова пък след 
2-годишна пандемия от COVID, 
всички европейци са наясно как-
во представлява биологичната 
война. 

Биологичната война е само 
една от формите на хибридна 

война,

но може да бъде  толкова 
опустошителна, че да нанесе 
поражения на световната ико-
номика надхвърлящи тези от 
Втората световна война (ВСВ).

С всеки изминал ден с трево-

га осъзнаваме, че светът вече не 
е същият и едва ли ще се върне 
в състоянието с надежди след 
края на Студената война. Ед-
нополюсният свят и налагана-
та неолиберална демокрация „по 
американски“ задълбочиха не-
равенството и създадоха нови 
световни  конфликти. Замириса 
на „гореща“ война.

Глобалистите осъзнават, че 
ядрена и химическа война сре-
щу противници като Китай и 
Русия е самоубийствено да се 
започва. Ядрените заряди бяха 
намалени и част от руския уран-
235 беше дори изгодно „изгорен“ 
в американските атомни цен-
трали, в резултат на позорния 
договор Гор-Черномирдин. Ос-
танаха, обаче, достатъчен на брой 
ядрени бомби (по 1500) за вза-
имно унищожаване. Хиперзву-
ковите ракети на РФ гарантират 

доставката на ядрен заряд във 
всяка точка на Съединените 
щати. Освен това опциите за въз-
мездие „Мъртвешка ръка“ (Dead-
hand) и „Посейдон“, остават рес-
пектиращи.

Химическото ОМП е така 
да се каже оръжие от преми-
нали войни. Неговото унищо-
жаване беше договорено между 
великите сили и днес не пред-
ставлява непосредствена опас-
ност. Химическото  и ядреното 
оръжие подлежат на директен 
контрол. Те са видими и спеку-
лация с БОВ като тази на ген. 
Колин Пауъл, трудно би мина-
ла отново.

Остава третият вид ОМП – 
биологическото. Историята му 
предхожда другите две. Нека си  
припомним само  как с „огнена 
вода“  и „едра шарка“ беше нама-
лена популацията на коренно-

то население индианците в Се-
верна Америка. Бедата е там, че 
това ОМП е „невидимо“, а освен 
това няма утвърден и ратифи-
циран механизъм за контрол 
на съблюдаване на Женевска-
та Конвенция за забрана на би-
ологичното и токсинното оръ-
жие от 1972 г.

Тази малка наглед подроб-
ност, води до други, по-значи-
телни следствия, които от дис-
танция на времето още един път 
показват наивността на поли-
тиците в страните загубили 
Студената война. Тя дава на зае-
лите ролята на „партньори“ нео-
чаквани възможности да нала-
гат  свои  нови правила на по-
бедителя (САЩ), включително с 
грешните пари на Пентагона, да 
организират Майдан и цветни 
революции.

На стр. 4
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От стр. 3
Покрай споровете дали ви-

русът е изкуствен или естест-
вен, дали е тръгнал от изток на 
запад, или от запад на изток, 
си спомням една странна среща 
преди 30 години, която показ-
ва колко безкритично сме вяр-
вали на американски съветни-
ци и експерти и колко наивни 
в България, сме били всички 
ние.

Беше в началото на прехо-
да. Кадрите и заводите на бъл-
гарската фармацевтична про-
мишленост работеха и бяха в 
състояние да произведат все-
ки лекарствен продукт, тър-
сен на международния пазар. 
Един ден директорът на инсти-
тута, в който ръководех секция, 
ни привика на среща с трима 
американци, които твърдя-
ха, че работят по програма фи-
нансирана от правителство-
то на САЩ и, която ще помага 
на „независим“ Казахстан да 
ликвидира мощностите си за 
производство на биологично 
оръжие като  продължи като 
производител на хуманни ле-
карствени средства. „Аме-
риканците“, които говореха 

на чудесен български език, 
предлагаха на нашия институт 
да подготви срещу заплаща-
не пълно окомплектоване на 
новото производство със съ-
временни машини, съоръже-
ния и аналитични инструменти. 
Но бързо, защото „имало  опас-
ност след месец парите да се 
върнат в държавния бюджет“ 
- усмихваха се те. Всички ръко-
водители на секции започнах-
ме най-съвестно подготовката 
на  оборудването на един мо-
дерен фармацевтичен завод в 
Казахстан. На критичната дата 
се оказа, че триото бизнесме-

ни-филантропи са изчезнали 
„яко дим“ без да си вземат дори 
довиждане с нас. Институтът 
не спечели нищо от голяма-
та демокрация, загрижена за 
премахвани на ОМП. Но зато-
ва пък в Алма Ата (Казахстан), 
се появи секретна биологич-
на лаборатория (4-та степен на 
защита). Явно междувременно 
бяха намерили други изпълни-
тели и вместо нов завод, Пен-
тагона е финансирал военна 
биологична лаборатория!

Днес Интернет дава въз-
можност да се разбере истин-

ската политика на Съедине-
ните щати  по отношение на 
възможностите за водене на би-
ологична война. Оказва се, че 
САЩ през 1972 г. са положили 
подписа си върху Конвенция-
та за забрана на биологично-
то  оръжие, но това не означа-
ва, че са прекратили своите из-
следвания и експерименти за 
създаване и колекциониране 
на опасни патогенни щамове 
на микроорганизми с цел во-
енното им приложение. Това 
те правят в огърлица от воен-
ни биологични лаборатории 
около геополитическите си 
противници: Русия, Китай и 
Иран. В Украйна тези лабора-
тории са 15, в Грузия 10, дру-
ги има в Армения, Молдова, 
Азърбайджан, Узбекистан и 
Казахстан. В момента до столи-
цата  Астана, се строи най-го-
лямата биологична лаборато-
рия на САЩ в Средна Азия в 
близост до Китай, със специ-
ални подземни галерии, (ниво 
на защита 4), за съхраняване 

на патогенни щамове.
През 1991 г. Конгресът на 

САЩ приема  „Програма за съв-
местно намаляване на опас-
ността“ (биологичната) (Co-
operativeThreatReduction, CTR), 
която се осъществява от Аген-
ция за намаляване на опас-
ността (DefenceThreatReductio-
nAgency, DTRA). Това е смоки-
новият лист, с който се при-
крива истинската дейност на 
лаборатории като тази в Гру-
зия, която дори носи и назва-
нието на основателя и сенато-
ра Ричард Лугар.

Всички биологични лабо-
ратории в които работят воен-
ни биолози се финансират от 
Пентагона (2.1 млрд. долара/г.), 
а не от Министерството на 
здравеопазването на САЩ.

Проф. Френсис Бойл твър-
ди, че 13 000 учени от САЩ в 
25 страни на света  работят 
за създаване на бойни щамо-
ве-убийци, устойчиви на вак-
сини. Събраните от бившите 
съветски републики патогени 

(на чума, сибирска язва, холе-
ра и др.), препратени в центъ-
ра за биологични изследва-
ния на американската армия 
във Форт Детрик (Мериленд), 
се съхраняват при изключи-
телни условия за защита. Ла-
бораториите са секретни. Пер-
соналът на военните лаборато-
рии притежава дипломатиче-
ски имунитет. Ръководителите 
на програмите на DTRA, са соб-
ственици на частни компа-
нии, които 

не се отчитат пред 
американския конгрес и 

могат да заобикалят всеки 
закон, 

поради липсата на пряк 
контрол. Т.нар. известната би-
ологична лаборатория в Ухан 
(Китай), се оказва собственост 
на фирмата GlaxoSmithKline 
(Biologicals) с централа в Бел-
гия!...

Няколко факта се натрап-
ват на непредубедения читател. 
Защо Съединените щати изли-

зат от Конвенцията за забрана 
на биологичното оръжие?

Една седмица след разру-
шаването на кулите-близна-
ци в Ню Йорк на 11.09.2001 г. 
две дузини американски жур-
налисти получават по пощата 
пликове, които съдържат бял 
прах. Прахът се оказва носи-
тел на „сибирска язва“, от коя-
то 7 получатели умират, а дру-
ги 20 са хоспитализирани. Как-
то първата, така и втората теро-
ристична атака не биха могли 
да бъдат дело на аматьори и са 
удобен претекст за приемане 
на „Патриотичния акт“, както 
и за изявлението на държав-
ния секретар Хилари Клинтън 
в Женева: „Ние сме жертва на 
биологична  атака, проведена на 
18.09.2001 г. и затова САЩ изли-
зат едностранно от Конвенци-
ята за забрана на биологичното 
оръжие.“

Така готовият механизъм 
за контрол Женевската кон-
венция остава без ратифика-
ция, а военните лаборатории 

на САЩ продължават своята 
необявена биологична война 
срещу своите геополитически 
противници: Китай, Русия и 
Иран. Те разработват 

бойни вирулентни 
(модифицирани) щамовеи 
експериментират нови по-

агресивни инфекции 

върху „аборигените“ от са-
телитните държави срещу 
примамливо заплащане. Ме-
тодиката е следната: взима се 
щам от природно локално ог-
нище на заболяването, после 
лабораторно се променя да 
бъде по-агресивен и накрая се 
пуска „да работи“ извън лабо-
раторията с висока степен на 
защита. Започва епидемия и 
никой така и не разбира, от-
къде се е появила тази напаст.

 Периодично в Украйна и 
Грузия възникват локални ог-
нища на неизвестни инфек-
ции: птичи грип, ебола, свин-
ски грип, африканска чума по 
свинете. Дали всичко това не 

се дължи на случайно изтича-
не на патогени от експеримен-
тите на американските биоло-
зи във военни униформи? А 
опитното прилагане на бойни 
вирусни щамове върху  укра-
инци дали случайно няма друга 
стратегическа цел? Нали гене-
тично (с анализ на хаплогрупи) 
е доказано, че руснаци и украи-
нци са един народ!...

Нищо чудно да се окаже, 
че следите от епидемиите от 
птичи и свински грип по пти-
ците и животните в България, 
нанесли убийствени щети на 
нашите сънародници, водят 
също към лабораториите на 
Пентагона в Украйна и Гру-
зия?

Към 2020 г. Съединените 
щати (Пентагона) вече прите-
жават  широка мрежа от лабо-
ратории и готовност за Трета 
световна биологическа вой-
на. Те явно възнамеряват да я 
водят безцеремонно с разпро-
страняване на епидемии на те-
риторията на основните си 

противници. Все повече учени 
разглеждат пандемията от CO-
VID-19 като репетиция  за бъ-
деща биологична война. COV-
ID показа на какво са способни 
вирусите.

Главният санитарен лекар 
на РФ Анна Попова разкри в 
2019 г., че картата на локални-
те огнища на епидемии в све-
та, съвпада с картата на от-
критите американски биоло-
гични лаборатории. Най-после 
руските лидери си дадоха смет-
ка, че това не може да бъде слу-
чайно и трябва да бъде спряно. 
В този смисъл текстът на дого-
вора, който предлага прези-
дентът Путин, звучи  ултима-
тивно: Дейността на амери-
канската агенция по „съвмест-
но намаляване на биологичната 
опасност“ трябва да приклю-
чи, защото застрашава здра-
вето и икономиката на цели 
народи в Азия и Европа.

След ултиматума на ВВП, 
ако биолозите с пагони не за-
почнат да се  прибират да „хи-
мичат“ във Форт Детрик, ве-
роятно ще  бъдем свидете-
ли на радикални действия от 
страна на Русия.

АКТУАЛЕН ГЛАС ВЪПРОС НА ДЕНЯ
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Каквито и да са различия-

та във фразеологията, вижда 
се, че и двата акта си поставят 
едни и същи общи цели. Раз-
бираемо е защо в ЗЕЕЕ отсъства 
понятието социалистически 
организации: след политиче-
ската промяна през 1989 г. та-
кива вече не съществуват. Не се 
използва и понятието народно 
стопанство. Дали се приема, че 
стопанската дейност вече не 
трябва да бъде осъществява-
на в интерес на народа, в ин-
терес на гражданите и обще-
ството, както повелява КРБ?

Стремежът на ЗЕЕЕ да съз-
даде впечатление за прием-
ственост със ЗЕС, както и за 
по-широкото и цялостно об-
хващане на материята „енер-
гетика“ с оглед на новите 
икономически условия обаче, 
свършва дотук. Защото ЗЕЕЕ 
съдържа редица противоречи-
ви разпоредби, някои от които 
са взаимно изключващи се. 
Освен това, трудно може да се 
избегне впечатлението, че съз-
дателите му са заложили ре-
дица клопки, които в перс-
пектива да накърняват ин-
тереса на потребителите и да 
отворят широко вратите за 
узаконен произвол и коруп-
ция. 

Макар ЗЕЕЕ да декларира 
създаването на условия за раз-
витие на конкурентен енергиен 
пазар, не конкуренцията и па-
зарът, а МС определя задължи-
телни правила за образуване на 
цените; не конкуренцията и па-
зарът, а МС трябва да осигуря-
ва балансът между икономиче-
ските интереси на енергийните 
предприятия и потребителите; 
не конкуренцията и пазарът, 

а МС трябва да гарантира на 
енергийните предприятия ико-
номически обоснована печалба. 

Възниква въпрос: 

зад декларациите за съз-
даване на конкурентен пазар 
не се ли налагат безцеремон-
но ефективни антипазарни 
разпоредби?

Неясно е защо ЗЕЕЕ създава 
нов орган – Държавна коми-
сия за енергийно регулиране 
или регулатор, при това пър-
востепенен разпоредител с 
бюджетни средства, след като 
правомощията му се дубли-
рат почти изцяло с тези на ре-
сорния министър, а действи-
ята му са подчинени пряко на 
министъра? (ЗЕЕЕ, гл.III). Как 
се съвместява това нововъведе-
ние с декларираното намере-
ние да се осигуряват условия за 
енергийни доставки при ми-
нимални разходи? (ЗЕЕЕ, чл.2, 
ал.2, т.3). В интерес на народа 
ли е това раздуване на щата? 
Съобразено ли е то с конститу-
ционния императив държава-
та да се управлява в интерес 
на гражданите и обществото?

Макар енергийните пред-
приятия да са длъжни да се под-
чиняват на Закона за защи-
та на конкуренцията (ЗЗК), 
ЗЕЕЕ фактически ги насърча-
ва да се отклоняват от това си 
задължение, като се вмъква 
уговорката, че разпоредби-
те на ЗЗК се изпълняват само 
ако „не възпрепятстват фак-
тически или юридически из-
пълнението на задълженията, 
които са им възложени“ (ЗЕЕЕ, 

чл. 55).
Недоумение буди и „разви-

тието“, което търпи поняти-
ето „равнопоставеност“: изис-
кването за „равнопоставеност 
между отделните производи-
тели, доставчици и потреби-
тели“ (ЗЕЕЕ, чл.16, ал.3, т.3) се 
трансформира след няколко 
параграфа в „равнопоставе-
ност на потребителите и рав-
нопоставеност на производи-
телите“ (ЗЕЕЕ, чл.22, ал.1, т.1). 
Различната трактовка, която се 
влага в смисъла, се превръща в 
стартова точка, легитимира-
ща възможностите за накър-
няване правата на потреби-
телите. Хипотезата, че такава 
презумпция е заложена, нами-
ра потвърждение в следващи-
те разпоредби, които мащабно 
облагодетелстват енергийните 
предприятия за сметка на ма-
щабно увреждане интереси-
те на гражданите и общество-
то. Понятието „равнопоставе-
ност“ се изоставя. Въвежда се 
ново понятие – „баланс“ меж-
ду интересите на енергийни-
те предприятия и на потреби-
телите (ЗЕЕЕ, чл.16, ал.3, т.1), 
което съществено се различа-
ва от „еднакви правни условия“, 
както е заповядано от Върхов-
ният законодател в чл.19, ал.2 
на КРБ. 

Посочихме вече, че не па-
зарът, а МС налага „цените“, 
изхождайки от декларирани-
те от енергийните предприя-
тия икономически обоснова-
ни разходи; гарантира обо-
снованата им печалба; оси-
гурява им възвръщаемост 

(печалба), съобразена с усло-
вията на капиталовия пазар 
(ЗЕЕЕ, чл.22, ал.1 т.2, 3 и 5). Ос-
нователен е въпросът кой и как 
преценява доколко „икономи-
чески обосновани“ са заплати 
от по 50, 100, 150 хиляди – че и 
повече – лева на месец, както 
и разходи от порядъка на сто-
тици милиони за т.нар. външ-
ни услуги? Според депутатите-
вносители на предложените 
поправки на Закона за изме-
нение и допълнение на Зако-
на за енергетиката, за 6-те го-
дини след придобиването на 
лицензите си ЕРД:

• са разходвали за външни 
услуги над 1 милиард, от кои-
то 450 млн. лева – незаконо-
съобразно; 

• не са платили на дър-
жавата дивидент от нераз-
пределената печалба за 2010 
г. в размер на 494 млн.лв.; 
ЧЕЗ – 198 млн.лв., ЕВН – 189 
млн.лв. ЕОН – 107 млн.лв. 
(вж: http://parliament.bg/
bills/41/254-01-53.rtf, c.10). 

Иначе казано, зад при-
критието на регулаторен ор-
ган МС фактически работи за 
удовлетворяване икономиче-
ските ламтежи на енергийни-
те предприятия; одобрява це-
ните им; гарантира печалби-
те им; но не регулира запла-
тите им, макар размерите им 
да са несъотносимо раздути с 
реалното заплащане на труда 
и стандарта на живот в стра-
ната. И всичките тези раздути 
разходи МС признава за ико-
номически обосновани или 
„разходно ориентирани нор-

ми“, като основание, за по-на-
татъшно оскъпяване на енер-
гията (!!!), сочи  (в писмо изх. 
№ Е-04-00-546 от 22.12.2010 г., 
с.3), шефът на ДКЕВР Ангел 
Семерджиев. Основателно въз-
никва въпросът, защо МС не 
регулира раздутите заплати 
да са за сметка на печалби-
те на енергийните предприя-
тия, а не за сметка на гражда-
ните и обществото?

Топла грижа проявява 
властта 

най-вече за „възвръщае-
мостта на капитала“ (пак 
там), но не и за възвръщае-
мостта на човешкия ресурс, за 
възстановяване на изразход-
вания човешки потенциал на 
потребителите, на народа!

По-нататък на енергийни-
те предприятия фактически се 
предоставя статут на екстери-
ториалност. Те се изключват 
от конституционните гаранции 
за неприкосновеност на соб-
ствеността (КРБ, чл.17, ал.3) и 
разпоредбите за устройство 
на територията след като им 
се дава „право“ безвъзмезд-
но да ползват части от сгради 
за монтиране на средства за 
измерване и други съоръже-
ния (ЗЕЕЕ, чл.59, ал.4); а длъж-
ностните им лица – безпре-
пятствено да влизат и пре-
минават през чужди имоти и 
да извършват дейности в тях 
(ЗЕЕЕ, чл.61 ал.1). Нещо пове-
че, на собствениците на имо-
ти, включени в сервитутни-
те зони или граничещи с тях, 
фактически се отнема право-

ЕНЕРГИЙНИЯТ ОКТОПОД

то върху собствеността, коя-
то съгласно чл. 17, ал. 3 на КРБ 
трябва да е неприкосновена 
(ЗЕЕЕ, чл. 62).

Човек се пита защо на 
енергийните предприятия се 
дава „правото“ да изкупват 
уредите за измерване – соб-
ственост на потребителите? 
(ЗЕЕЕ, §5 т.1 на ПЗР). Действи-
телният мотив става ясен с из-
менението и допълнението на 
ЗЕЕЕ от 2001 г.: енергийните 
предприятия вече не са длъжни 
да ги изкупуват, когато мон-
тират собствени средства за 
търговско измерване (ЗЕЕЕ, 
§67, т.3 на ПЗР). С други думи, 
на енергийните предприя-
тия вече се дава „правото“ да 
демонтират изправните ни 
електромери, сертифицира-
ни от българска държавна ла-
боратория като годни сред-
ства за търговско измерване 
и на тяхно място да монтират 
свои уреди. С това изменение 
бяха  отворени широко вра-
тите за злоупотреба с права-
та на потребителите. Според 
експерта по метрология проф. 
Илия Ценев, собствените уре-

ди на енергийните предприя-
тия позволяват манипулира-
не на действителната консу-
мация!!

Следващата стъпка в ЗЕЕЕ 

затвори цикъла на пълно-
то суспендиране правата на 
потребителите. Задължително-
то сключване на договори, които 
уж трябва да осигуряват равно-
поставеност между произво-
дители, разпределители и по-
требители се обезсмисли, след 
като тези договори се налагат 
при общи условия, предложе-
ни при това от ЕРД и одобрени 
от регулатора, т.е., „договори“, 
които потребителите не могат 
нито да променят, нито да ос-
порват (ЗЕЕЕ, чл.80, ал.3). Нещо 
повече, на преносното, съответ-
но разпределителното предпри-
ятие, се дава право да прекъс-
ва електроснабдяването, без 
да има влязъл в сила съдебен 
акт, излагайки на рискове соб-
ствеността, здравето и живота 
на потребителите (ЗЕЕЕ, чл.80, 
ал.4). Предоставянето на тако-
ва „право“ обезсмисля основ-
ното задължение на енергий-

ните предприятия да обезпе-
чават сигурността на снаб-
дяването, непрекъснатостта, 
надеждността, безопасност-
та и качеството на енергията, 
съхраняване на здравето, жи-
вота и собствеността на граж-
даните (ЗЕЕЕ, чл.54, ал.1; чл.90, 
ал.1 и 2).

И като капак на всичко, 
потребителите вече се трети-
рат като „длъжници“. Въведе се 
понятието „неизправен длъж-
ник“, без съдържанието на това 
понятие да се дефинира, както 
и кой определя кога, в кой мо-
мент, даден потребител се пре-
връща в „неизправен длъжник“. 
Нещо повече, позволява се „за-
дълженията“ на набедените 
като „неизправни длъжници“ да 
се събират по реда на чл. 237, 
буква „з“ на ГПК (отм.); чл. 410-
417 на ГПК (в сила от 01.03.2008 
г.), което означава, че това ста-
ва само въз основа на извле-
чение от сметките на енергий-
ното предприятие (ЗЕЕЕ, чл.80, 
ал.7). Според тази противокон-
ституционна разпоредба запо-
вед за изпълнение, т.е. изпъл-
нителен лист, съдът може да 

издаде без да призовава лице-
то, набедено за длъжник! Този 
абсурд съществува вероятно 
само в българското „съдопроиз-
водство” и никой не ти обясня-
ва защо е възможно и на  какво 
правно основание, се допуска, че 
документът или извлечението 
от счетоводни книги на енер-
гийното предприятие вярно 
отразява съдържащите се в 
него факти и обстоятелства, 
а не е например,  документ с 
неверно съдържание? На как-
во основание – без да е извър-
шил проверка – съдът приема, 
че осчетоводяването е било 
съобразено с разпоредбите на 
чл.5 и чл.8 на тогава действа-
щия Закон за счетоводство-
то, а именно: предимство на 
съдържанието пред формата; 
вярно и честно представяне; 
историческа цена; съществе-
ност; документална обоснова-
ност; достоверност на факту-
рите в натурално и стойност-
но изражение и т.н.? Защото 
ако не са налице тези задължи-
телни реквизити, представени-
те пред съда документи нямат 
доказателствена сила. Затова, 
не е ли редно претенцията на 
енергийното предприятие да 
мине през съда? Съдът да я пре-
цени както по основание, така и 
по същество, в присъствието на 
потребителя, набеден за длъж-
ник?

Приемането на извлечения-
та на енергийните предприятия 
за безапелационни доказател-
ства разтвори широко врати-
те за произвол, насърчи коруп-
цията, узакони престъпността. 
Обезсмисли записания в Кон-
ституцията императив за ра-
венство пред закона, за еднак-
ви правни условия на всички 

граждани и юридически лица 
(КРБ, чл.6, ал.2; чл.19, ал.2); пога-
зи и чл. 6 на Европейската кон-
венция за правата на човека, 
както и основните свободи 
(ЕКПЧОС), които тя разпореж-
да: “Всяко лице, при решаването 
на правен спор относно негови-
те граждански права и задълже-
ния... има право на справедливо 
и публично гледане на неговото 
дело в разумен срок от незави-
сим и безпристрастен съд, съз-
даден в съответствие със зако-
на...“ 

Енергийният октопод беше 
заченат още от парламентар-
ното мнозинство на команди-
ра Костов. В ЗЕЕЕ за първи път 
бяха заложени „норми“, кои-
то драстично престъпват ин-
тереса на потребителите, кои-
то широко отваряха врати-
те за узаконен произвол, гра-
беж и корупция! Фактически 
на енергийните монополисти бе 
предоставен статут на екстери-
ториалност. По този начин  не 
само битовите потребители 
бяха предадени в робство на 
ЕР предприятия, но и потре-
бителите от индустрията. След 
ликвидирането на малките 
блокове в АЕЦ „Козлодуй“, кое-
то законово бе заченато именно 
при режима на Костов, и под-
писването на фактическите 
капитулации на българската 
държава при преговорите за 
членството на България в ЕС, 
се откроиха онези вълчи ями 
за стопанското ни развитие, 
които предопределят бъдеще-
то ни на провалена държава. 

Последният довършителен 
удар, ще бъде т.нар. Зелена 
сделка. Но за това, по-нататък. 

Следва
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доставят въоръжение и боепри-
паси, докато законодателните 
органи на САЩ и ЕС гласуват 
военна помощ от стотици ми-
лиони долари за украинските 
националисти. И както казва 
ръководителят на Външно-
то разузнаване на РФ Сергей 
Наришкин: „Целта на Вашинг-
тон е да подтикне слабо кон-
тролираната от народа киев-
ска власт с нова сила да разпали 
конфликта, който съществу-
ва от години в източната част 
на Украйна. При това за САЩ 
Украйна, във всичко и в цялата 
тази история е разходен мате-
риал, но желанието им е кон-
фликтът да се разпали с нова 
сила. Ние, разбира се, трябва да 
запазваме самообладание и да 
укрепваме своята отбранител-
на способност“. За да получим 
реална представа за реалната 
ситуация, въпреки неистова-
та фалшива тревога за очак-
ваното „нападение“ на Русия, 
следва да видим, какво пише на 
сайта на Посолството на САЩ в 
Киев за обстановката в Украй-
на, предназначено за желае-
щите да посетят страната аме-
риканци: „Ниво на опасност: 
не пътувайте в Украйна пора-
ди пандемията Ковид-19. Бъде-
те особено внимателни заради 
престъпността и граждански-
те безредици. Някои терито-
рии са с повишен риск!“. На 20 
декември м.г. след саркастич-
ните публикации в руските 
СМИ, на сайта на посолството 
на САЩ се появи допълнение 
към цитирания по-горе текст 
с предупреждение за опасност 
от навлизане на руски военни 
части на територията на Ук-
райна. Но за начало на военни 
действия или евакуация, как-
то вече два месеца тръбят за-
падните СМИ въобще не става 
и дума!!

В свое изказване на конфе-
ренция, състояла се на 19 но-
ември м.г. и организирана от 
Германския атлантически съюз, 
Генералният секретар на НАТО 
Йенс Столтенбег е заявил, че 
ако Германия се откаже от 
американското ядрено оръ-
жие може да бъде разположе-
но в Източна Европа. В комен-
тар по този повод, военният на-
блюдател на  в-к „Комсомольская 
правда“ полк. Виктор Баранец 
пише: „Американците или нем-
ците няма да успеят да скрият 
от нас окачването на новите 
атомни бомби на техните са-
молети. В момента, когато за-
почне подготовката за тази 
операция, нашите ракети ще 
бъдат насочени към тези цели 
и те няма да успеят дори да си 
обуят ботушите“. Той пояс-
нява, че отговорът на Москва 
ще бъде разполагането на ра-
кетните комплекси „Искандер“, 
които понастоящем са в Кали-

нинградска област и, които са 
в състояние „да уцелят кибри-
тена кутия на разстояние до 
500 км. При положение, че все 
пак американските самолети 

успеят да излетят с ядрено оръ-
жие на борда, то изстребите-
лите на ВКС на РФ и зенитни-
те комплекси С-400 ще взривят 
ядрените носители в небето 
над Гермалия или Полша“. Във 
връзка със същото изказване на 
Столтемберг, белоруският пре-
зидент Лукашенко в интервю 
за телевизия РТР заяви, че при 
такава ситуация той ще даде съ-
гласието си руските ракети с яд-
рени бойни заряди отново да 
бъдат приведени в бойна готов-
ност  и разположени в същест-
вуващите в работоспособно със-
тояние шахти за наземното им 
базиране на територията на Бе-
лорус.

Увлечени в дребнотемие и 
развихрили се политически 

схватки 

с удари под кръста, малко 
хора си дават сметка, че „де фак-
то“ България се намираме в 
„окото на бурята“ на разраст-
ващото се планетарно, антаго-
нистично противопоставяне. 
НАТО е пред разпад; Байдън 
заявява, че Америка няма да 
воюва с Русия за Украйна, но 
по същество, стимулира вое-
нен конфликт в Източна Ев-
ропа; Гърция и Турция са пред 
военен сблъсък; Южно-Ки-
тайското море е арена на по-
стоянни военни провокации; 
хуманитарната криза в Афга-
нистан се разраства, което ще 
доведе до нови емигрантски 
вълни към Европа; прибал-
тийските републики и Пол-
ша; грубо се намесват във въ-
трешните работи на Беларус, 
провокирайки конфликти по 
границата; Англия и Фран-
ция са в неразрешим спор за 
риболовните квоти – в по-го-
лямата си част всичко това се 
случва в непосредствена бли-
зост до българските граници. 

С други думи, ситуацията в све-
та постепенно се приближава 
към жестока развръзка, ката-
лизатор на които ще бъде гло-
балния сблъсък на „ваксъри“ с 

„антиваксъри“. Резултатът ще 
бъде появата на ново статук-
во, в което всяка страна, особе-
но по-малките и зависими от 
външни сили, ще търсят своето 
място. На единия полюс ще за-
станат защитниците от „авто-

ритаризма“, борците с „коруп-
цията“ и „уважаващите“ пра-
вата на човека. На другия – ще 
бъдат борците за по-добър жи-
вот за обикновените хора, на 
радетелите за пълен сувере-
нитет и ненамеса във вътреш-
ните работи на отделните дър-
жави, на привържениците на 
духовността, личната свобо-
да и справедливостта. Това оз-
начава, че предстои и ни очаква 
отново избор – личен и колекти-
вен.

Безспорно, за нас, бълга-
рите, този избор има и свои-
те национални измерения, за-
щото Отечеството ни със своя-
та хилядолетна история се 
слави като „Държава на духа“, 
което ни задължава при уста-
новяването на новия свето-
вен ред да търсим за съюзни-
ци народи и държави, близки 
до нас по кръв и вяра, с кои-

то да ни свързва историята, 
традициите на славянското и 
православно братство. Такъв 
съюзник може и трябва да бъ-
дат Русия и православните на-
роди.

Но с годините времената и 
нравите се променят. 

За годините на „демокрация“ 
българската политическа кла-
са успя да докаже с делата си, 
че не благородният стремеж 
към просперитет на Отечест-
вото и добруването на народа 
са водещи за тях, а интересът 
и нагонът за власт, богатство 

и удоволствия са приоритети в 
„народополезната“ им дейност 
. Поради този доказван вече по-
вече от 30 „позорни” години ва-
сален паразитизъм и угодни-
ческо поведение, мантрите за 
братство, за духовни и истори-
чески близост и съпричастност 
вече престанаха да работят. За 
разлика от нашите „първенци“, 
изключителен приоритет за 
Путин и ръководството на РФ 
са благоденствието на руския 
народ и високотехнологично-
то обновяване на индустрия-
та и селското стопанство в Ру-
сия. Отношението към малору-
сите и белорусите днес нямат 

нищо общо с пролетарския ин-
тернационализъм на КПСС и 
СССР, когато РСФСР жертваше 
за своите „братски“ съюзни ре-
публики и страните от социа-
листическата общност финан-
совите си, промишлени и чо-
вешки ресурси, изпращайки 
руските специалисти да стро-
ят и ръководят експлоатаци-
ята на несвойствени за сами-
те тези страни производства 
и дейности. Несвойствени, за-
щото икономиката се градеше 
и функционираше с помощта 
на съветските специалисти, а 
произведената продукция се 
изнасяше за страната, откъде-
то идваха суровините и обо-
рудването, сиреч пак в Русия. 
Днес компрадорската управля-
ваща класа в тези бивши „брат-
ски“ страни лично се обогатя-
ва, осребрявайки русофобията 
си и разпродавайки на безценица 
създаденото в епохата на социа-
лизма национално богатство.  

Русия и в бъдеще ще помага 
на приятелските народи и дър-
жави, но в обем и насоченост, 
съответстващи на техните фи-
нансови възможности и спе-
циализацията на местните ка-
дри. Така, както днес тя постъп-
ва с борещите се за своята руска 
идентичност народи от Донецк 
и Луганск. Президентът Путин 
издаде Указ, с който разрешава 
безмитен внос на стоки и услу-
ги, произведени в двете репу-
блики, както и доставка на руска 
хуманитарна помощ за подла-
ганите на постоянен обстрел 
от украинската армия жители 
в приграничните с Украйна ра-
йони. На ХХ конгрес на управля-
ващата партия „Единная Россия“, 
проведен в началото на декем-
ври м.г. в Москва, за членове на 
партията бяха приети ръково-
дителите Денис Пушилин и Ле-
онид Пасечник, които обявиха, 
че в техните републики има из-
градени структури на партията. 
Вече над 600 хиляди граждани 
на ДНР и ЛНР имат руско граж-
данство. 

Отношенията с РФ са 
изключително важни за 
България.И това не е само фра-
за, а жизнена необходимост. 
Руската държава влага огро-
мни средства в цифровизаци-
ята и високите технологии, в 
образованието и науката, до-
като нашата не го прави. И за 
да спре изоставането дори от 
съседите ни, в близко бъдеще 
ще ни е необходима помощ, 
каквато само Русия може да 
ни даде, отчитайки родството 
на езиците, мирогледа, манта-
литета, географската близост, 
традициите и взаимната ни 
симпатия. 

СВИДЕТЕЛСТВАСВИДЕТЕЛСТВА

От стр. 1
„Франция ще ни помогне в 

случай на нападение на Турция, 
но и ние сме длъжни да помогнем 
в контекста на подписаното 
споразумение... Ние им помага-
ме, а и те на нас!“ – заявява ми-
нистърът. И това е така, защото 
членове на НАТО не вярват, че 
блокът при необходимост  ще 
ги защитава, при това са убеде-
ни, че те не биха станали и арби-
три при евентуален междудър-
жавен спор. Историята със Се-
верен Кипър е доказателство!

Преди години резиденция-
та на американския президент 
„Кемп Дейвид“ и столицата Ва-
шингтон бяха местата, където 
спорещи или воюващи страни 
търсеха посредничеството на 
САЩ за разрешаване на въз-
никнали противоречия. Днес, 
в условията на световна панде-
мия, когато личните прегово-
ри са сведени до минимум, град 
Сочи и Москва се превърнаха 
в център на световната поли-
тика. Премиерът на Израел и 
президентът на Палестина по-
следователно гостуват на Пу-
тин в Сочи, ръководителите на 
Армения и Азербайджан по-
стигнаха компромис и помире-
ние при участието на Путин, 
в организацията ШОС с по-
средничеството на РФ члено-
ве са вечните врагове - Пакис-
тан и Индия и конкуриращите 
се за влияние в Азия - Индия и 
Китай. С блестящо проведена-
та военна операция в Сирия 
Русия на Путин достойно из-
пълни историческото си приз-
вание да брани християнство-
то в библейските земи, донесе 
мир на сирийския народ, но и 
осъществи геополитическите 
мечти на руските императори 
– да имат своя постоянна во-
енноморска база в Източното 
Средиземноморие.

За двете години на ковид 
пандемията руският прези-
дент проведе две международ-
ни срещи извън територия-
та на РФ – през юни т.г. той се 
срещна в Женева с Джо Бай-
дън, а на 6 декември м.г. бе в 
Индия на работно посещение, 
където с министър-председате-
ля Нарандра Моди потвърди-
ха изключителната си заинтере-
сованост от „по-нататъшното 
развитие на отношения и осо-
беното, привилегировано стра-
тегическо партньорство между 
двете страни“. Бяха обсъждани 
и подписани споразумения в об-
ластта на транспорта, науката, 
техниката, космоса, военното и 
военнотехническото сътрудни-
чество. 

В средата на ноември м.г. в 
Пекин се проведе 19-то заседа-
ние на ЦК на КПК. При пълно 
единодушие на 370-те действи-
телни и алтернативни членове 
на ЦК, Си Дзинпин бе обявен 
за „кормчия“ на китайския на-
род – признание, давано досега 
само на Мао Дзедун. В докла-
да си пред 19-я конгрес на КПК 

председателя Си заяви: „На 
съвременния етап Китай осъ-
ществява дълбоки изменения в 
икономическата, финансовата, 
културната и политическата 
област. В страната протича 
дълбока трансформация, същи-
ната на която е поставянето 
на акцент не върху прекаленото 
увлечение за достигане най-ви-
сока ефективност на капита-
ла, а насочването й към инте-
ресите на обикновените хора. 
Това е трансформация на наше-
то движение от капитало-ори-
ентирания модел на развитие 

към модел, ориентиран към на-
рода. С други думи, това е пре-
ди всичко политическа тран-
сформация. И отново народът 
е начело на този тренд, а тези, 
които се опитват да пречат на 
промените за благото на народа 
ще бъдат изхвърлени от хода на 
историята... Всички идеи и по-
ведение, показващи гонитба за 
удоволствия, инертност и без-
хаберие, а така също стремеж 
да се заглаждат съществува-
щите и възникващи противоре-
чия са крайно погрешни“. Нови-
ят курс показва завръщане към 
доминиращото положение в 
идеологията на КПК към кон-
цепцията за класовата борба., 
но с тази разлика, че за враг се 
обявява не буржоазията, а хо-
рата и страните, които възпре-
пятстват пълното „задоволяване 
на постоянно растящите по-
требности и стремежа на на-
рода към прекрасен живот“.

На 15 декември м.г. в Ми-
нистерството на външните ра-
боти на РФ бе поканена помощ-
ник-държавния секретар на 
САЩ Керън Дънфрид, на която 
бяха връчени два проектодого-
вора на РФ с НАТО и САЩ за 
предоставяне на взаимни на-
деждни и дълготрайни юри-
дически гаранции за сигур-
ност между страните. В тях 
между другото се казва: „да се 

изключи по-нататъшното раз-
ширяване на НАТО и присъеди-
няването към алианса на Украй-
на; да не се разполагат допълни-
телни военни и въоръжения из-
вън пределите не страните, 
така както е било до май 1997 
г. (до присъединяването към 
НАТО на страните от Източ-
на Европа); отказ от всякак-
ва военна дейност на НАТО на 
територията на Украйна, Из-
точна Европа, в Закавказието и 
Средна Азия“. Интересното е, че 
президентът Байдън изпрати 
в Москва, след договорката си 

с Путин нов дипломат за кон-
такти с руското външно ми-
нистерство и президентската 
администрация, вероятно, раз-
очарован от неуспешните опити 
на Джон Кери и Виктория Ну-
ланд да вбият клин между РФ 
и КНР. По този повод, по време 
на преговорите си с Путин на 
15 декември м.г. председате-
лят Си заяви: „В последно вре-
ме Вие (В. В. Путин - б.а.) на раз-
лични мероприятия давахте ви-
сока оценка на китайско-руски-
те отношения..., решително се 
противопоставяхте на опити-
те да се вбие клин между наши-
те страни. Аз високо ценя тази 
Ваша позиция“.

На 10-ти декември м.г. завър-
ши „Срещата на върха за демо-
крация“, организирана и ръко-
водена от Джо Байдън. Въпре-
ки закритият й характер, стана 
известно, че ще се разпределят 
224 млн.ам. долари, предоста-
вяни от САЩ за 110-те стра-
ни-участнички за: „укрепване 
на прозрачното и подотчет-
но управление, за подкрепа сво-
бодата на словото, за подкрепа 
на реформаторите-демократи, 
за поощряване внедряването на 
технологии в подкрепа на демо-
крацията и защита на честни-
те избори“. Огромно бе разоча-
рованието на постоянния пред-
ставител на САЩ в ООН Линда 

Томас-Гринфилд от ветото на 
Русия върху проекта за резо-
люция на СС на ООН „Климат 
и сигурност“ и, най-вече от това, 
че против резолюцията гласу-
ва и Индия – участник в „Сре-
щата на върха за демокрация“!!! 
По думите на постоянния пред-
ставител на РФ в ООН Влади-
мир Небензя „този проект за 
резолюция е предлог за западни-
те държави да оправдават своя-
та намеса във вътрешните ра-
боти на другите страни“. КНР 
се въздържа при гласуването 
в Съвета за сигурност.

На 8-ми декември м.г., по 
покана на руския президент, на 
работно посещение в гр. Сочи, 
Русия, бе премиерът на Гърция 
Мицотакис. В приветствието си 
към госта Владимир Путин зая-
ви: „Искам да напомня, че Русия 
всецяло е подкрепяла национал-
но -освободителното движение 
на гърците и първа е признала 
независимостта на Гърция през 
1828 г. И до ден днешен народи-
те на двете страни ги свързва 
крепка дружба, дълбоки духов-
ни и културни връзки. Нашите 
отношения традиционно се ба-
зират на добросъседство, ува-
жение и взаимен интерес, об-
хващат многочислени сфери 
на сътрудничество и се харак-
теризират с взаимноизгоден 
партньорски дух“.

На 25 ноември м.г. в Москва, 
на работно посещение бе прези-
дентът на Сърбия Александър 
Вучич, който в отговор на при-
ветствието на президента Пу-
тин заяви: „Благодаря Ви, ува-
жаеми Президент и скъпи при-
ятелю! Аз съм изключително 
щастлив да Ви видя. Независи-
мо, от пандемията, както Вие 
вече споменахте. Вие намери-
хте време за нашата среща – 
тя е много важна, за мен е най-
важната среща. Аз считам, че 
отношенията между Сърбия и 
Русия днес се намират на най-

високо ниво в цялата история и 
се развиват във всички области. 
Както знаете, ние сме стра-
тегически партньори и Сърбия 
счита това за своя привиле-
гия“. По късно, на 17.12. м.г., в 
Белград, пред ТV-Pink Ал. Ву-
чич заяви: „Само заради безот-
говорността на европейските 
политици, в Европейския съюз 
и на световните пазари настъ-
пи ад, заради цените на газа и на 
тока. Поради глупавите заявле-
ния на отделни политици в Ев-
ропа, цената днес е $1700 за хи-
ляда куб.м.газ. Можете ли да си 

представите, ако не бях се дого-
ворил с Путин за цената, колко 
сега щяхме да плащаме? Ние сега 
икономисваме по 6,8 млн.$ еже-
дневно. Енергийната криза за-
почна с глупавите политически 
истории в Европа заради „Север-
ния поток“, който няма да зара-
боти поне още шест месеца. Си-
туацията е тежка, а ще става 
стократно по-лоша!“ В Сърбия 
през м. март т.г предстоят ре-
довни президентски избори.

Руската Федерация няма 
да навлезе с войските си на 
украинска територия. Заявле-
ния с подобно съдържание не-
еднократно се огласяват от ру-
ския президент. Не е логично 
и възможно дълбоко вярващ 
православен християнин да 
даде заповед за братоубий-
ствена война, с което да опет-
ни името си за поколения на-
пред и да бъде оприличен на 
библейския Каин. Цялата тази 
пропагандна вакханалия, обхва-
нала световни масмедии и ар-
тикулирана от високопоставе-
ни западни политици, анализа-
тори и отявлени русофоби има 
за цел да демонизира именно 
президента Путин, като „човек 
без душа“. За тази цел в Украйна 
понастоящем се намират хиля-
ди натовски военни „специали-
сти“ и „съветници“, а по суша 
и море в непрекъснат режим са 

И КОЙ КОГО...?В „ОКОТО НА БУРЯТА“ 

 1999 2019

• Брутен вътрешен продукт в млрд. долари................................... 620 ..............4213
• Брутен вътрешен продукт в млрд. рубли ....................................    4,8 ................103
• Детска смъртност .......................................................................... 19,4 .................4,7
• Коефициент на раждаемост  ........................................................ 1,16 ...............1,75
• Очаквана продължителност на живота ......................................... 66 ...............71,6
• Руски туристи зад граница в млн. човека ..................................... 3,8 ...............23,9
• Обем на пътници превозени със самолети в млн.човека ......... 22,4 .............116,2
• Мостове по-дълги от 1500 м. ............................................................. 9 ..................33
• Брой на автомобилите на 1000 души ........................................... 130 ................310
• Число на абортите в хиляди .........................................................2139 ................567
• Число на бедните хора в милиони  .............................................. 41,6 ...............20,9
• Средна заплата в рубли .................................................................1523 ........... 43 944
• Средна пенсия в рубли ................................................................... 499 ........... 14 116
• Безработица в % ............................................................................... 13 .................4,7
• Инфлация в % ................................................................................ 36,5 .................4,2
• Износ на оръжие в млрд.долари .................................................... 3,5 ..................15
• Зърнопроизводство в млн т ......................................................... 54,5 .............114,3
• производство на захар в млн т ....................................................... 2,1 .................5,6

Русия - 20 години с Владимир Путин

Скъпи приятели и  читатели на в-к „Нова зора“! 
Да си пожелаем честита и успешна Новата 2022 година! 

Дано успеем да убедим с дела руските си приятели в добропо-
рядъчността и истинността на намеренията на българския 
народ, защото вече над тридесет години политическата ни класа, 
въпреки преобладаващите проруски настроения сред народа, 
упорито и тъпо върши тъкмо обратното!

„ Сърбия по никакъв начин няма да влезе в НАТО или в друг 
военен блок“, подчерта А. Вучич преди разговора си с В. Путин.

Владимир Путин и премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис и се срещнаха в гр. Сочи, Русия.
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В книгата на Клаус Шваб 
„КОВИД-19: Голямото 
нулиране“ (2020), се из-
лага плана на глобал-

ния елит за преминаване от 
класическия капитализъм към 
т.нар. приобщаващ капитали-
зъм. Става дума за изграждането 
на „прекрасен нов свят“ с един-
но световно правителство и со-
циално-икономически модел, 
който може да се нарече нова 
робска система.

„Пандемията“ и затопляне-
то на климата, станаха димната 
завеса, прикриваща тези пла-
нове. Ваксинацията на светов-
ното население и декарбониза-
цията на световната икономи-
ка, са обявени за приоритети за 
всички.

Основните двигатели на 
универсалната ваксинация и „де-
карбонизация“, са ООН и ней-
ните специализирани органи, 
Световната банка, МВФ, Све-
товният икономически фо-
рум, Коалицията за приобща-
ващ капитализъм и различни 
американски благотворителни 
фондации. Сред последните се 
открояват тези на Бил Гейтс и 
на Рокфелер.

Тук ще говорим за 
Фондация „Рокфелер“, 

основана от патриарха на 
клана Джон Д. Рокфелер, за-
едно със сина му Джон Д. Рок-
фелер-младши и Фредерик Т. 
Гейтс, в щата Ню Йорк, през 
1913 г.

Фондация „Рокфелер“ има из-
ключителна способност да създа-
ва информационен шум, лоби-
райки интересите на своите ос-
нователи, предимно от клана 
Рокфелер. Главната фигура на 
клана днес е Дейвид Рокфелер-
младши (роден през 1941 г.), син 
на Дейвид Рокфелер, който по-
чина през 2017 г. на 102-годиш-
на възраст.

Според мен, Фондация „Рок-
фелер” беше инициатор на Го-
лямото нулиране. Още през 
май 2010 г. тази фондация под-
готви доклад, който носи впе-
чатляващото заглавие  „Сцена-
рии за бъдещето на технологии-
те и международното развитие“.

А ето и цитат от този доклад 
от 2010 г.: „По време на панде-
мията националните лидери по 
света ще увеличат своите право-
мощия и ще наложат по-строги 
правила и разпоредби - от задъл-
жителни маски за лице до про-
верка на телесната температу-
ра на входовете на обществени 
места като гари и супермарке-
ти. Дори и след като пандемия-

та премине, този по-авторита-
рен контрол и надзор на гражда-
ните и техните дейности, ще ос-
тане и дори ще се засили. За да се 
предпазят от разпространение-
то на все по-глобални проблеми - 
от пандемии и транснационален 
тероризъм до екологични кризи и 
нарастваща бедност - лидерите 
по света ще започнат да упра-
вляват по-строго.“

Вече коментирах този до-
кумент, така че моето мнение 
е: това не е безпристрастна 
прогноза за бъдещето, а про-
ект, който е отнел цяло десети-
летие, за да се подготви. През 
2020 г. този проект стартира.

От неговото стартиране в на-
чалото на миналата година (под 

прикритието на борбата с „пан-
демията COVID-19“), Фондация 
„Рокфелер“ стана яростно ак-
тивна в популяризирането на 
Голямото нулиране. Почти все-
ки месец Фондацията издава 
доклади за борбата срещу „пан-
демията“ и необходимостта от 
поголовна ваксинация, за кли-
матичната катастрофа и необ-
ходимостта от „декарбонизира-
не“ на икономиката. 

В края на април и начало-
то на май беше публикуван до-
кладът на Фондация „Рокфелер“ 
„Един за всички: План за действие 
за финансиране на глобалната 
ваксинация и устойчив растеж“. 
През юни последва още един до-
клад: „Един за всички: актуализи-
ран план за действие за глобална-
та ваксинация срещу КОВИД-19“. 
През юли беше представено 
преосмислянето на ролята на 
многостранните банки за раз-
витие.

Всички тези доклади пре-
дизвикват паника, твърдейки, 
че е необходима универсална 
ваксинация, за да се спаси чо-
вечеството, която да обхване 
поне 80% от населението на 
света. Посочва се, че по-голяма-
та част от човечеството живее 
в страни с толкова ниско ниво 
на благосъстояние, че хората 
нямат възможност да се вакси-

нират: няма пари. Има призив 
към лидерите на богатите за-
падни държави и международ-
ните финансови институции 
да намерят пари и да окажат 
помощ на милиарди хора в не-
равностойно положение, за да 
се ваксинират.

Не без усилията на Фондация 
„Рокфелер“, МВФ миналата годи-
на започна да обсъжда въпро-
са за необходимостта от увели-
чаване на ресурсната база на 
фонда, в контекста на вирус-
но-икономическата криза чрез 
издаване на допълнителни т. нар. 
СПТ (специални права на тираж). 
Този въпрос беше повдигнат на 
пролетната сесия на МВФ и Све-
товната банка, а след това на 

срещата на Г-8 в Англия. През 
юли МВФ взе окончателно ре-
шение да издаде СПТ в размер, 
равен на 650 млрд. долара. Раз-
пределението на СПТ трябва да 
стане през август и то ще бъде из-
вършено в съответствие с кво-
тите на страните членки на 
Фондацията в капитала на ор-
ганизацията. Бедните страни 
ще получат много малко от та-
кова разпределение. Фондация 
„Рокфелер“ работи, за да гаранти-
ра, че най-бедните страни ще по-
лучат поне 100 милиарда дола-
ра, без които всеобщата вакси-
нация ще се провали. Фондът 
иска богатите държави да да-
рят 100 милиарда долара от па-
рите, които получават от разпре-
делението на СПТ през август. 
Все още няма съгласие в групата 
на Г-7 по този въпрос.

Възниква въпросът: каква е 
причината за такъв интерес на 
Фондация „Рокфелер“ към все-
общата ваксинация? Причини-
те са две.

Първата причина. 

Кланът Рокфелер е отдаден 
на идеите на малтусианството 
и контрола върху демограф-
ските процеси в продължение 
на почти век. Ваксинацията е 
един от начините да направи 
това. Дейвид Рокфелер-стар-

ши става основател на Рим-
ския клуб в края на 60-те годи-
ни, който е призован на „науч-
на основа“, за да оправдае необ-
ходимостта от ограничаване на 
растежа на населението и след 
това постепенното негово на-
маляване.

В докладите на Римския 
клуб е определено „оптимално-
то население на планетата“ - 1 
милиард! Всички останали са 
излишни. Ваксинацията е удо-
бен инструмент за демограф-
ска „оптимизация“.

Позволете ми да ви припом-
ня някои подробности от исто-
рията на Фондация „Рокфелер“. 
От 1930 г. Фондацията оказва 
финансова подкрепа на Инсти-

тута „Кайзер Вилхелм” за изслед-
ванията му по антропология, 
човешко наследство и евгени-
ка. Третият райх преминава от 
академични евгенични изслед-
вания към практически човеш-
ки експерименти. Всичко това е 
подробно описано в книгата на 
Гретхен Енгъл Шафт „От раси-
зъм до геноцид: антропологията 
в Третия райх“.

Фондация „Рокфелер“ фи-
нансира нацистките расови из-
следвания, след като става ясно, 
че те се използват за подготов-
ка за унищожаването на евреи, 
цигани, славяни и други „по-
нисши“. Подкрепата на Рокфе-
лер за евгеничните изследва-
ния продължава дори след като 
Третият райх приема Нюрн-
бергското расово законодател-
ство от 1935 г., осъдено от Лига-
та на нациите.

След Втората световна вой-
на Фондация „Рокфелер“ про-
дължава работата си за огра-
ничаване на растежа на населе-
нието на планетата, като под-
крепи проекти за разработване 
на генетично модифицирани 
храни (ГМО), предназначени 
да подкопаят репродуктивната 
функция на човека.

Втората причина. 

Кланът Рокфелер иска да спе-

чели средства за ваксинацията на 
световното население. Интере-
сите на Рокфелер доминират в 
много индустрии, включител-
но фармацевтичните. Значи-
телна част от ваксините, произ-
ведени в САЩ, идват от компа-
нии, контролирани от клана.

За да добиете представа за по-
зициите на Рокфелерите в Аме-
риканската голяма ферма, пре-
поръчвам да се обърнете към 
творбите на известния амери-
кански общественик Робърт 
Кенеди, племенникът на аме-
риканския президент Джон Ф. 
Кенеди, който бе убит през 1963 
г. По-специално, към статията 
му „Време е да намерим общата 
си основа и да се преборим с ис-
тинската дълбока държава“ Ке-
неди посочва наскоро почина-
лия Дейвид Рокфелер и все още 
живия Джордж Сорос като ос-
новни инициатори и органи-
затори на Голямото нулиране, 
което вече започна. Те, пише 
той, „манипулират институции 
в сянка като Федералния резерв 
и Съвета за външни отношения, 
за да прехвърлят богатство и 
власт на милиардерския елит с 
крайната цел да установят све-
товно правителство“.

Робърт Кенеди пише за кар-
тела, който е обхванал цяла 
Америка: „Големите Петрол, Въ-
глища и Фармация са титаните 
на картела на измамата и ав-
торитарния контрол на Дълбо-
ката държава. В най-дръзкото и 
безмилостно предателство този 
картел провокира самоубийство 
за човечеството и нашата пла-
нета. Техният бизнес-план пред-
ставлява реална заплаха за чо-
вечеството“, пише Робърт Ке-
неди. Рокфелерите присъстват 
във всяка от трите съставки на 
картела.

Джон Рокфелер-младши ус-
пява да унищожи традиционни-
те фармацевтични продукти, ос-
новани на естествени продукти, 
замествайки ги с нефтохимич-
ни продукти. Той предизвик-
ва тази фармацевтична револю-
ция благодарение на сътрудни-
чеството си с Третия райх, по-
специално с „Фарбен“. В крайна 
сметка Рокфелер придоби-
ва контролния пакет акции в 
компанията (днес „Байер“, гер-
мански химически и фарма-
цевтичен конгломерат). Ро-
бърт Кенеди пише: „Фармацев-
тичният картел е продукт на 
американската петролна и въ-
глищна индустрия, Рокфелер и 
химиците от Третия райх, кои-
то са отговорни за Холокоста и 
нацистката война.“

Робърт Кенеди заключава: 
„Днес империята на Рокфелер - в 
тандем с „ДжейПи Морган Чейс“ 
- продължава да притежава по-
ловината от фармацевтичната 
индустрия в САЩ“.

Оттук и безумната дейност 
на Фондация „Рокфелер” в уси-
лията да се постигне пълна вак-
синация на човечеството.

Превод: В. Сергеев

Уважаеми 
господин Премиер,
Обръщам се към Вас, про-

вокиран от посланията Ви, 
изразени пред македонски 
медии, както и в интервюто 
за английския в. “Файненшъл 
таймс“ на 13 декември 2021 г.

Убеден съм, че като човек, за-
вършил престижен Западен уни-
верситет, Вие много добре позна-
вате технологията, принципите и 
правилата за усвояване на една 
материя. И това Вие доказвате 
вече и на практика при решава-
нето на възникващите кризи в 
нашето общество. И все пак, за 
разлика от подхода при нами-
ране изход от икономическите, 
здравните, моралните и поли-
тическите проблеми, Македон-
ският въпрос е доста сложен 
възел, към който Вие, както се 
разбира от изказването Ви във 
“Файненшъл таймс“, подхожда-
те най-меко казано, романтично. 
Там Вие самоуверено заявява-
те: „Ще предложим нов процес за 
Северна Македония, много бърз, с 
ограничена времева рамка, само 
шест месеци…“

Не желая думите ми да зву-
чат с дидактичен оттенък, затова 
ще се опитам да доказвам твър-
денията си чрез конкретни мо-
менти от над 140-годишната 
история на Македонския въ-
прос. Подводните камъни при 
разрешаването, на който и да е 
негов аспект, са толкова много, 
че всяка необоснована самоу-
вереност, води до изненади и 
разочарования.

А това не трябва да се допус-
ка!

ПЪРВО.

По въпроса за жп връзката 
„София-Скопие“ и цялата ин-
фраструктура по направле-
нието на Коридор №8.

Това е мечта, завет и прокля-
тие на няколко поколения бъл-
гарски политици. И тук всяко 
лековерие, е осъдено на провал.

Ето една поучителна хроно-
логия!

На 3 юли 1880 г. Драган Цан-
ков си подава оставката като 
външен министър, защото не 
е успял да защити българския 
национален интерес. А този ин-
терес е: свързването на Източ-
ните железници с Цариград да 

стане не през Цариброд, а през 
Скопие. И до днес този инте-
рес, господин Петков, не е за-
щитен. Разбира се, не от липса 
на желание. Напротив.

Първи опит в условията на 
демокрация прави президен-
тът Жельо Желев, който на 22 
октомври 1995 г., по време на 
юбилейната сесия на ООН в 
Ню Йорк, успява да убеди за-
интересованите страни за „Ко-
ридор №8“ да подпишат мемо-
рандум за „най-бързо възмож-
но развитие на тази ос…“ За 
съжаление, това по различни 
причини не стана, но продъл-
жи да бъде приоритет на бъл-
гарските държавници.

В съвместната декларация 
след срещата на президенти-
те на България и Р Македония 
Петър Стоянов и Борис Трай-
ковски в Евксиноград, на 5 
юли 2001 г. също се подчерта-
ва: “Беше изтъкнато значение-
то на задълбочаване на сътруд-
ничеството в областта на ико-
номиката и инфраструктурна-
та свързаност, с приоритет за 
завършване на изграждането на 
жп линията София-Скопие…“

Само една година по-къс-
но, на форум в Страсбург, пре-
зидентът Борис Трайковски с 
гняв и болка заяви пред жур-
налисти: “За нас коридор №8 
от Бургас през Скопие до Драч, 
в действителност е номер едно 
по своето значение… С течение 
на времето се появи интерес от 
определени държави, като Гър-
ция, да се прикачат към този 

коридор чрез отклонения. ПО-
ЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕ-
СКИ НАТИСК ДОВЕДЕ ДО ПРЕ-
НЕБРЕГВАНЕ НА ОСНОВНА-
ТА ИДЕЯ… Затова Македония 
е против…“ (в. „Сега“, 28 юни 
2002 г.)

Място за стахановски ен-
тусиазъм няма. И внимател-
но, да не се повтори историята 
от 6 септември 2017 г.! Тогава 
Алексис Ципрас, премиер на 
Гърция, чиято цел е осуетява-
нето на Коридор №8, съживи 
стария проект на Атина за ско-
ростната железница „Русе-Бур-
гас-Александруполис“ и покани 
Бойко Борисов да подпишат 
меморандум за изграждане-
то й. Това беше отговор на изя-
вленията на Борисов и Заев от 
1 август 2017 г., че жп връзка-
та „София-Скопие“, е първосте-
пенна задача и за двамата.

Това е проблемът. И без илю-
зии!

ВТОРО.

Уважаеми г-н Петков,
Да не забравяме, че словата 

„история“ и „спор“, когато ста-
ва дума за отношенията меж-
ду София-Скопие, са натова-
рени с много противоречиво 
съдържание. Световната исто-
рическа мисъл по този въпрос, 
от Скилица и Кедрин, през Па-
вел Йожев Шафарик, Ами Буе, 
Гийом Лежан, Виктор Гри-
горович, Макензи и Ърби до 
Жорж Буске, Анри Поззи, Ге-
нади Литаврин и Игор Кали-
ганов, си е казала думата. И в 
твърденията на тези вещи по-
знавачи на Балканското мина-
ло няма място за спор, всичко е 
ясно и точно.

В днешните отношения 
„София-Скопие“ напред изли-
за подправянето на изворови-
те исторически документи. А 
от Скопие не искат да разгова-
ряме за това. Отказът да се об-
съди този съществен проблем, 
македонските учени окачест-
вяват като спор. Спорът, дис-

кусията, са средство да се стигне 
по-бързо, ясно и точно до съот-
ветната истина. А в Скопие се 
страхуват от истината, защо-
то при тях тя е деформирана и 
окарикатурена. Примери мно-
го. Последният е от 8 декември 
2021 г., когато по повод годиш-
нината от смъртта на Св. Кли-
мент Охридски, специално об-
ръщение направи премиерът 
Заев, а и посолството на Русия 
не пропусна да се обърне по 
този повод към македонския 
народ.

А истината е толкова ясна и 
категорична. Един от най-ав-
тентичните изворови доку-
менти за живота на светеца е 
пространното житие от Тео-
филакт Охридски, агиограф-
ски документ от XI в. Загла-
вието е „Живот, дейност, из-
поведание и изложение на една 
част от чудесата на светия 
наш отец Климент БЪЛГАРСКИ 
епископ, написано от пресветия 
и славен архиепископ на Първа 
Юстинияна И НА ЦЯЛА БЪЛГА-
РИЯ, господин Теофилакт“…

Житието се състои от 29 гла-
ви и 79 параграфа и в тях дума-
та „българин“,“български княз“, 
„български светец“ и т.н., се 
повтаря около 43 пъти. И нито 
веднъж не се среща думата „ма-
кедонец“ или „македонски“…

Да, но в РС Македония и 
учени, и политици, и журна-
листи твърдят, че Св. Климент 
Охридски е македонец. Това 
не е история. Това е подмяна 
на съдържанието на изворо-
вата фактология, което е про-
блем от компетенцията на съ-
дебните органи.

Хайде сега господин Петков, 
Вие, с вашата бизнесменска под-
готовка и рационален ум, каже-
те, ще седнете ли да „спорите“ 
върху подобна тема!? И да на-
мерите скоростно решение 
за шест месеца? Това може да 
стане само, ако Вие, в името на 
някаква имагинерна полити-

ческа целесъобразност, загър-
бите принципите на автен-
тичната наука.

По същия начин там се 
подправят биографиите на 
всички възрожденци и рево-
люционери.

ТРЕТО.

Много „специалисти“, по-
паднали по силата на някакви 
обстоятелства в ролята да дават 
мнение и да решават проблеми-
те около казуса РС Македония, 
ни сочат за пример отношени-
ята между Франция и Герма-
ния. Как те от държави с мно-
го проблеми помежду им, днес 
се радват на хармония и взаи-
модействие? Същите тези „спе-
циалисти“ сочат още отноше-
нията между Унгария и Слова-
кия, между Румъния и Унга-
рия и т.н.

И тук трябва да бъдем наяс-
но в едно. В нито една държа-
ва от бившия соцлагер, тота-
литаризмът не възпроизведе 
нова нация, какъвто е случаят 
с Македония. И за да се утвърди 
тази нация, от есента на 1944 г., 
там започна масовото сатани-
зиране на България, българи-
те и всичко българско. Проз-
вището „бугараш“, т.е. човек, 
който симпатизира на Бълга-
рия или се самоопределя като 
българин, се насищаше, от 
специално подготвени пропа-
гандисти, със злоба, отвраще-
ние и омраза.

Ще дам един пример.
В края на юли 1946 г. вете-

ранът от Солунските атентати 
през април 1903 г. Павел Ша-
тев, тогава току-що отстранен 
като правосъден министър на 
младата република, предава на 
втория секретар на Българското 
посолство в Белград Тома Меч-
ков изложение, което разкри-
ва точно този процес на де-
българизация. Предлагам ня-
колко откъса от този текст:

„…В Македония се води бор-
ба против българите и българо-
филството. На всички, които 
по един или друг начин изразя-
ват симпатиите си към Бъл-
гария, се гледа с лошо око и към 
тях се хвърля едно подозрение, 
че са сепаратисти, михайлови-
сти и фашисти… 
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КОНТРАПУНКТ

 “Рокфелер” и призивът 
към всеобща ваксинация

МИНАЛОТО НИ Е ЕДИННО! 
КАКВО ЩЕ Е БЪДЕЩЕТО?

КАБАЛА

Литературният код 
на македонизма

Н
а 13 декември м.г. в. „Файнен-
шъл Таймс“ публикува интер-
вю с министър-председателя 
на Република България Ки-

рил Петков, в което наред с присъщия 
на г-н Петков „харвардски“ оптимизъм, 
твърде наедро бяха прекрачени и ня-
кои „червени линии“, уточнени още в 
преговорния процес, преди съставяне 
на правителството. Последва и среща-
та с министър-председателя на Репу-
блика Гърция Кириакос Мицотакис, 
при която конфузните моменти, от-
дадени на неопитността на г-н Кирил 
Петков, все по-настоятелно ни заставя-
ха да се замислим над тяхната невин-
ност. 

Преди дни германското списание 

„Шпигел“ се позова на върховния глав-
нокомандващ на силите на съюзници-
те в НАТО ген. Тод Уолтърс за „засил-
ване на военното присъствие по източ-
ния фланг“. По този повод военният 
министър Стефан Янев изрази ста-
новището, че разполагането на до-
пълнителни войски не е от национа-
лен интерес. „Не са налице необходи-
мите обстоятелства, които могат да 
аргументират решение свързано с раз-
полагането на допълнителни войски на 
наша територия“. 

В профила си във фейсбук минис-
тър Янев уточни, че „такова решение 
не би кореспондирало нито със съюзни-
те интереси, нито с националния ин-
терес на Република България.“ По-къс-

но публикацията във фейсбук бе из-
цяло премахната. Прави впечатление, 
че това се случи след като министър-
председателят Кирил Петков обяви 
становището на министър Стефан 
Янев за „лично мнение“. „Съобщенията 
по тази тема са лично мнение на минис-
търа, но това не е формална позиция на 
нашето правителство. Ние сме акти-
вен и ще бъдем активен член на Евро-
пейския съюз и НАТО, и този тип реше-
ния ще бъдат координирани с тази ни 
роля.“ – заяви министър-председате-
лят. Няма да превеждаме на читателите 
ни какво означава това. Засега ще кажем 
само Боже, пази България!

Днес представяме на просветеното 
внимание на нашите читатели един дос-

тоен акт на човешката и гражданска 
съвест на един доказан български па-
триот – откритото писмо на г-н Иван 
Николов, директор на сп. „България-
Македония“ до министър-председате-
ля Кирил Петков. 

Един от най-добрите познавачи на 
т.нар. македонски въпрос и на нацио-
налните проблеми на Балканите, г-н 
Иван Николов несъмнено открива с 
този свой граждански акт винаги ак-
туалната тема за защита на българ-
ския национален интерес, представа-
та за която, поне за сега, е меко казано, 
неубедителна от страна на г-н Кирил 
Петков. Дано да не се окажем прави.
 „ЗОРА“

Открито писмо до министър-председателя Кирил Петков 
от Иван Николов, директор на сп. „България-Македония“

Иван Николов

Проф. Валентин КАТАСОНОВ



брой 1, 4 януари 2022 г.  брой 1, 4 януари  2022 г.Стр. 10 Стр. 11КОНТРАПУНКТ ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София

ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07

тел./факс: 02 846-50-01

БАНКОВА СМЕТКА: 
Уникредит Булбанк

IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC 

UNCRBGSF
Приемат се оригинали по

стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.

Ръкописи не се рецензират 
и не се връщат.

Броят е приключен редакционно
на 23.12. в 18 часа.

Хонорари се изплащат в сряда 
и четвъртък от 13 до 15 часа

ISSN 1310-8492

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ

акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета СТАНИСЛАВОВА
(отговорен редактор)

д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Проф. дфн Нако СТЕФАНОВ

акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Проф. д-р ист. н. Тодор МИШЕВ
Фотографии Борис Марков

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,

София, ул. “Тинтява“ 100
Уважаеми читатели,

До 15-о число на всеки ме-
сец може да се абонирате за в. 
„Нова Зора“ и през 2022 г. От-
ново се обръщаме към вас да 
ни подкрепите в абонаментна-
та кампания защото отново ос-
тана неизпълнена задачата за 
1000 годишни абонамента. По 
тази причина поради драстич-
ното поскъпване на хартията, 
електроенергията и пепечатар-
ските услуги, както вече обяс-
нихме, се наложи след 18 го-
дини, цената на един брой да 
бъде променена на 2 лв. Пове-

че от всякога обаче България се 
нуждае от убедени защитници. 
Не само защото годината е осо-
бено важна, преминаха вече из-
борите за парламент и за прези-
дент, но за да пребъде Отечест-
вото, никой не бива да остане 
безучастен в битката на истина-
та с лъжата. Подкрепете ни.

Разпространението на вест-
ника, по независещи от нас 

причини, все така продължа-
ва да бъде ограничено. Абона-
ментът за сега е най-сигур-
ният начин,  „Зора“ да участва 
в битката за България. Отново 
ви призоваваме: във всяка по-
щенска станция може да осъ-
ществите вашата подкрепа с 
абонамент за 2022 г. Можете 
да се абонирате за 1 месец, за 
тримесечие и полугодие. Або-

наментът за всички тях се из-
числява съобразно броя на 
вторниците, умножени по 2 
лв.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е непроменен - 311.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го раз-
пространявайте.

Можете да се абонирате и в 
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

цията на вестника има договор-
ни отношения с тази фирма.  

Същото може да направи-
те и чрез пощенски запис за 
избрания от вас срок на ад-
рес: София 1000, ул. „Пирот-
ска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев. Особено е важно да бъде из-
писан точния адрес и името на 
получателя, както и телефон за 
обратна връзка.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02 985 
23 05;  02 985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140 122 и  
0894 66 49 00. 

От стр. 9
Известни Ви са случаите с 

неоснователните масови раз-
стрелвания, които станаха във 
Велес, Битоля и Щип…

…По решение на ЦК на ЮКП 
във Вардарска Македония е заб-
ранено разпространението на 
каквато и да е българска кни-
жнина, включително и моята 
книга „Македония и балкански-
те проблеми“, книгата на Хрис-
то Силянов за Македония и 
нито една друга българска кни-
га…

…Изработването на маке-
донската азбука стана по един 
такъв начин, че малцина от ма-
кедонците могат да я приемат. 
Тя не е пригодена за македонския 
език, от нея са изхвърлени „Ъ“ и 
„Ь“ и поради това много маке-
донски думи не могат да се на-
пишат правилно. В оформяне-
то на македонския език съзна-
телно се вмъкват много сърби-
зми…

…Втората главна причина 
за всичко това е сърбоманство-
то и угодничеството към Бел-
град на всички, които стоят на-
чело на управлението в Македо-
ния. Тези хора толкова се прис-
пособяват, че обичат повече да 
говорят на сръбски, напълно са 
послушни в това, което им на-
режда Белград и се държат враж-
дебно към България…“ и т.н.

Уважаеми господин Минис-
тър-председател,

Разбираме, че всяка анало-
гия с проблемите между Гер-
мания и Франция е изключена 
в нашия случай. Въпреки кри-
миналната технология при 
създаването на новата иден-
тичност в братската страна, 
днес България не я отрича. Тя 
е факт, но да се разпростира 
тази идентичност и върху въз-
рожденците и революционе-
рите, преселили се отдавна в 
отвъдното, както настояват 
учените и политиците в Ско-
пие, е недопустимо. Тези вели-
кани на духа и борбата много-
кратно са изявявали българ-
ската си национална принад-
лежност. И затова България 
няма как да се съгласи с тях-
ното прекръщаване днес.

ЧЕТВЪРТО.

Системно насажданата ом-
раза към България продължава 

вече повече от 77 г. За съжале-
ние, и след отделянето на Р Ма-
кедония от Югославия и до днес, 
тази морална, политическа и 
идеологическа аномалия не е 
ликвидирана.

Ето и два примера.

В автобиографичната си 
книга „Тоа сум jас“ Любчо Геор-
гиевски – премиер на Р Маке-
дония 1998-2002 г., в главата 
„Бугарското прашане“, на 159 
страница прави следното само-
признание: „…Jас омразата 
кон Бугариja jа имав како омра-
за коjа jа има секоj Македонец 
по дифолт поради системот коj 
го има и до ден-денес. И мислам 

дека омразата спремо Бугариjа 
ми престана дори кога доjдов на 
студии. И во воjска jа носев за-
това што во Штип постоjно не 
полнеа со енергиjа дека треба да 
бидеме спремни дека Бугариjа ке 
не нападне…“

Подписаната съвместна 
Декларация от премиерите 
на България и Р Македония 
– Иван Костов и Любчо Геор-
гиевски, през февруари 1999 
г. в София, става повод за ос-
тър дебат в Македонския пар-
ламент.

Несъгласието на президен-
та Киро Глигоров с принципи-
те, залегнали в този документ, 

предизвика остра статия във 
вече несъществуващия в Ско-
пие в. “Македонско дело“ от 26 
февруари 1999 г. В нея авторът 
не скрива възмущението си от 
продължаващите вече при са-
мостоятелната държава вну-
шения за врага от Изток.

“Следното нещо, което бих 
казал на Глигоров е това, че е ис-
тинско злосторство да се създа-
ва омраза към който и да е на-
род. Особено към един съседен 
братски народ, който в повече-
то случаи показа своята благо-
склонност към нас. А сеенето на 
омраза към този съседен народ 
в Македония беше превърнато 
в доходен бизнес. В ТОЗИ СМИ-
СЪЛ БЯХА СЪЗДАДЕНИ СПЕЦИ-
АЛНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗАДЕЛЯ-
НИ БЯХА ФИНАНСОВИ СРЕД-
СТВА И ДР. С ЕДНА ДУМА ОП-
ЛЮВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ 
ВСИЧКО СТАНА НАЙ-ДОХОДНА-
ТА ПРОФЕСИЯ…“

Това, Господин Петков, е 
практика, която внимател-
но, грижовно и целенасоче-
но се поддържа и днес, защо-
то и учителите, и учебниците, 
са същите. А елитите на дър-
жавата, въпреки клетвите на 
Заев, Пендаровски и компа-
ния, че спазват европейски-
те принципи и ценности, про-
дължават да бъдат последова-
телни ученици на югокомуни-
зма, т.е. промяна няма. Няма и 
желание да се осъществи тази 
кардинална за македонското 
общество промяна.

И това трябва да стане 
ясно и разбираемо за нашите 
евроатлантически партньори.

И ПЕТО

Нека настояването на Со-
фия да бъдат вписани българи-
те в Конституцията на РС Маке-
дония да не се възприема като 
създаване на някакво поред-
но, ново малцинство в стра-
ната. Смисълът на вписването 
им в основния закон е всъщ-
ност признаването на държа-
вотворността на тези, които, 
въпреки геноцида и системно 
насажданата омраза към тях, 
днес са истинските преки на-

следници на възрожденците 
и революционерите, създали 
духовните основи на държа-
вата.

Да обобщя.
1. Тенденцията за инфра-

структурна обвързаност на Бал-
каните по направлението Из-
ток-Запад вече повече от век 
среща добре организираната 
и успешно реализираната тен-
денция за инфраструктура по 
направлението Север-Юг.

Пробивът в това статукво би 
имал епохални геоикономиче-
ски измерения.

2. България не отрича съ-
ществуването на съвременна 
македонска идентичност.

Но!
България не може да при-

еме утвърждаването на тази 
идентичност да продължава да 
се осъществява чрез методи-
те, наложени от Югославската 
комунистическа партия през 
1944 г. и неревизирани и до 
днес:

а/ чрез фалшифициране на 
съществуващата оригинална 
историческа книжнина, разкри-
ваща общото ни минало през 
вековете;

б/ чрез възпитаване на неис-
това омраза към България, бъл-
гарите и всичко българско у ня-
колко поколения след Втората 
световна война.

Вписването на българите 
в Конституцията на РС Маке-
дония ще възстанови потъп-
каната истина за общото ни 
Възраждане и революционни 
борби, за общите ни традиции 
и култура. То ще разкрие орга-
ничната свързаност на минало-
то и съвремието, а не тяхното 
преиначаване и противопоста-
вяне, според рецептите на юго-
идеологията.

Покойният македонски 
писател Миле Неделковски 
често повтаряше: “Миналото 
ни не е общо, то е ЕДИННО!“

Уважаеми господин Минис-
тър-председател на България,

Бях длъжен пред съвестта 
си да Ви напиша това писмо.

С уважение:
Иван Николов, директор на 

сп. “България Македония“, пото-
мък на бежанци от гр. Ресен, Ма-
кедония.

МИНАЛОТО НИ Е ЕДИННО! 
КАКВО ЩЕ Е БЪДЕЩЕТО?

От стр. 12
Те ще бъдат благословени 

от Божия Син.
Но и най-добрите хора с не-

избежните си грешки, са отде-
лили и отдали микроелементи 
при изкристализирането ко-
лективната мощ на Голямото 
зло.

То е информирано, че тук, 
на Балканите, в края на ХХ век 
ще си изкопае гроба. Знае, но 
нищо не може да промени. Ето, 
свидетели сме: написа си вече 
присъдата, копае гробницата 
си като робот.

Но да се върнем към нашата 
частна грижа: имаме, макар не-
забележимо, нищожно,  но 
все пак участие при оформяне-
то и израстването на змея. Как-
во означава това? Каква „на-
града” ще се падне на всекиго 
от нас?

Един паралел между събития 
от края на Римската империя 
и сензационни истории, харак-
теризиращи нашата епоха, ще 
очертае мястото на „героите на 
времето” и мястото на неизвест-
ните, като нас, но многобройни 
преки или съвсем косвени съу-
частници.

В стихотворение от 1928 г. 
Хемингуей пише, че „трябва да 
спрем”, „сега има нужда от ред, 
не от вещество, а от набож-
ност”… Да спрем изгражда-
нето на вавилонски кули, да 
започнем храм да съзиждаме, 
но върху каква основа, опори-
те ни какви са? И отбелязва с 
ирония Хемингуей, че класиче-
ската древност на Запада предла-
га славни, дори обожествявани 
някога фигури, които „са се за-
нимавали най-вече с кръвосмеше-
ния, изнасилвания и войни, и раз-
ни мръсотии…”

Император Нерон, знаем, в 
началото на новата ера стигнал 
върха на такава слава. Пред 
луда от възторзи публика той 

изнасилвал вързани христи-
янки и християни. Играел по-
някога ролята на изнасилва-
на девица. Всичко ставало ис-
тински. Той бил голям артист, 
вживявал се. Писъците му от 
сцената се разнасяли надалече, 
публиката го аплодирала…

За тогавашното „цивилизо-
вано” съзнание Нерон пред-
ставял абсолютно свободна-
та личност. Всичко си позво-
лявал. „Бог”! „Модерни” древни 
хора – „свръхмодерен” импера-
тор!

В началото на 1999 г. стана 
грандиозен скандал в днешната 
световна империя – „свръхсила”. 
Сексуални истории на светов-
ния император бяха шумно об-
съждани навсякъде по земното 
кълбо.

Напредъкът 2000 годи-
ни след разпъването на Исуса 
Христа е видим. Проявите на 
днешния най-горен началник, 
в сравнение с волностите на 
император Нерон, са направо 
невинни. А споровете бяха на-
прегнати. Сякаш в света е израс-
нало едно масово възспиращо 
съзнание?... За съжаление, та-
кава констатация би била едно-
странна, повърхностна и зато-
ва лъжовна.

Президентът остана на пос-
та си. Не беше категорично 
осъден дори морално. Мнозин-
ството от хората в САЩ и по 
света го защитиха.

Извод: Западът за 2000 го-
дини е постигнал явен, но по-
вече външен напредък. На-
божността е оставала все нейде 
встрани. Напразни са били при-
зивите и надеждите на Хемингу-
ей преди 70 години. Заразата на 
някогашните „свободни гражда-
ни” на Рим с ненаситни стома-
си и още по-ненаситни за из-
вратености души, се е разне-
сла и се е прихванала из целия 
свят. А някога е била ограничена 

главно във „вечния” град. В про-
винциите на Римската импе-
рия десетки народи, племена, 
етноси на три континента, вяр-
вали в своите богове, опазвали 
традициите, обичаите, разума, 
морала си. Те имали недосега-
еми за тогавашната развала ус-
тои. Днешната световна траге-
дия е в това, че фасадата е ли-
цемерно богобоязлива, мно-
го се говори за идеали, спазва 
се някакъв ред, приличие, но 
древната традиция постоян-
но и вече ускорено, в рамките 
на „новия световен ред”, разна-
ся „културни болести и култур-
на смърт” по цялата планета и 
така ерозира основите на об-
щочовешкото битие.

В България официалните 
„модерни хора” и управлява-
щите чрез могъщата „четвър-
та власт” обработиха, оцени-
ха и внушиха смисъла на слу-
чилото се така:

Императорът имал право 
на личен живот. Не било кул-
турно, не било възпитано да 
се размахва на световния пло-
щад тази пола на момичето 
със следи от страстите му. Та 
това са си съкровени, интимни 
работи – защо да се вдига шум! 
Българите били по-свободни – 
американците в сравнение с нас 
се проявявали като пуритани.

Телевизионната „Пано-
рама” показа на екрана една 
баба от някакво село. Пред ми-
крофона тя призна, че е изне-
верявала. Какво толкова? Всич-
ки го правят. То си е нормална 
човешка лична работа.

„Ама това си е нормално, 
бе!” – в хор с бабата внушаваха 
и журналисти и други мани-
пулирани всекидневно съзна-
нието ни люде.

Има още едно престъпление: 
императорът излъгал, плюл 
на клеветата си. И по този въ-
прос на екрана четяхме цифри 
на социологически проучвания: 
МНОЗИНСТВОТО от българи-
те не се отнасяло строго и към 
подобно деяние, не е кой знае 
какво човек да излъже, когато 
е на тясно. Мнението на мно-
зинството се изтъкваше като 
най-авторитетно…

В предсказание от 1.12.1918 
г. е казано: „Огромни механич-
ни сили ще бъдат развързани по 
този начин в служба на егоизма; 
и хора ще се гордеят с такива 
извратености, така че и това 
не ще се схваща за нещо лошо”.

Наистина, имаме си днес 
мнозинство „горе” и „долу”, от 
столицата до последната ма-
хала на провинцията. То е из-
скочило от релсите. Но българ-
щината следва развитието си 
по Големия друм. Журнали-
стите можеха да потърсят и 
да намерят други разбирания 
на други жени. Те също са по-

знали какви ли не съблазни през 
живота си, може и да са греши-
ли, но са се разкайвали, отричат 
слабостта си, осъждат всяко свое 
беззаконие. Разликата е огро-
мна, качествена. Мнозинстве-
ната разнотипна компания 
с разрастването си през този 
век до видиотяване се само-
напомпва с кураж и „свобода”. 
„Хайде да правим каквото си ис-
каме, хайде да не си броим грехо-
вете, давай – без задръжки!, и да 
не си ровим взаимно мръсотии-
те, да не се заяждаме за лъжите 
– всеки лъже, всички сме еднак-
ви, светците са на иконите…”

Това е израждането: все 
по-ниските критерии или без-
критерийността.

От екрана красива дама 
влияе на милионна публика. 
Тя пълзи лигаво право срещу 
Бога – в служба на дявола. Тя 
вкоренява всеки ден в слабо 
защитените ни сърца, души 
и умове изкривени понятия, 
позиции, принципи, закони и 
така дава храна на опашатия, 
който е и в мен, и в теб. Това 
е едно от колосалните програ-
мирани престъпления – „раз-
насяне на културни болести, на 
културна смърт”.

И веднага дамата ще се зао-
гъва самозащитно: „Аз не съм 
виновна, и да не искам, така ми 
нареждат…”

Ти участваш. Това е исти-
ната. Другото са подробности.

Нека всеки да направи 
опит за своя лична цялостна 
равносметка (частна Ликвида-
ция): какви микроелементи 
поотделно сме излъчили и от-
дали на световното зло.

Вселенският компютър 
няма никого да пропусне.

През хилядолетията назад 
и особено през този век, са 
изработени съвършено хит-
ри словесни щампи, логиче-
ски ходове, мотиви, „свещени 
принципи” за разпарчетосва-
не на света, за съсипване ду-
ховната цялост на народите.

В средата на май 1999 г. 
чух, че някаква сръбска „ал-
тернативна опозиция” санти-
ментално молела Запада да 
спре бомбардировките, защо-
то имало опасност сръбски-
ят народ завинаги да се отде-
ли от „демократичните запад-
ни общества”, да се откаже от 
„цивилизования избор”, от „цен-
ностната система на напред-
налите народи” и пр. Абсурд-
но мислене, още по-абсурд-
но поведение! Влиза в дома 
ти с вандалска неудържи-
мост престарелият „господар-
ски” агресивен дух, унищожа-
ва планомерно цялото ти би-
тие, а ти го умоляваш да спре, 
за да не се откажел народа ти 
от прегръдката на „културни-
те общества”!

Такива са мъглите и тините 
на „космополитното”, „отворе-
ното”, „цивилизованото”, „мо-
дерното” световно съзнание. 
С подобни словесни щампи 
беше организиран „възродите-
лен процес” у нас повече отвън. 
С все същите словесни щампи, 
познати ни първо от „свобод-
ни” западни станции, се вдъх-
новяваха на оня площад в Ки-
тай атаките на „дисиденти-
те”, т.е. силите, които направи-
ха опит за пробив в целостта на 
огромната по население и то те-
ритория страна. Същите „демо-
крати” и в Русия, и навсякъде 
по света, с дяволско упорство 
и вещина разбиват сложно из-
градени цялости през векове-
те и хилядолетията…

Каин отвел на скришно 
място Авел. После отричал – 
уж нищо не знаел за убийство-
то…

Никъде не можеш да се 
скриеш злощастна, разруши-
телна, самоубиваща се душа! 
Бог всичко вижда! Бог всичко 
знае!

ЗЛОДЕЯНИЯ И ВЪЗМЕЗДИЯ

Съобщение

Уважаеми читатели, поради го-
лемия интерес свързан с книгата 
на Детелина Денчева „Лоното на 
европейската цивилизация“, редак-
цията ви уведомява, че разполага 
с ограничени бройки от тиража й, 
и все още можете да си я поръча-
те. Цена - 23.00 лв. За всички, които 
биха искали да я имат, ще припом-
ним проверения от времето способ 
за това: получаването на пощенския 
запис с изписан точен адрес на по-
лучателя и телефон за обратна 
връзка. Записът да е на сума, фор-
мирана от цената на съответната 
книга + 2,50 лв. за пощенски раз-
носки, изпратен на името на Мин-
чо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“, 
гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.

Теофилакт, архиепископ Охридски и на Цяла България
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174 години от рождението на Христо Ботев

"Благословен бог наш..."
 
О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...
 
Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;
 
не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;
 
не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;
 
не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;

 
не ти, боже на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!
 
А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!
 
Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода -
да се бори кой как може
с душманите на народа.
 
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!
 
Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...

МОЯТА МОЛИТВА

Атанас ЛАЗОВСКИ

За нормалния човек с 
опазена съвест и с воля 
да направи каквото е 
по силите му за спасе-

нието си, не са му нужни от-
влечени философии. Той тър-
си ясен отговор на въпроса: 
кога и как съм грешил, греша 
ли в момента, какво възмез-
дие ме чака?

Старая се да бъда конкре-
тен. Законът е известен: какво-
то правиш – за себе си го пра-
виш. Стореното от теб зло е 
бумеранг, ще се обърне, неот-
клонно при теб ще се върне. 
Природата е щедра, тя предлага 
всекиму благата си. Но тежко на 
онези, които разхищават и ру-
шат. Всяка глътка въздух, казва 
Предводителя, се заплаща. За-
плащането става с изстрадва-
не и осъзнаване все по-дълбо-
ко същините на нещата. Ако не 
си любящ човек, ти и сред при-
родата, и в социалната среда 
ограбваш, съсипваш. Затова 
съдбата ще стовари върху гла-
вата ти справедливо възмез-
дие със сили и средства, които в 
теб са тръгнали, в теб са израбо-
тени.

Всекидневните наши проя-
ви или укрепват, или рушат ус-
тоите на земния живот. А кои 
са устоите? Става дума напри-
мер за зачитане на всеобщия 
интерес; за ревниво опазване 
на целостта и връзките между 
нещата; за доверие и взаимо-
помощ в битките за оцелява-
не на човешката същност в ус-
ловията на плътната материя; 
за опазване от замърсяване и 
злоупотреби с енергиите на 
съществуването; за единна ло-
гика и съгласуваност на цели-
те, на делата човешки; за при-

знаване на Вселенския разум 
и на Божията воля като нача-
ло на всичко…

Агресивният егоизъм по са-
мата си природа е насочен сре-
щу устоите на съществуването. 
Дяволската мощ в нас, хора-
та, се е разгръщала редом с уго-
лемяването на колективния дух 
на Любовта – Христос. „Преди 
потопа много хора ще полудеят, 
ще се самозабравят, ще загубят 
мярка…” И това предсказание 
се сбъдна. Пощуряхме, без да 
съзнаваме „нормалната” своя 
лудост, наричана „модерен жи-
вот”. Твърде често ние дори не 
подозираме в каква степен сме 
съучастници в най-мащабни 
злодеяния. Вършим безобра-

зия лековато, „на майтап”; без-
закония – без задръжки. Пори-
вите ни са моментни, стихийни, 
по подражание („така правят 
всички”). Грешим непростимо и 
поради неосведоменост, безво-
лие, баламщина и пр. Но след 
две хиляди години Исус Хрис-
тос едва ли пак ще каже: „Прос-
ти им, Господи, те не знаят как-
во правят”. Длъжни сме да зна-
ем. Имаме всички условия, поне 
в елементарна степен, да сме до-
бре ориентирани за доброто и 
злото, за праведността и безза-
конието.

От нас Бог не иска да над-
скачаме ръста си, но и да се 
смъкваме до животинското 
състояние сега е непростимо.

Колко са онези, които не се 
примиряват с хаоса? А какъв 
е броят на другите, които бла-
женстват в това време? А може 
би най-многобройни са доведе-
ните до безразличие, до без-
участие. Хора – автомати. Те 
се оставят да бъдат водени ту 
в тази, ту в обратната посока. 
Своя посока нямат.

Бог не би унищожил най-
великите свои създания – Жи-
вота, Човека.

Злото на Земята се самоуни-
щожава. Нашите гърчове сега 
са от нас самите причинени. 
Предупрежденията почти не 
са помогнали – дадени са ни 
уши, но не чуваме, имаме очи, 
но не виждаме.

Ние, от края на ХХ век, из-
плащаме кармични товари и 
то не само лични, но и на ро-
довете си, често пъти и на хиля-
ди хора, понякога дори и на ми-
лиони. Новите грехове, които 
вършим, не остават, като пре-
ди, за сметка на общия кръвен 
поток на рода. Те се изпла-
щат сега. Понякога веднага, 
на другия ден или дори в мига. 
(Тези неща подробно, научно са 
обяснени в изключително цен-
ния труд на А. С. Лазарев „Диаг-
ностика на кармата”).

Божествената енергия, ро-
дена вътре в човека, след като 
свободно се отделя от пове-
че хора, е готова за създаване 
на завършен Божествен свят – 
реален рай на Земята.

Преди да се саморазруши, 
двойникът също се е издигнал 
максимално над нещата. Набъб-
налите до космическите просто-
ри отрицателни енергии имат 
свое ядро, свои съподчинености, 
свои програми за реализации. 
Изгражда се поредната Вави-
лонска кула.

Антихрист не е колективен 
образ на мюсюлманите (как-
то мислят мнозина), нито пък 
сборна сила от други религии, 
неприемащи Исуса Христа, от 
безбожници и пр. Антихристи 
има твърде много сред хрис-
тиянските общности. Просто 
лоши човеци, „силни” човеци. 
От друга страна, сред мюсюлма-
ните не са малко искрено вяр-
ващите, те живеят чисто, в ня-
каква степен успяват да спаз-
ват законите на Бога Отец. 
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