
Днешната политическа класа на България, безпокояща се само 
за запазване на властта и благосъстоянието си, продължава да 
упорства в нежеланието да признае очевидният крах на поли-
тиката на държавата ни. Тя трескаво  се опитва да замаскира 

реално съществуващите проблеми, криейки се зад гръмогласните ло-
зунги за силата на Европейския съюз и НАТО - двете „пътеводни“ звез-
ди за „новия исторически“ избор на българския народ.

Военните действия, които се вихрят в непосредствена близост да наши-
те земи,  изправят народа  и страната ни пред невиждана криза. Тя няма 
да подмине никого - нито олигарси, нито компрадори, нито млади и стари, 
и бедни, които ще станат още по-бедни, нито богатите, които ще обедняват. 
Неолибералната стихия помита всичко пред себе си – и традиции, и ро-
дова памет, и вяра, и истина. И сякаш няма спасение, и ни остава, за поре-
ден път, да чакаме  Всевишния, който ще ни отърве от тази напаст. А ми-
слещите и здраво стъпили на земята хора, да продължим да търсим подкре-
па един в друг. И да следваме съвестта си, колкото и трудно това да е днес! 

След този брой на „Нова Зора“ възнамеряваме да открием рубрика, в 
която чрез посочваните от нас факти, неизвестни или позабравени,  чита-
телите на вестника сами да се ориентират относно истината и правда-
та. Защото е казано: „И истината ще ви направи свободни!“  Така, спо-
ред нас, по-лесно би бил намерен онзи необходим брод през изпитания-

та на времето и в битката за бъдещето 
на България. 

Б
ях си наумила да изгледам 
поне и втория епизод от 
сериала „Войната на бук-
вите“, който ще бъде из-

лъчен неделя, т.е. утре вечерта - 
преди да опиша впечатленията 
си от началото на филма. Но ре-
дакцията на „Нова Зора“ ме под-
тикнаха да го направя още сега - 
на базата на първия епизод. Той, 
разбира се, е извънредно важен, 
защото от неговото качество зави-
си дали зрителите на БНТ ще прев-
ключват на друг канал след нови-
ните в неделя вечер, когато по из-

ключение приключваше новият брой, или с нетърпение ще очакват 
следващите серии. И бяха прави: талантливата творба грабва зри-
теля още с първите кадри - и обратно, лошата го отблъсква още 
в началните сцени.

Бог ми е свидетел, че имах искреното желание да напиша по-
ложителна рецензия за някой от създадените напоследък бъл-
гарски исторически филми, гръмогласно рекламирани в меди-
ите. Но продукцията е отчайваща. Подир квазимодото на Мак-
сим Генчев, БНТ заразповива пред очите ни пелените на още 
едно недъгаво недоносче.

Някога в Камено поле, Врачанско, селото на моя баща, днес 
напълно циганизирано, в което са останали десетина осемдесетго-
дишни българи на доизживяване, но което някога бе чист из-
вор на старинна българска реч, изгубена в другите части на об-
ластта и на България, съществуваше славният глагол „да опърпел-
кям“. Баща ми все още го употребява в преносен смисъл и на смях. 
Първоначалното значение на това древно слово е „да опека чуш-
ки“, да ги поопърля, да ги овалям надве-натри в жарта, печени-не-
допечени. 
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Специалната военна операция  
на РФ в Украйна

е най-обсъжданата тема в света през 
последните дни и месеци. Както и да бъ-
дат представяни нещата за нейната цел - де-
милитаризация и денацификация, терито-
рията на България, макар и в периферията, 
е част от театъра на военните действия. А 
това оказва влияние върху всички сфе-
ри на живота в страната. Така беше в слу-
чая с Южна Осетия, при присъединяване-
то на Крим към РФ и в Сирия, така е и сега: 
в началото, руските военни контингенти 

действаха бързо, организирано и резултат-
но. Превземането на летището около Киев, 
атаката срещу Харков и действията по ця-
лата  фронтова линия показваха, че първо-
началният замисъл на руското командване 
е  принуждаване на украинските власти да 
подадат оставка, подтикване на опозицион-
ните политически сили и украинските военни 
да вземат властта в свои ръце и да въведат 
ред в страната си, зачитайки интересите на 
рускоезичното население. Но плановете са 
едно, а  реалността се оказа съвсем друга! 
Явно, политическо разузнаване и ГРУ на 
армията не са си свършили добре работа-
та, не са оценили реално военните възмож-
ности на украинската армия след 2014 г. и 
не са взели под внимание коренно проме-
неното съзнание на мнозинството украи-
нци по отношения на Русия. 
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От стр. 1
Но каменополци, извест-

ни като безмилостни присме-
хулници, бяха вложили в него 
особен смисъл. Те се сговаряха 
да „опърпелкят“ попревтасали-
те - „заодили се“ ергени и моми 
- сиреч набързо да им намерят 
еш, жених или невеста, без да 
пробират, през куп за грош - 
само и само да ги прехвърлят 
в кюпа на вече женените, „да 
ги отметнат от грижа“.

Тъкмо по този начин днеш-
ните нашенски кинаджии са 
решили „да опърпелкят“ цяла-
та българска история. Първи-
ят епизод от „Войната на бук-
вите“ ми напомня илюстрация 
от букварче за първо отделе-
ние. Нищета духовна, матери-
ална и всяческая нищета. Дет-
ско-юношеско приключенско 
филмче със закачлив привкус 
на инцест - отношенията меж-
ду царицата и брат й Сурсувул, 
недокументирани никъде в ис-
торическите извори, явно дан, 
платена на задължителния за 
нашата епоха неолиберали-
зъм. Не съм чела книгата на 
Людмила Филипова и не мога 
да кажа дали крайната прими-
тивност на диалога се дължи 
на литературната основа или 
на сценария, но репликите на 
героите са заимствани от сло-

весния арсенал на сегашните 
прогимназисти. Авторката Фи-
липова минава за спец в езоте-
ричните учения (според рекла-
мите на романа й), но езотери-
ката трудно се съчетава с по-
шлостта.

Вече четох отзиви за неве-
жественото амбиентиране на 
историческия сюжет, за ми-
зерната сценография, за ко-
мичните псевдоисторически 
атрибути. Създателите би тряб-

вало да прочетат поне два реда 
от „Шестоднев“ на Йоан Ек-
зарх, описващ величието на 
Симеоновата столица Велики 
Преслав и разкоша на царския 

палат, който е могъл да съпер-
ничи по блясък с двореца на 
византийския император. А 
вместо това във филмчето те-
кат кадри с нелеп тапет с кри-
во изрисувани тухли, врати от 
нескопосано сковани дъски 
със зирки между тях - които 
трябва да представляват чертога 
на владетеля - и някакво дърве-
но бунгало или руска избушка 
в тайгата - като част от „сто-
личния декор“ на Първата бъл-

гарска държава! Препоръчи-
телни са сценките „В кръчмата“, 
в която леките моми друсат ма-
ане (липсват само пилонът и 
стриптизьорката), „В Магнаур-

ската школа“, по чийто стъпа-
ла се провеждат учебните заня-
тия „досущ като в древността“, 
но във филма кулисите напом-
нят по-скоро селско даскало 
- и „цариградските улици“, по-
мизерни от „трущобите“ в Бу-
рунди. Средновековие, да! - но 
в главите на сценариста и ре-
жисьора!

Много се смях и на абсурд-
ния сценичен и режисьорски 
щрих, в който Боян Магесни-

кът, придружен само от един 
телохранител (явно поради 
липса на статисти и коне), влиза 
в Константинопол и първото 
лице, което случайно среща в 

града, е василевсът Роман Ла-
капин, накачулен с корона и 
всичките му там император-
ски регалии. В Преслав настав-
никът на престолонаследника 
Петър и княз Боян - вече бра-
дати мъже - ги учи на проста 
аритметика. Колкото до белия 
лист, на който Черноризец Хра-
бър бе написал „О писменех“, той 
прилича на стандартен лист 
формат А4, нежели на перга-
мент. За перуката на Деян Дон-
ков - Симеон - дори не ща да 
споменавам.

Едно от най-злополучните 
неща в тоя кинаджийски су-
бпродукт е отново дървена-
та декламаторска актьорска 
игра. Героите се гневят и стра-
дат, но прекалено „наужким“, 
актьорските гласове и лица 
са студени, равнодушни. Ни-
какъв порив не идва от сърце-
то. Няма покритие между исто-
рическата личност и екранния 
й аватар. Липсва аура, харизма. 
И отново - незначителни, ни-
щожни физиономии. Това е 
обликът на съвременния бъл-
гарин и на бездарното му ак-
тьорско съсловие. Днес ние 
сме грозни, защото са грозни 
и смачкани душите ни. А в ста-
ри времена българите са били 
чудно красиви. Всъщност - до 
неотдавна.

Защо все едни и същи ак-
тьори са абонирани за глав-
ните роли във всички филми? 
Толкова ли безбрежно е „ам-
плоато“ им? Или - както вина-
ги - става дума за „реализиране 
на приходи“ от „наши хора“? Не 
може един и същи актьор вчера 
да се превъплъщава в „мутра“, 
а утре - в аристократ. Дори и в 
това е нужен карантинен срок, 
минимална хигиена.

Като сравнявам участни-
ците във „Войната на букви-
те“ с подписалите се в защи-
та на Велислава Кръстева в 
Народния театър, неминуемо 
ми хрумва, че работните ан-
гажименти идват при тях по 
линия на „неизвестна полити-
ческа сила“. А другите актьори 
стоят незабелязани и безпа-
рични. Наистина съм удивена 
колко дълбоко е навлязло ДПС 
в кино- и театралните среди, до-
като съм била в емиграция. 

Защо кинотворба, коя-
то трябва да внушава гордост 
българска от най-величавата 
епоха в историята на наша-
та държавност, предизвик-
ва само неловък смях и уни-
жение? Защо се финансират 
само „проекти“ на нечии хра-
неници и некадърници?

Тази гавра с историята и из-
куството няма да бъде прекра-

тена, докато българската дър-
жава не вземе в ръцете си кул-
турната политика и стратегия. 
Говоря за бъдещата независи-
ма българска държава, която 
ще възкръсне - сигурна съм в 
това! Сега нямаме държава или 
ако имаме някакво подобие на 
държавно образувание, то не е 
българско. А филм за епохата 
на Симеон Велики и негови-
те наследници, може да бъде 
създаден и финансиран само 
с всенационални усилия и об-
щодържавни средства. Фи-
нансирането на недоносчета „на 
парче“ е предизвестен провал. 
Разхищаването на пари - за об-
лагодетелстване на бездарни-
ци в „мътна вода“, е престъп-
ление. Остана ми само да до-
бавя, че резултатът ще е „опър-
пелкяне“ на всичко свято за 
българския народ, когато погле-
дът ми се спря на публикация в 
новия брой на в. „Уикенд“. Вце-
пених се направо като поразе-
на от гръм. За участието си в 
сериала „Войната на буквите“, 
Захари Бахаров щял да получи 
100 000 лева; Теодора Духовни-
кова – 60 000, а Деян Донков 
„само“ 25 000, защото „ролята 
му била малка“ и „умирал“ още 
в началните епизоди. 

Не война на буквите, а вой-
на за пари!

Послепис
Каква е тази паралелна ре-

алност, се питах? Как се пръска 
такава грамада пари за една па-
родия, осмяна още подир пър-
вите кадри, която утре ще бъде 
напълно забравена? Ако ак-
тьорите ще приберат (или вече 
са прибрали) такива грандиоз-
ни суми, какви тогава са хоно-
рарите на режисьора и сцена-
ристите? Каква арт-каста от 
високоплатени бездарници се 
формира в Отечеството? Ис-
каме да си създадем „филмов 
Олимп“ от богоизбрани - подоб-
но на Холивуд? Още ли не сме 
наясно, че Холивуд е светов-
на банка, че е перачница на 
мръсни пари, люпилня и раз-
пространител на античовеш-
ки идеи, а не гнездо на гениал-
ни артисти! Напротив, заетите 
в холивудската киноиндустрия, 
са комично посредствени, въ-
преки колосалната пропаган-
да, целяща да ги превърне в „су-
перзвезди“, въпреки фалшиви-
те пиедестали, въпреки Оска-
рите! Въпреки естетическите 
операции! Брад Пит неотдав-
на го огласи - продукцията на 
филми там е страничен ефект 
от основната банкова и прес-
тъпна дейност! 

На тези ли фалшиви идо-

ли трябва да приличат нашите 
актьорчета? Що за безсрамно 
разхищение на средства? Що 
за пагубно разглезване на не-
колцина храненици - на фона 
на нищетата, в която са при-
нудени да съществуват 99% 
от хората, заети с творчески 
и интелектуален труд в Бъл-
гария? Та литературните вест-
ници и списания вече 30 годи-
ни не плащат нито грош хоно-
рар - символичен - на авторите! 
Изключение правят само изда-
нията благородно финансирани 
от „благодетеля“ Сорос. 

Никой „културен проект“, 
който плаща лесни пари на учас-
тниците в него, не е замислен 
„на ползу роду“. Той е създаден 
като таран срещу българска-
та свяст и срещу истинското 
изкуство. Кой велик творец, 
откак свят светува, е вземал 
огромни пари за своето твор-
чество? Огромните пари вина-
ги са били хонорар за преда-
телство. Огромните пари и днес 
се дават на културните „енича-
ри“. 

Защо трябва да позлатяваме 
разни театрални и филмови ед-
нодневки? Ако не са съгласни на 
300 лева хонорар за снимачен 
ден - майната им! Ще се наме-
рят други актьорски попълне-
ния - почти сигурно по-талант-
ливи! Малко ли са 3000 за 10 
дни работа? 

Кое на Явор Бахаров му 
струва сто бона? Красота-
та? Геният? Сто хиляди лева! 

- това значи, че всяка негова 
дума, произнесена пред каме-
рата, тежи 500 лева! Златоуст 
да беше, бисери да капеха от 
устата му, пак не би заслужил 
толкова! 

Неотдавна прочетох, че За-
хари Бахаров, Асен Блатеч-
ки и Деян Донков били „секс-
символите на българската сце-
на“! „О, мой Боже, правий Боже!“ 
Една бабка от село Рогозен, 
Врачанско, думаше нявга та-
кива думи: „Трън да е (такъв 
левент), нема и да го препикая“! 
Не че имам нещо лично против 
изброените господа, но нека 
не се правим на идиоти! Някога 
имахме красавци в българско-
то кино - Стефан Данаилов, 
Антоний Генов... А днес сме 
пълни с тръни! 

Същото важи и за жените - 
актриси.  

Някой ще ми изсъска: „Ти 
па си много убава“! Да ги няма-
ме такива! Аз и яйца не сна-
сям, но виждам кое е запър-
тък! 

Но какво пък! Всичко вече 
е подменено в България и све-
та, всичко е наопаки! Цено-
разписът няма нищо общо с 
предлаганата стока! Щом мо-
шеничета като Кънчо и Трен-
чо от NEXO ограбиха милиар-
ди от балъците, продавайки 
им въздух и изнесоха куфар с 
диаманти и 200 кила злато в 
Дубай, защо пък „Войната на 
буквите“ да не се приравни до 
обикновена „Война за пари!“ 

ПОДИР БОТЕВ ЕКЗЕКУТИРАХА И СИМЕОН ВЕЛИКИ
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Така военната операция от 

„блиц криг“ се превърна в ок-
опна война, с много човешки 
жертви и разрушения.

Деветомайските паради 
на Червения площад, провеж-
дани всяка година, победите на 
бойното поле, редовните и шум-
но военни учения и пр., допри-
насяха относно несъмнената 
сила и мощ на руската армия 
– наследник на исторически-
те победи на руското и съвет-
ско оръжие през годините. Но 
последвалите неудачи при осъ-
ществяването на операцията 
принудиха анализаторите по-
задълбочено да търсят причи-
ните за нейното сегашно със-
тояние. Без да изпадат в край-
ности, специалистите стигаха 
до извода, че новите общест-
вено-икономически условия 
в РФ генерално са  размили 
традициите, значимата роля 
и място на армията в живота 
на страната, и в съзнанието на 
хората. 
Позорът с Чеченската война 

безспорно е изисквал бър-
зи решения. При министъ-
ра на отбраната Сергей Ива-
нов (2001-2007) те се концен-
трират върху провеждането 
на мащабни военни учения, 
на които се отработвани „мал-
ки антитерористични опера-
ции“; срочната военна служ-

ба от две години бе намалена 
на една година; съкратен бе об-
щия брой на личния състав на 
армията до един милион воен-
нослужещи, което, каквото бе 
обяснението, отговаряло на ней-
ната „отбранителна достатъч-
ност”; Излишен се оказва и го-
ляма част от „ офицерски кор-
пус“ - ликвидирани  бяха военни 
катедри и много военни вузове.  

С името на Анатолий Сер-
дюков (2007-2012) се свързва 
последвалата кардинална ре-
форма на Въоръжените сили 
на Русия. Тя бе обявена на 14 
октомври 2008 г и се  свежда-
ше се до: намаляване на воен-
ните окръзи от 6 на 4; реорга-
низация и съкращаване орга-
ните на управление и тези на 
отделните родове войски, как-
то и съществено съкращаване 
на офицерските длъжности и 
числеността на армията; ре-
форма на системата на воен-
ното образование като  65-те 
военни учебни заведения се 
трансформираха в 10 систем-
ни военни вуза и военноучеб-
ни центрове. Осъществена бе 
пълна реорганизация на моби-
лизационната система и под-
готовката на запасните воен-
ни чинове.  Сухопътните вой-
ски преминаха към бригадна 

организация, а  полковете, диви-
зиите и армиите бяха ликвиди-
рани. Военновъздушните сили 
и войските от ПВО преминаха 
към т.нар. авиационни бази и 
бригади за военно-космиче-
ска отбрана. Тиловото осигуря-
ване и обслужване на въоръже-
ните сили премина на системата 
„аутсорсинг“, което означаваше, 
че се предоставя огромно бю-
джетно перо на външни за ар-
мията организации, в резултат 
на което практически бяха уни-
щожени войсковите ремонт-
ни органи и ремонтно-възста-
новителни дейности. Отделно 
бе стартирана мащабна про-
грама за превъоръжаване на 
руската армия с нови образци 
оръжия в т.ч. западно произ-
водство. И не на последно мяс-
то бяха разформировани во-
еннополитическите органи в 
армията.

Свидетелствата

Президент и Върховен 
главнокомандващ на ВС на 
РФ  от март 2008 г. бе Дмитрий 
Медведев, известен със свои-
те либерални възгледи, а ми-
нистър-председател е Влади-
мир Путин, който по Консти-
туция няма пряко отношение 
към военната реформа. Минис-
тър на отбраната е цивилният 

Анатолий Сердюков, топ-спе-
циалист във финансовата об-
ласт и… мебелното производ-
ство, който преди това е ръко-
водил  Федералната данъчна 
служба на РФ. Въобще съвсем 
открито реформата „Сердюков“ 
в руската армия се осъществя-
ва демонстративно по натовски 
образец: въведена е  тризвен-
на  структура: „военен окръг – 
оперативно командване – от-
делна бригада“. Съкратени са 
200 хиляди офицерски длъж-
ности. При останалите 150 хи-
ляди, някои от полковниците 
получаваха неочаквано пагони 
на бригадни генерали с тради-
ционен социален пакет в т.ч. 
и извънградска „дача“. За ка-
чеството на военното образо-
вание и подготовка е показа-
телен примера с Военната ака-
демия на Генералния щаб. При 
годишна потребност на Армия-
та и Флота от около 150 висо-
ко класни специалисти, през 
2009 г. Академията са завър-
шили 9 човека, а през 2010 - 11 
човека! Сключени са догово-
ри с висока корупционна със-
тавляваща за закупуването на 
екипировка за личния състав 
от Франция, БПЛА от Израел, 
стрелково оръжие от Австрия, 
италиански бронемашини и ко-

лесни танкове. Най-известният 
от всички договори е за френ-
ските десантни кораби с вер-
толети на борда  „Мистрал“ и 
на колесни самоходни артиле-
рийски установки. При това це-
ните са несъпоставими с цени-
те на руските производители. 

В това отношение е твър-
де показателен спомена на гу-
бернатора на Сведловска об-
ласт от 90-те години на мина-
лия век Едуард Росел: „Оти-
вам, разказва той, при Анатоли 
Чудайс, по това време председа-
тел на Държавния комитет за 
управление на държавната соб-
ственост, за консултация. Каз-
вам му, че за нашия „Уралвагон-
завод“, където се трудят 60 хи-
ляди работници няма военни  
поръчки и заводът спря рабо-
та. Вие не може да повярвате, 
какво ми каза! Нормален човек 
не би изрекъл такива думи! Той  
отговори: „На нас не ни трябва 
„Уралвагонзавод“, танкове ще 
си купим в Израел, а вагони – в 
Китай!“ Аз си тръгнах без да се 
сбогувам”. 

Ако въоръжения кон-
фликт с Грузия разкри про-
блеми с управлението на вой-
ските, с остарялото въоръже-
ние, снаряжение и свързочни 
средства, и бе всъщност ката-

лизаторът за приемането на 
концепцията за кардинална 
изменения в руските въоръ-
жени сили от 2008 г., то после-
диците, трупани през годините 
от кардиналната „реформа“ на 
армията-победител във Вто-
рата световна война, градена 
от маршал Жуков, станаха дос-
тояние на целия свят с провеж-
дането на СВО в Украйна. 
Каквото повикало, такова се 

обадило.

На 21 декември м.г. Вър-
ховният главнокомандващ ВС 
на РФ участва в колегиума на 
МО, където подкрепи предложе-
ните от Министъра на отбрана-
та „Мерки за укрепване на сигур-
ността на Руската федерация”.   

В тях бяха включени след-
ните по-важни решения:

• създаване на две между-
видови стратегически тери-
ториални обединения – Мос-
ковски и Ленинградски воен-
ни окръзи; 

• сформиране на три мото-
стрелкови дивизии  в т.ч. в със-
тава на общовойсковите обеди-
нение в Херсонска и Запорож-
ка области, а така също особен 
армейски корпус в Карелия; 

• във Въздушнодесантни-
те войски, допълнително да се 
сформират две десантно-щу-

рмови дивизии; преформати-
рат се в мотострелкови диви-
зии досегашните седем мотос-
трелкови бригади  в Западния, 
Централния и Източен воен-
ни окръзи, както и Северния 
флот;

• към всяка  общовойско-

ва (танкова) армия се форми-
ра и обща авиционна дивизия 
и бригада от армейската авиа-
ция с численост от  80-100 бой-
ни хеликоптера; 

• допълнително се сформи-
рат три управления на авиа-
ционните дивизии, осем бом-

бардировъчни авиацион-
ни полка, един изтребителен 
полк, шест армейски авиа-
ционни бригади; с цел създа-
ването на артилерийски ре-
зерв на стратегическите на-
правления  се сформират пет 
артилерийски дивизии на во-
енните окръзи, а така също и 
артилерийска бригада с голя-
ма мощност; 

• на базата на съществува-
щите бригади на морската пе-
хота в бреговите подразделе-
ния на ВоенноМорския Флот 
се сформират пет дивизии на 
морската пехота; 

•  за да бъде гарантирана 
военната сигурност на РФ се 

увеличава числеността на Въ-
оръжените сили до 1,5 мили-
она военнослужещи, в т.ч. на 
контрактна основа – 695 хиля-
ди души; 

• през 2023 г. следва да се 
изградят три ремонтни заво-
да и да бъдат разширени и до-
окомплектовани ремонтните 
подразделения във войскови-
те звена;

•  във военните мобилиза-
ционни комисариати се въвеж-
да федерална държавна граж-
данска служба като в тях се 
увеличава числеността  на во-
енните длъжности;

Последните две директиви 
гласят:

• да бъде завършена ци-
фровата трансформация; 

• да се разгърнат и усъвър-
шенстват военнополитиче-
ските органи във Въоръжени-
те сили.

Всички тези мерки, при-
добили чрез Указа на прези-
дента законна сила, безспор-
но внасят увереност и яснота 
за пътя, който избира Русия 
за суверенното си развитие и 
сигурност. Това вече не е схо-
ластиката на т.нар. „червени ли-
нии“, това са решения, кои-
то изключват безпринципни 
договорки, двойни стандар-
ти и предупреждения! Това са 
действия от позиция на сила-
та! В такива случай български-
ят народ казва: „Каквото пови-
кало, такова  се  обадило!“ 

Кога идва победата?

Що се отнася до Специална-
та военна операция, то с назна-
чаването на армейски генерал 
Валерий Герасимов, най-висо-
копоставения генерал в руската 
армия и началник на ГШ на ВС 
на РФ за неин главнокоманд-
ващ, то картината става още 
по-заплетена! Известно е, че 
двама от най-популярните учас-
тници в СВО, чеченският лидер 
Рамзан Кадиров и създателят 
на руската частна военна ком-
пания - ЧВК „Вагнер“ Евгений 
Пригожин, непрекъснато де-
кларират своята близост и ло-

Специалните операции на Путин
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ялност към президента Путин! 
След отстъпленията в Киевско-
то и Харковското направле-
ния, както и проявената безпо-
мощност за унищожаване на 
огневите точки,  обстрелва-
щи и до ден днешен Донецк, 
тези двама радикални военни 
ръководители обвиниха ген. 
Герасимов, че „се крие далеч 
от фронта и унищожава с без-
действието си  руската армия“.

Отговорът на Президента 
Путин не закъсня и той  бе ка-
тегоричен  - Русия възприема 
действията на колективния 
Запад начело със САЩ за на-
чало на пълномащабни воен-
ни действия с НАТО – доверие, 
в случая, вече е неуместно! Тако-
ва няма! Остава само силата и тя 
се измерва на бойното поле! 

Такава е логиката на неща-
та: тази битка, която се пре-
връща във война, трябва да 
бъде ръководена от най-до-
брите, от доказалите себе си, 
от най-подготвените, какъвто 
неминуемо е ген. Герасимов, 
герой на РФ. Той е началник 
на ГЩ от ноември 2012 г., ко-
гато застъпва е заедно с ген. 
Шойгу по време на втория 
президентски срок на Влади-
мир Путин. И тримата държат 
в ръцете си по едно „ядрено“ 
куфарче, с право на отваряне 
в строго определена последо-
вателност. Това е  генералът, 
който без изстрели проведе 
операцията в Крим; това е ръ-
ководителят на операцията 
по унищожаването на терори-
стите в Сирия; това е човекът, 
комуто американските висши 
военни звънят, когато е нужна 
„деконфликтизация“. През но-
ември м.г. генерал Марк Мили 
– председател на комитета на 
Обединените началник-щабове 
на САЩ, се свърза по телефона 
с ген. Герасимов, за да уточни, 
че ракетата паднала на тери-
торията на Полша не е изстре-
ляна от Русия, а от Украйна, 
въпреки изявленията на прези-
дента  Зеленски. 

С вълците, по вълчи!

Историята ни учи, че по 
различни причини и руската, 
а и съветската армии никога 
не са били готови за войната, 
която започва. След нападе-
нието  срещу Русия минава из-
вестно време, докато войната 
се превърне в народна, докато 
се появяват талантливи воена-
чалници, докато патриотичната 
вълна завладее  цялата огромна  
територия. И тогава  Победата 
идва!  

В случая, проблемите вече са 
изяснени и описани: срещу 500 
американски и натовски спът-
ника, от които 70 военни, ру-
ските са в пъти по-малко; на-
рушени са командните вери-
ги; затруднено е или отсъст-
ва използването на високите 

технологии; отчетени са труд-
ностите  с логистиката. Всич-
ко това вече излиза наяве при 
стълкновенията с противник, 
който години наред е подкре-
пян, прикриван и пазен от за-
падни президенти и минис-
тър-председатели и, който се-
риозно и методично се е гот-
вел за война! Важното е, че сега 
решенията са верни, че посоката 

е правилна и всичко нататък за-
виси от точното изпълнение на 
задачите! Това е цената на на-
ивността, че след като СССР се 
съгласи без бой да се признае 
за победен в Студената война 
и  всички честни хора по света 
си отдъхнаха и повярваха, че 
идва вечен мир и, че когато ще 
цари взаимно уважение, дове-
рие и увереност в мирното бъ-
деще на планетата! Уви! Въл-
кът козина си мени, но нрава 
си никога! 

Западът, начело със САЩ, 
искат Русия да бъде 

унищожена! 

Логично обяснение за това 
няма! Страх, завист, мъст – 
всичко е замесено в една чудо-
вищна сатанинска ненавист! 
Така че руският отговор е: сред 
вълци се вие по вълчи!

Има едно обяснение за ви-
димата слабост на руската ар-
мия, което не е официализира-
но, но което дава отговор на 
въпроса, защо президентът 
Путин допусна  през първите 
си два мандата армията да не 
се върне към основите на во-
енното строителство, заложе-
ни и изстрадани  от маршал 
Георгий Жуков?!

На Мюнхенскта конферен-
ция за сигурност през 2007 г. 
Президентът Путин заявява: 
„Определено считам, че проце-
сът на натовското разшире-
ние няма нищо общо нито с мо-
дернизацията на самия алианс, 
нито със сигурността в Европа. 
Напротив, това е сериозен про-
вокиращ фактор, понижаващ 
нивото на взаимното доверие. 

И ние справедливо имаме право-
то да попитаме: против кого е 
това разширение?... Явно, че при 
тези условия ние сме принудени 
да се замислим за осигуряване на 
собствената си сигурност“. 

Шест години преди тази 
реч, за министър на отбраната е 
назначен  Сергей Иванов - ко-
лега и доверен приятел на В. 
Путин. Макар и да не е пряко 

свързан с ленинградската ли-
берална група, Иванов след-
ва възприетата линия за пъл-
но и открито установяване на 
приятелски отношения с ко-
лективния Запад, начело със 
САЩ. Плод на този подход са и 
предприетите кардинални из-
менения в руските въоръже-
ни сили.

Американците финанси-
рат разоръжаването на РФ, 
отблизо следят съкращаване-
то и производството на ядре-
ни оръжия, както и работата 
на целия ВПК. РФ постепенно 
и доброволно се превръща в су-
ровинен придатък на Запада. 
След събитията в Чечня и бом-
бардировките над Югославия, 
след провокационното поведе-
ние на новите ръководители на 
Грузия и Украйна, Путин ос-
ъзнава, че цялата тази показ-
на „любов“ със САЩ няма да 
свърши добре за РФ и, веро-
ятно, приема важното реше-
ние да търси военно превъз-
ходство чрез принципиално 
нови отбранителни системи и 
технологии. За тази цел започ-
ва назначаването на ключови 
длъжности  на проверени и до-
верени съмишленици, които: 

а/ да създават в натовските 
разузнавателни служби уве-
реност, че РФ  вече не пред-
ставлява за тях военна опас-
ност, че тя няма средства и тех-
нологични възможности за пре-
устройство на отбранителната 
си промишленост, че в МО, с въ-
веждането на граждански кон-
трол и външни услуги,  вече съ-
ществуват условия за коруп-
ция и хаос; 

б/ да организират акуму-
лирането на финансови сред-
ства за превъоръжаването на 
армията със западни образци, 
а в действителност да се обезпе-
чи възстановяване на съвет-
ските разработки в научните и 
конструкторски бюра, прекра-
тени по време на управление-
то на  Горбачов и Елцин; 

в/ да се подберат кадри, 

които от една страна да не бу-
дят съмнение за лоялност у 
западните „контрольори“, а от 
друга - да вложат всичко от себе 
си за осъществяването на нова-
та грандиозна програма, чрез 
разумно и целево разходване на 
държавните средства;

г/ да се избере президент, 
който да демонстрира пред 
света   неолибералните си  въз-
гледи, да търси и да се ползва 
от доверието на американска-
та страна и да не се намесва в 
работата на ВПК; 

д/  министър-председате-
лят, отговарящ за икономи-
ката, лично да организира и 
контролира проектирането, 
разработката и практическо-
то създаване на опитните об-
разци на новите оръжия. 

Умом Росии не понять

Нека да повторим извест-
ното:

• На 10 февруари 2007 г. 
президентът Путин произна-
ся своята историческа реч на 
Мюнхенската конференция 
по въпросите на сигурността. 

• На 15 февруари 2007 г.  за 
министър на отбраната на РФ  
е назначен цивилния финан-
сист  Анатолий Сердюков. 

• На 23 ноември 2007 г. с 
Указ на президента на РФ е 
създадена държавната корпо-
рация „Ростехногия“ (от 2012 г. 
„Ростех“),  в която са включени  
443 водещи предприятия от 
руския военнопромишлен ком-
плекс. 

С Указ на президента за 
председател на Наблюдател-
ния съвет е назначен минис-

търът на отбраната Анатолий 
Сердюков, а за  генерален ди-
ректор на корпорацията – ген.-
полк., проф. Сергей Чемезов, 
който през 80-те години на ми-
налия век е съсед и колега на 
Владимир Путин в резиденту-
рата на КГБ на СССР в Дрезден, 
ГДР, като представител на се-
кретното съветско НПО „Луч“, 
занимаващо се с разработката 
на проекти за  ядрени ракет-
ни двигатели (ЯРД) и ядрени 
енергийни установки (ЯЕУ) с 
космическо предназначение. 

• През март 2008 г. за пре-
зидент е избран Дмитрий Мед-
ведев, който предлага за минис-
тър-председател Владимир Пу-
тин. 

• На 1 март 2008 г. е учреден 
Фонд за национално благосъ-
стояние (ФНБ), а с приетата 
от Колегиума на МО на РФ на 
4 октомври 2008 г. програма 
за най-нови образци оръжие 
и военна техника за периода 
2011-2020 г. са предвидени 613 
милиарда ам.долара, което по-
казва, че същинска работа по 
хиперзвуковите ракети вкл. и 
с ядрени двигатели, е планира-
но да започне през 2011 г. 

• В края на 2011 г. президен-
тът Медведев, със съгласието 
на премиера Путин, освобож-
дава от длъжност министъра 
на финансите Алексей Кудрин, 
който е не само автор и изпъл-
нител на идеята за ФНБ, но е 
и човек от близкото обкръже-
ние на Путин още от съвмест-
ната им работа в СанктПете-
бурското кметство. По думите 
на самия Кудрин, той има раз-
ногласия с Медведев за ико-
номическата политика и по-
специално за решението на 
държавния глава да увеличи 
военните разходи. В този пе-
риод и Медведев и Кудрин са 
ярки привърженици на неоли-
берализма и сътрудничество-
то със САЩ, но, явно, Кудрин 
не е бил запознат с работата  
по създаването на  най-новите 
руски оръжия и по съвет отвън 
е поискал намаляване на разхо-
дите за отбрана. Това определя и 
съгласието на Путин финансо-
вият министър да бъде уволнен. 

• През 2012 г. Путин е отно-
во президент, Медведев - пре-
миер, „Ростехнология“ вече е 
„Ростех“, начело на която остава 
Сергей Чемезов. Сергей Шой-
гу е назначен за  министър на 
отбраната. След огромен ко-
рупционен скандал за търговия 
с недвижими имоти, собстве-
ност на армията, е уволнен Сер-
дюков, а неговата подчинена 
в „Оборонсервис“ и  любовница 
Елена Василиева,  е  поставена 
под домашен арест, впослед-
ствие е осъдена на пет години 
затвор. След 2 години и 8 ме-
сеца домашен арест, и 34 дни 
прекарани в затвора, с реше-
ния на районен съдия по мес-

тонахождението на колония-
та, тя е освободена две годи-
ни и три месеца предсрочно! 
Прокуратурата обжалва, Об-
ществената палата на РФ пише 
жалба до Върховния съд срещу 
съдията, постановил освобожда-
ването. 

• На 7 юни 2018 г. с Указ на 
президента на РФ въпросния 
районен съдия Иля Галаган 
е повишен за областен съдия 
във Владимирска област! 

• На 29 октомври 2015 г. Ан. 
Сердюков е назначен за ин-
дустриален директор на авиа-
ционния кластер на „Ростех“, 

през 2017 г. е избран за предсе-
дател на СД на АО „Росвертол“, 
а през 2019 г. е избран за пред-
седател на СД на Обединената 
авиационна корпорация, коя-
то осъществява реформата на 
авиационната промишленост 
на РФ!...

Утечката

През лятото на 2015 г., по 
време на традиционните срещи 
на Върховния главнокоманд-
ващ на ВС на РФ с ръковод-
ството на МО и директорите и 
главните конструктори в систе-
мата на ВПК на РФ, „случайно“ 

журналист от президентския 
пул засне ескиз на морска под-
водна ракета с условното наи-
меновани „Статус-6“. 

• На 1 март 2018 г., в Посла-
нието си до Федералното съ-
брание Путин показва кадри 
от изпитания на уникални хи-
перзвукови оръжия. По-късно, 
след допитване те ще получат 
имената: „Калибър“, „Кинжал“, 
„Авангард“, „Посейдон“, „Буре-
вестник“. 

• На 25 декември 2018 г. за-
почват подводните изпита-
ния на ядрената енергетич-

на установка на безпилотния 
апарат „Посейдон“. В края на 
2019 г. със засекретен Указ на 
Президента на РФ  Сергей Че-
мезов - ген.-директор на Дър-
жавната корпорация „Ростех“, 
е награден със званието Герой 
на РФ. 

• На 3 октомври 2022 г. 
атомната подводна лодка „Бел-
город“ с  ядрените торпеда „По-
сейдон“, се отправя на учебни 
стрелби! 

Битката е спечелена! Русия 
отново е велика сила, макар и 
на твърде  висока цена! 

След всичко написано, на-
дяваме се, че по-разбираем ста-
ва сега и отговорът на въпроса 
защо президентът Путин в на-
чалото на 2022 г. реши да влезе 
в открито противопоставяне с 
хегемона за установяването 
на Нов световен ред основа-
ващ се на взаимното уваже-
ние, зачитане на международ-
но признатите правни норми 
в отношението между страни-
те, вместо сегашния двуполю-
сен свят. И как намирайки се в 
много тежко подчинено поло-
жение Русия на Путин успя да 
възкръсне чрез сложната дра-
матургия на една специална 
операция, ръководена от него. 

 Очаква се следващите спе-
циални операции на чертае-
щия и прокарващ Пътя да бъ-
дат за ликвидиране на  бед-
ността в Руската федерация и  
за възстановяване на висока-
та православна нравственост  
по руските земи!

Вероятно след хронологи-
ята на изнесените факти, мно-
го въпроси за нашите читате-
ли биха намерили своя отговор. 
Така или иначе провидец ще да 
е бил поетът-дипломат Фьо-
дор Тютчев в своята прецен-
ка за пътя на Русия през ис-
торията: „Умом Россию не по-
нять. В Россию можно только 
верить!“ 

Специалните операции на Путин

Специалните операции на Путин

Президентър Владимир Путин и ген.-полк., проф. Сергей Чемезов

Ген. Сергей Шойгу, министър на отбраната на РФ. Армейски генерал Валерий Герасимов,  
началник на ГЩ на армията на РФ.

Петър ВОЛГИН

Старогръцкият гла-
гол κρύπτω означа-
ва крия, покривам. От 
старогръцки думата е 

преминала в латинския, където 
прилагателното crypticus озна-
чава скрит, покрит. През по-
следните дни това стана една 
от най-споменаваните думи 
у нас, поради финансови, по-
литически, а и общокултурни 
причини. Най-напред избухна 
скандала около криптовалут-
ната компания NEXO. После се 
оказа, че служители на въпрос-
ната компания са превеждали 
почти идентични високи суми 
на формацията ДБ. А най-на-
края вестник „Ди Велт“ напи-
са нещо, което всички в Бълга-
рия отдавна знаем, а именно, че 
българско оръжие е изпраща-
но тайно в Украйна. Т.е. нали-
це е помощ, която не е обявена 
така, както правят в останалите 
държави – явно и пред всич-

ки. Говорим за криптоподкре-
па, или криптоспасяване на 
Украйна, ако перефразириме 
статията на германския вест-
ник.

Оказва се, че най-важни-
те неща в България, свърза-
ни с политиката, финансите, 
международните отношения, 
се правят скришом. Правят се 
тайничко, на тъмно, под сур-
динка. Изглежда, че хората, кои-
то се занимават с подобни дей-
ности, усещат, че нещо не е на-
ред и затова държат делата им 
да останат скрити. Или пък ги 
осветляват в момент, когато 
преценят, че това може да им 
бъде от полза. Организатори-
те на доставките на оръжия 
за Украйна доскоро са крили 
какво са вършили по въпро-
са, а сега се хвалят със сторено-
то, надявайки се то да им донесе 
още точки в състезанието „Кой е 
по, по, най-евроатлантик“. Още 
в качеството си на премиер, а и 
във времето след като скоропос-
тижно се прости с високия пост, 
Кирил Петков не спираше да 
повтаря, че никога не сме да-
вали оръжия на Украйна. Пред 
журналиста от „Ди Велт” обаче 

Петков разказва съвсем друга 
история. Според нея именно да-
деното от България оръжие ока-
зало огромна помощ на Киев.

Простият извод от това 
разноговорене е, че бившият 
премиер Петков съзнателно е 
заблуждавал българското об-
щество, твърдейки доскоро, че 
не даваме оръжия на Украйна. 
В това, разбира се, отново няма 
никаква новина. Няма как да 
забравим как започна поли-
тическата си кариера Петков. 
Започна я с класическа шар-
латания, ставайки министър в 
нарушение на разпоредбите на 
българската Конституция. Как-
то добре знаем, денят си личи 
по заранта. Така че, ако пъ-
тят в политиката на един чо-
век започва с мошенгии, няма 
как да очакваме следващите 
му действия да се отличават с 
честност и принципност.

Доста наивно е да смятаме, 
че партии, ръководени от по-
добни личности, ще направят 
някаква генерална промяна 
в обществено-политическия 
ни живот. Единственото, кое-
то отличава подобни „модерни“, 
„иновативни“, „креативни“ по-

литически структури от пред-
шествениците им в управление-
то е, че се опитват да крадат 
по-изискано. Едните опери-
рат с пачки, другите с крипто-
валута. Различни са средствата, 
но целта е една и съща. Да бъде 
използвано пребиваването 
във властта за осигуряване на 
личен просперитет. Това е пъ-
теводната мисъл при действи-
ята на почти целия политиче-
ски елит.

За да задоволят колкото се 
може по-добре и по-бързо ма-
териалните си щения, управля-
ващите в България изпълняват 
безпрекословно всички указа-
ния, идващи от Големите чуж-
дестранни началници. Защото 
знаят, че ако са пределно из-
пълнителни, началниците ще 
ги оставят да си правят как-
вото си искат. Може да е кучи 
син, но е наш кучи син – смята 
се, че това са думи, произнесе-
ни от американския президент 
Франклин Делано Рузвелт в 
края на 30-те години по адрес 
на тогавашния никарагуански 
диктатор Анастасио Гарсия Со-
моса. Той наистина е бил голя-
ма гад, но тъй като послушно 

е изпълнявал всички нареж-
дания, идващи от Вашингтон, 
„лидерите на свободния свят“ 
не са обръщали никакво внима-
ние на престъпленията му.

Много наши политици, осо-
бено тези, претендиращи да 
бъдат физическото въплъще-
ние на „промяната“, „новото“, 
„модерното“, действат по съща-
та схема. Козируват на всяко 
чуждестранно нареждане, на-
дявайки се, че по този начин 
няма да им бъде потърсена 
сметка за криптофинансови-
те и криптополитическите им 
начинания. И са прави. Чуж-
дите шефове няма да напра-
вят нищо, дори и когато шар-
латаниите на техните „креа-
тивни“ и „иновативни“ мъпе-
ти личат от километри. Обаче 
ние можем да направим мно-
го. Като започнем с това да не 
гласуваме за криптополити-
ци, т.е. за измамници, полити-
чески некоректно казано.

Този коментар, излъчен в 
предаването „Политнекорект-
но“ по програма „Хоризонт“ на 
БНР на21.01.2023 г., публикуваме 
с любезното съгласие на автора.

Криптополитика или 
обикновена шарлатания
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Н
а 106-тия ден от по-
следните предсрочни 
парламентарни из-
бори от 2 октомври 

2022 г., президентът Радев по-
чете лидера на БСП Корнелия 
Нинова с букет червени ризи 
и мандат за съставяне на пра-
вителство. Тя пък го почерпи 
с кутия бонбони „Мерси”. При 
това – голяма. Един вид, как-
вото било, било, ние отново 
се харесваме. Своето решение 
Радев мотивира с демонстри-
раната от Столетницата спо-
собност да води диалог с всич-
ки парламентарно представени 
партии и да се коалира със свои 
опоненти. И отрече скандалът 
„Нексо“ да му е повлиял при из-
бора на БСП пред ДБ. Преди 
това вицепрезидентът Илиана 
Йотова прогнозира, че прези-
дентът ще връчи мандат на 
партията, която ще продъл-
жи политиката на служебно-
то правителство, но не позна. 
Не защото Нинова отхвърли 
всякаква приемственост със 
служебното правителство, а 
защото политиката на каби-
нета на Гълъб Донев най-ве-
роятно ще я продължи друг 
служебен кабинет, ако след 
връщането от БСП на неизпъл-
нения трети мандат президен-
тът не реши да преназначи съ-
щия премиер и неговите на-
стоящи министри.

Преди да е получила ман-
дата на връх рождения си ден, 
Корнелия Нинова отхвърли 
категорично вероятността 
правителството, което евен-
туално ще се състави с манда-
та на БСП, да продължи поли-
тиката на кабинета на Гълъб 
Донев. Понеже тя и ръковод-
ството на партията й били кри-
тикували редица решения на 
служебния кабинет. По-специ-
ално, отказа му да внесе в НС 
проект за бюджет 2023, как-
то и решението за оказва-
не на военна помощ на Ук-
райна и поръчката на още 8 
американски изтребители F-
16Block70. Съзнавайки нуле-
вата възможност за избягва-
не на нови предсрочни парла-
ментарни избори, лидерът на 
БСП призна, че тълкува връч-
ването на третия мандат точ-
но на нея като тежка отговор-
ност. Но, въпреки разменяните 
от години взаимни обвинения 
между лидерите на партиите 
на „промяната“ и на „статук-
вото“, Нинова обяви, че ако 
НИС на БСП й даде мандат, 
ще покани всички на лидер-
ска среща, на която да кажат 
искат ли да има редовно пра-
вителство или не. Излишен 
въпрос, понеже с изключение 
на ПП „Възраждане“, всички са 
„загрижени“ от това, че Бълга-
рия няма редовно правител-

ство и пропуска както парите 
от ЕС по плана за възстановя-
ване, така и перспективите за 
влизане в Шенген и еврозо-
ната. Представяхте ли си, оба-
че, Бойко Борисов да зареже 
футбола и да тръгне да прего-
варя за правителство с омраз-
ните му ПП-та Кирил Петков 
и Асен Василев, и още по-пре-
дишната му критичка Корне-
лия Нинова? Това щеше да бъде 
едно чудо като възкресяването 
на мъртвия Лазар от Христос. 
И все пак на насрочената за 20 
януари лидерска среща се по-
яви Бойко Борисов, а до него на 
масата седнаха председателят 
на ДПС Мустафа Карадайъ и 
лидерът на „Български възход“ 
Стефан Янев. Борисов оправда 
появата си с начина, по който 
го поканила Нинова: „Ако сте 
мъже, заповядайте!“ Отказва 
ли се след такова предизвика-
телство! Чудо щеше да е, ако 
Борисов беше подкрепил и 
правителство с мандата на 
БСП, но в  българския полити-
чески живот чудеса не стават 
или ако станат, те непременно 
ще са в ущърб на обикнове-
ния човек. „Съюзът между ку-
чето и котката е заговор сре-
щу готвача“, гласи една пого-
ворка. В случая готвачът е или 
народът, или президентът Ра-
дев. Борисов все пак обеща да 
убеди съпартийците си за под-
крепа на бъдещо програмно 
правителство, но след поред-
ните предсрочни парламентар-
ни избори. Затова някои наблю-
датели вече пророкуват бъдеща 
голяма коалиция ГЕРБ-БСП-
ДПС. От ПП обявиха, че няма 
да участват в лидерската сре-
ща и ще се въздържат от под-
крепа на кабинет с мандата на 
бившите си коалиционни парт-
ньори. Щели да участват само в 
двустранна среща. Аналогич-
на позиция заявиха от ДБ, а от 
„Възраждане“ обявиха всичко 
това за излишно, понеже този 
парламент така или иначе си 
отивал. Кой би трябвало да се 
притеснява повече от очерта-
лата се говорилня? Партиите 
от „статуквото“, или тези от 
„промяната“, които призна-
ха пред германския „Ди Велт“, 

че скришом са снабдявали 
Украйна с оръжие и горива, 
докато успокояваха, че нито 
един български патрон не е 
отишъл за Украйна? Повярвал 
на Петков и Василев, авторът на 
коментара в „Ди Велт“ отбеля-
за в едро заглавие, че най-бе-
дната страна в ЕС буквално е 
спасила Украйна. Хубаво, а кой 
ще спаси собствената им стра-
на? Болшинството българи, за 
разлика от Кирил Петков, ня-
мат друго гражданство и друга 
страна, в която да избягат, ко-
гато долетят руските ракети. 
Любов Степушова написа в 
„Pravda.Ru.” (20.01.2023): „Бъл-
гария си заработи ударите на 
възмездието, заради гибелта на 
руски войници. И то несъмнено 
ще дойде, по-точно ще долети“. 

Добре е, че ПП и ДБ не отидоха 
на лидерската среща. Защото 
в разгара на скандала с крип-
то пирамидата „Нексо“, чиито 
служители са били съдружници 
с Настимир Ананиев от ПП и 
щедри дарители с по 20 000 лв. 
на ДБ, сядането на една маса 
с Кирил Петков и Христо Ива-
нов вече би било компромат с 
тежки изборни последици. На-
помням, че Nexo се призна за 
виновна поне в САЩ и се съ-
гласи да плати 45 млн. долара, 
заради нерегламентирана дей-
ност. Само у нас депутатът от 
ПП Настимир Ананиев, сме-
нил цели 5 партии, не виж-
да нищо нередно в съдружи-
ето си с издирвания с между-
народна заповед основател и 
ръководител на Nexo Антони 
Тренчев. И обикаля телевизи-
онните студия като някоя цве-
тарка, за да продава фалшивите 
си оправдания. Колкото повече 
Ананиев се оправдава с „кас-
кетно калния и ченгеджийски“ 
заговор срещу неговото добро 
име, толкова повече затвържда-
ва убеждението, че неслучай-
но в САЩ и Великобритания 
са погнали фирмата, с която 

той не иска да бъде свързван. 
Дори заплашва да съди Сла-
ви Трифонов за оклеветява-
не… Ако партийните лидери 
бяха откликнали на поканата 
на Нинова, на една маса щяха 
да се окажат хора с чекмедже-
та, пълни със златни кюлчета 
и едри евробанкноти, и съу-
частници на гениални крип-
то измамници. За тях шефът 
на Следствието Борислав Са-
рафов каза, че човек може да се 
гордее, че са българи. Както каз-
ва един от героите на Чудомир: 
„Голям хайдутин излезе, да е 
жив на баща си и на майка си!“

Тогава каква е файдата на 
БСП от третия мандат, който 
няма как да осъществи? Само 
дето в графата „грешки“ на ли-
дера Нинова ще се прибави и 

този предконгресен и предиз-
борен провал. Отчаяният опит 
за скалъпване на някакво ре-
довно правителство може и да 
заслужава уважение, но гласо-
ве няма да докара на никой от 
участниците в седянката. Вът-
решнопартийната опозиция 
в БСП ще се нахвърли върху 
Нинова и обкръжението й по-
яростно и от Бойко Борисов 
в миналото! Ако пък случайно 
получеше подкрепата на ГЕРБ 
и ДПС, щяха да я обвинят в „по-
литическо кръвосмешение“. Си-
туацията е почти безизходна, 
мисията съвсем невъзможна! 
Като нищо ще ни управляват 
служебни правителства до мест-
ния вот. Тогава за какво беше 
това губене на време от Нинова? 
„Бедни, бедни Македонски, защо 

не умря при Гредетин?“ - пита 
Вазов в „Немили недраги“. И оп-
исвайки как този лъв от Стара 
планина трепери пред гласа 
на грубия писар в уж свобод-
на България, заключава: „Една 
дълга агония“.

 В нашия случай до агони-
зиране на страната няма да 
се стигне. Но току-виж елек-
торатът решил, че изборите 
са излишна работа и, че пар-
ламентът, ражда само сканда-
ли и недоносени закони. Ако 
след поредния ремонт на изби-
рателния кодекс, който обез-
смисли машинното гласуване и 
напълно реабилитира шашми-
те с хартиените бюлетини, до 
урните отидат само 8% от из-
бирателите, както стана в Ту-
нис, какво ще кажем на Ев-
ропа? Народа ли ще обвиним 
или политиците, които го до-
караха до пълно политическо 
безразличие? И този, самонаре-
къл се „политически елит“ сби-
риток щял да спасява Украйна 
с българско оръжие от съвет-
ско време! И то, когато съвет-
никът на украинския президент 
Олексий Арестович първо оп-
роверга лъжата, че Русия умиш-
лено атакува цивилни, като по-
ясни, че блокът в град Днип-
ро е бил сринат не директно от 
руска ракета, а когато тя е била 
свалена от украинската ПВО. 
После се разкая и подаде ос-
тавка, след като управителят на 
Днепропетровск Борис Фила-
тов го нарече „мръсна уста“ и 
„скот“. Много цивилизовано, 
много европейско отношение! 

По-добре е нашите пишман 
укрофили да отидат да се сра-
жават за Зеленски и компа-
ния. Или да изпратят там деца-
та си, а народът тук ще се оп-
рави някак. В България винаги 
може да се роди нов политиче-
ски проект, бил той ляв, десен, 
или центристки, но няма от-
къде да си внесем друг народ. 
Дори ако, както предсказват по-
литологичните врачки, и след 
поредните предсрочни парла-
ментарни избори не може да се 
състави редовен кабинет, Земя-
та ще продължи да се върти и 
нито светът, нито България ще 
пропадне. Просто президентът 
Радев ще издаде указ за ново 
служебно правителство. Но не 
той ще е виновен, че политиче-
ските партии се карат като в 
цигански катун. 

ПАМЕТБЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Петко ПЕТКОВ

ГЪРДИ СИ С РОЗИ НАКИЧИ...

На този фон скандалът с разменените бебета в АГ-
болница „Шейново“ е показателен за човешката из-
обретателност. Защото адвокатите на двете ромски 
семейства се сетиха, че могат да изкопчат по 300 000 

лева на всяко домакинство. Засега Столична община отказ-
ва да плати без съдебно решение, но това ще насърчи други 
мургави българи да припечелват от бебетата тук, вместо да ги 
продават в Гърция. Впрочем, по този повод се роди и вицът, в 
който млад баща вдигнал скандал в „Шайново” – настоявал бол-
ницата да размени майките. Другата по му харесвала!

1.
Има поети в съвременна-

та българска литература, кои-
то не шумят подобно други 
колеги, пъчещи се със своите 
псевдомодернистки инстала-
ционистки напъни, а упори-
то дълбаят в рудника на бъл-
гарското слово години наред. 
Този тип автори са приели за 
своя свръхзадача усвояването 
и продължаването на благород-
ните традиции на класическа-
та българска литература. Те са 
преизпълнени със свещен тре-
пет и преклонение към първо-
създателите на новата ни кни-
жнина, тяхно верую е защитата 
на националната идентичност 
и развитието на невероятното 
богатство, жизненост и красо-
та на българския език. Меж-
ду тези автори е и Андрей Ан-
дреев, добре познат на крити-
ката, а и широката публика като 
поет, есеист, преводач на таки-
ва знакови руски автори като 
Пушкин, Лермонтов, Влади-
мир Соловьов, Андрей Белий, 
Константин Балмонт, Влади-
мир Соколов, Георгий Иванов, 
Павел Василиев, Александър 
Твардовски, Булат Окуджава, 
Владимир Висоцки, Анатолий 
Жигулин, Евгени Евтушенко, 
Юрий Кознецов,  Александър 
Руденко и пр.

Най-категоричното доказа-
телство за впечатляващия та-
лант на Андрей Андреев са ре-
дица негови ярки творби от 
последните години, събрани в 
сбирката „В този край на све-
та”. Книгата е заредена с не-
присъща сякаш за този поет 
енергия на бунта, съмнение-
то, несъгласието, възражение-
то. През годините сме свикнали 
да възприемаме Андрей Андре-
ев предимно като поет на пасто-
ралното, на меките внушения, 
на обагрените с благост, добро-
любие и всеопрощение лириче-
ски инвенции. Но ето че сега „В 
този край на света” ни изне-
надва, даже стряска. Несъмне-
но това е книга на жестоката 
изповед, суровата равносмет-
ка, глождещото съмнение, 
афишираното несъгласие, не-
въздържаното отхвърляне. 

Книга на тревогата и бунта. 
Още първото стихотворение – 
„Гара”, удря камертона на трево-
гата. Авторът стои сам на гара-
та, наречена живот, и започ-
ва да осъзнава с трагическа 
яснота отлетелите като един 
миг години, в които може би 
често е бъркал посоките, губел 
е илюзиите си и се е втурвал 
към поредните заблуди, усе-
щал е ужаса от наближаващия 
край и необяснимото безсмис-
лие на човешката преходност. 

Не че и в предишни лириче-
ски сбирки на поета не сме от-
кривали нотки на резигнация 
или безсилна ярост, но тук ос-
таваме поразени от динамика-
та на нагнетяващото се чув-
ство за обреченост, безна-
деждност, безизходност…

В „Залез” поетът вижда жи-
вота като тънка къса нишка 
между доброто и злото. Кой 
път му сочи съдбата – завина-
ги ли човекът си отива от този 
свят, или има надежда за пре-
раждане?

В „Селце” авторът рисува 
прелестна пасторална карти-
на – животът на човека е скром-
на къща с пътека, дървета и цве-
тя. Същественото е в обикно-
вените детайли и смисълът на 
живота може да се разбере само 
ако се разтвориш в Естество-
то. Но и тогава, загледан в иде-
щия мрак, започваш да си зада-
ваш въпросите, които никой 
век не разреши. 

В книгата на Андрей Ан-
дреев при всички стихотворе-
ния като лайтмотив се разгъ-
ва темата за самотата и про-
светлението.

Във великолепния триптих 
„Войната в Троя” авторът раз-
съждава за предателствата и 
героизма, за подлостта и хра-
бростта, за безчестието и дос-
тойнството и стига до разбира-
нето, че страданието носи мъд-
рост, че болката има облагоро-
дяваща сила. Той е разкъсван 
между съзнанието за преходно-
то, за това, че човекът е случаен 
земен гост, и в същото време вя-
рата, че може да целуне звезд-
ната роса. Обладаван е от нос-
талгия по погубените идеали и 
покрусената невинност – силна 
и ярка метафора тук е отсече-

ната топола в едноименното 
стихотворение, сякаш са отсе-
кли въплътената вяра и надеж-
да: 

Господи, защо ли днес отнеха
на човека сетната утеха,
че животът свършва, но остава
от ръката знак, за да изгрява
слънцето и вечно да напомня,
че по тази долина огромна
е вървял човек; като човека
днес и аз стоя, усетил звека
на секирата, с която някой
тук дървото вчера е отсякъл,
сякаш не дървото, а живота
с радостите, с лошото, с доброто,
със цветя, роса, трева набола;
с моя спомен – моята топола.

Или пък размишлява за без-
смислието на световното на-
силие, за ужаса на войните, как-
то е в поразителното стихотво-
рение „Защо?”, посветено на 
гибелта на Димчо Дебелянов.

Вечните екзистенциални въ-
проси и съмнения вълнуват и 
измъчват нашия автор. В сти-
хотворението „Свят на живи и 
мъртви” той възкликва:

От небето на мъртвите грее
неразбран, ала чист хоризонт.
Но защо ние – живи – живеем
не по техния знак и закон?
А забравата трупа и трупа
над гробовете бурен и прах.
И не знаем с какво да откупим
свойте много вини пред тях.
Дали нещо природата сбърка,
или Господ Бог нещо сгреши,
та и рай са създали, и пъкъл
във човешките наши души?

2.
Авторът непрекъснато се 

пита кой ще даде истинския 
отговор на сложните въпроси 
на битието, загадъчния смисъл 
на кръговрата живот-смърт. 
Той наблюдава как се сливат 
времето и безвремието. Не 
иска да приеме и отхвърля исти-
ната, че човекът е тленен и пре-
ходен, и в същото време се уте-
шава, че споменът за човека ще 
живее векове в диханието и ми-
слите дори на камъните.

Редица творби от книгата 
ни убеждават, че съзнанието на 
поета е обзето от натрапчиво-
то усещане за невидимото при-
съствие на мъртвите, духовете 
на предците:

Нощ. Звезди.  
 И шепот от звездите.
Корени. Листа. Живот и тлен.
Тук са и на мъртвите душите.
Пак от тях съм заобиколен.
 (“Времето”)

В стихотворението „Сбогом, 
нощ!” пък Андрей Андреев раз-
говаря с отишлия си вече негов 
приятел и прекрасен актьор и 
поет Венцеслав Кисьов и се пита 
какво му носи гласът на нощта, 
който идва „чак оттам, от без-
края, / чак от другия свят”.

В „Памет” поетът ражда не-
обичайната метафора, изразена 
в молбата му да погребат сянка-
та му там, където свършва цяла-
та Вселена. Той е убеден, че тяло-
то му ще се превърне в пролетно 
листо:

което винаги ще се обръща
след всеки пътник,  
 за почивка спрял

с въпрос към пътя  
 или хълма бял:
– Стои ли още бащината къща?

Много от творбите в тази 
книга са построени на принци-
па на антитезата – пролет-зима, 
рожение-смърт. Човекът е път-
ник през живота и смъртта, през 
битието и небитието, в спомени-
те и в реалността. В „Колендро” 
виждаме удивителната просвет-
леност на осъзналия неизбеж-
ността на последното пътуване 
пътник и същевременно радост-
та му, че той пътува към мечта-
та, която в случая се препокри-
ва със светлия образ на майката 
като върховно умиротворение и 
всеопрощение:

Аз от никого нищо не моля,
аз на всички желая добро.
Да мирише на огън, на пролет
и след бурите – на колендро.
Просветлете лика си пред Бога.
Откършете си клонче върба.
Пожелавам ви светла тревога.
Пожелайте ми ясна съдба.

Ще заминем – тук спорове няма!
Дъх на мента, равнец, липи.
И сред тях със мечтите ми мама
най-накрая ще ме приспи.

3.
Споменахме по-горе, че по-

етът изгражда по-голяма част 
от стихотворенията в тази 
книга на принципа на антите-
зата – сблъсъка на противостоя-
щи идеи, същности, настроения, 
мотиви. От една страна, слово-
то е пронизано от възторжени 
пантеистични енергии. 
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АНДРЕЙ АНДРЕЕВ - 
СЕЯЧЪТ НА СЛОВЕСНАТА НИВА

На 17 януари великолеп-
ният поет и преводач Ан-
дрей Андреев, нашият скъп 
колега и дългогодишен редак-
тор на списание „Везни” и из-
дателство „Захарий Стоя-
нов”, трябваше да навърши 
80 години. Неговото слово ос-
тава да живее!

80 години от рождението на поета и преводача Андрей Андреев

Член-кор. проф.  
д-р Иван ГРАНИТСКИ

Андрей Андреев
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Малко история.
През шейсетте години на 

миналия век революционно 
настроени младежи, облечени 
в сини, дочени куртки и пан-
талони, надъхани с идеите на 
„Великия кормчия“ Мао Дзедун 
(Дзъдун), обикаляха по ули-
ците на градовете в Китай, 
шумно скандираха зазубре-
ни цитати от речите на пред-
седателя Мао, произнесени 
на конгресите на Китайска-
та комунистическа партия. В 
Китай нямаше телевизия. Ради-
останциите, до колкото ги има-
ше, бяха квартални високого-
ворители, които гръмко про-
пагандираха партийните тези-
си, формулирани от „великия“ 
вожд. Младите „революционери“ 
бяха хунвейбините (червеног-
вардейци) – ударната сила на 
Мао в т.нар. „културна револю-
ция”. Те громяха образование-
то, науката, културата, забавя-
ха научното и индустриалното 
развитие на страната. Учители 
и професори бяха изпратени да 
се превъзпитават в тежък труд. 
В училищата и университети-
те, които не бяха затворени, 
задължително се изучаваха и 
зубреха партийните, конгрес-
ни доклади и идеите на Мао. 
Китай, с население около един 
милиард, креташе на опашка-
та на бедстващите, бавно раз-
виващи се страни. Гладуващи-
те китайци бяха щастливи ако 
имаха шепа ориз на ден. Деца 
умираха масово от глад. Тогава 
Мао издигна лозунг за „Големия 
скок напред“. Последва запо-
вед за бързо развитие на ме-
талургията. Така Китай тряб-
ваше да настигне и изпревари 
богатите индустриално разви-
ти държави. Широко разпрос-
транено беше становището, че 
който произвежда повече чу-
гун и стомана, той е по-богат и 
по-могъщ. За целта бе спусната 
партийна директива – във всяко 
семейство и комуна да се изгра-
ди металургична пещ, в която 
да се топи желязна руда и да се 
произвежда чугун. Всъщност 
произвеждаше се некачествено 
желязо. Хунвейбините бяха на-
товарени да убеждават и да на-
лагат чрез терор изпълнение-
то на идеите на Мао. И така до 
неговата смърт Китай си оста-
на една от най-бедните страни 
в света. След него Дън Сяопин 
отмени тезисите на Мао, въз-
станови образованието и на-
уката. Върна в родината уче-
ните и инженерите мигрира-
ли в САЩ и Европа. И Китай, 
от една бедна, неразвиваща 
се държава до 90-те години на 
миналия век, днес е проспери-
раща индустриална и иконо-
мическа сила, оспорваща пър-
венството на САЩ.

Защо разказвам всичко 
това? 

Защото поведението на „зе-
лените“ НПО-активисти пре-
дизвиква асоциативно спо-
мени за китайските хунвей-
бини. Те заливат средствата за 
масова информация – преса и 
ефир – със своите клевети сре-
щу конвенционалната енерге-
тика и индустрия. Докато Мао 
стопираше чрез хунвейбини-
те научното и индустриално-
то развитие на Китай, то „зеле-
ните“ лидери от Брюксел чрез 
„зелените хунвейбини“ громят 
европейската енергетика, ин-
дустрия и икономика. Българ-
ските им следовници засипват 
с клевети и доноси своите мен-
тори, като представят българ-
ската индустрия за най-енер-
гоемката и замърсяваща при-
родата. За тяхно сведение ин-
дустрията ни е представена 
основно от предприятия в от-
раслите: металургия, химия, 
машиностроене, рудодобив и 
обогатяване, които са оборуд-
вани със съвременни машини 
и технологии, опазващи окол-
ната среда на световно ниво. 
Те са наистина високо ефек-
тивни и енергоемки, но и с 
най-голям принос към държав-
ния бюджет.

Откровени лъжи, като: 
„България се засипва с пепел от 
въглищните ТЕЦ“; „Милиардни 
харчове от бюджета за болни-
те работещи и живеещи бълга-
ри в района на комплекса „Ма-
рица изток““; „Хиляди умира-
щи годишно хора от емисиите 
на въглищните ТЕЦ“ и т.н., са 
твърдения не отговарящи на 
действителните статистиче-
ски данни. Бившият минис-
тър на околната среда и во-
дите, сипещ непрекъснато в 
ефир и по международни кон-
ференции тези клевети, посе-
ти най-старата ТЕЦ в региона 
на „Марица изток“, която е с 
технология от първата поло-
вина на миналия век, но не бла-
говоли да види срещу нея, само 
на 200 метра, новата, модерна, 
съвременна ТЕЦ АЕС „Гълъбо-
во“, нито обновените подоб-
но на нея ТЕЦ „Марица изток 
3“ КонтурГлобул и ТЕЦ „Мари-
ца изток 2“. Не видя, че над тях 
няма димящи комини, а само 
малки, бели облачета пара, 

които се стопяват и изчезват без 
остатък на по-малко от 100 ме-
тра от водните кули и комини, 
защото не съдържат нито едри, 
нито финни прахови частици. 
Не прояви любопитство дори да 
хвърли един поглед в мините 
и да види каква съвременна 
минна механизация работи 
там и какви хора я управляват 
и поддържат, нито попътно не 
погледна залесените и рекул-
тивирани площи. Това не му 
попречи да ги заложи за спира-
не в Плана за възстановява-
не и стабилност, разработен и 
внесен от правителството на 

ПП в Брюксел. Неговите твър-
дения и тези на колегите му, че 
предлаганите 10%-ни намале-
ния годишно на емисиите СО2 
от тези централи не означа-
ва финансово ликвидиране и 
фактическо спиране, е груба 
демагогия или въпиюща не-
грамотност – техническа, ико-
номическа, както и екологична. 
Защото СО2 не е враг на окол-
ната среда. Той е жизнено не-
обходим на горите - природни-
те фабрики за кислород, чист 
въздух и вода – също на селско-
стопанските култури, на цялата 
зелена природа.

В неделя министърът на 
околната среда и водите, г-жа 
Росица Карамфилова, отго-
варяше на провокативните въ-
проси на водещата предаването 
„Защо г-н министър?“ За съжа-
ление никой не обърна вни-
мание на експертните (и в съ-
щото време тактични отго-
вори) на г-жа Росица Карам-
филова. Нито една медия не я 
цитира. Не я канят и в преда-
ванията  за екологията, докато 
бившият й колега е чест гост, 
а в негово отсъствие цитират 
бисерите му: „Мините и ТЕЦ-
ли могат да работят сезонно 
по два до три месеца през годи-

ната, когато потрябва ток, а 
през останалото време миньо-
рите и енергетиците могат да 
работят нещо друго, като ре-
култивация“...; или „Българите 
боледуват много от белодроб-
ни заболявания заради емисии-
те на въглищните ТЕЦ.“ И дру-
ги подобни лъжи. Защо на та-
кива неграмотни хора дават 
ефир и високо отговорни дър-
жавни постове? Та те не биха 
могли да управляват и един 
селски хоремаг. Може би, за-
щото „зелените“ активисти са 
покровителствани от Брюк-
сел и се поощряват да дейст-

ват като „зелени хунвейбини“ 
дезинформиращи обществото 
за климатичните промени, гро-
мящи образованието и нау-
ката за природата, спиращи 
индустриалното развитие на 
страната? И тази вредна за си-
гурността на държавата ни дей-
ност не е наказуема. Те са не-
досегаеми като „свещените“ 
крави в Индия. Затова, дока-
то Китай се развива с рекордни 
темпове като мощна индус-
триална държава, строи де-
сетки нови въглищни мини, 
термични и атомни центра-
ли, задоволяващи непрекъсна-
то растящите потребности от 
качествена и непрекъсната ев-
тина електрическа енергия за 
новите промишлени предпри-
ятия, Европа закрива базови-
те си електропроизводствени 
централи и се деиндустриа-
лизира. От мощна индустриал-
на и икономическа сила в близ-
кото минало, тя ще се превърне 
в съюз със затихващи функ-
ции. 

Новите „модерно“ мисле-
щи „енергийни“ експерти про-
пагандират, че бъдещето не е 
на базовите централи, а на де-
централизираните, секциони-
рани системи от фамилни и 

кооперативни фотоволтаич-
ни и ветрови електроенергий-
ни източници. Това напомня 
за идеите на Мао за домашни-
те металургични пещи и доби-
вания в тях „чугун“. Идеята за 
фотоволтаични кооперативи 
може да проработи на непред-
видима цена във времето за 
малки селища без промишле-
ни предприятия, но за големи-
те градове и промишлените 
предприятия с непрекъснати 
технологични процеси това 
ще бъде убийствено. Те не мо-
гат без сигурната, качествена, 
постоянна през денонощието 

и годината електрическа енер-
гия от базовите централи. Не-
предвидено, инцидентно спи-
ране на тока може да блокира и 
ликвидира скъпи технологич-
ни линии.

Подобна участ Брюксел 
готви и на земеделието и жи-
вотновъдството. Съчетаване 
на фотоволтаични полета с 
високо разположени панели, 
под които ще се отглеждат…  
зеленчуци и плодове! Плодо-
родната българска земя ще се 
напълни със стоманобетон-
ни фундаменти, а фотопане-
лите ще засенчват засадените 
под тях земеделски култури. 
Без пряка слънчева светлина 
те не получават и необходи-
мата им слънчева радиация, 
която е филтрирана и дозира-
на в полезни за тях стойности от 
озоновия слой и атмосфера-
та. Техните плодове ще бъдат с 
вкусовите качества на оран-
жерийните „гумени“ крастави-
ци, „кочанестите“ холандски 
домати, красивите червени 
без вкус и аромат ягоди. Ще се 
храним с плодове и зеленчуци с 
вкус на силаж. 
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ВЪПРОС НА ДЕНЯПАМЕТ

Литературният код 
на македонизма

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте си-
гурни, че можете да прочетете 
вестник „Нова Зора“. Идват без-
изходни времена, когато всеки 
глас на правдата ще бъде заглу-
шаван и истината все по-труд-
но ще бъде изричана и осветя-
вана. Сега тече абонаментната 
кампания на Български пощи 
и на фирма „Доби прес“, с които 
редакцията има договорни отно-
шения за 2023 г. Целта, непостиг-
ната през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви е 
трудно и с притеснение отпра-
вяме тази покана за подкрепа. 
Вече се пресрамихме и през от-
миналата година съобщихме, 

че приемаме и дарения. Ако 
целта от 1000 абонамента не бъде 
постигната единствената въз-
можност ще остане вашата це-
лева подкрепа. Процесите про-
тичат все по-скоротечно и става 
все по-реален образът на онзи 
вторник, в който има опасност 
да не се състои срещата ни с 
вас. За много централи и ин-
ституции това би било повод 
за  празник, но ние вярваме, че 
това не е ваше желание. Може-

хме да ви спестим казаното до-
тук, ако все пак беше възможно 
преодоляването на изкустве-
ните препиятствия пред раз-
пространението на вестника. 
Уви. 

Във всяка пощенска станция, 
до 15 число на всеки месец, очак-
ваме да се абонирате за в. „Нова 
Зора“ за 1 месец, за тримесечие, 
полугодие или за цялата година. 
Абонаментът винаги се изчисля-
ва съобразно броя на вторници-

те, умножени по коричната цена 
- 2 лв. Това засега остава  най-
сигурният начин, вие, заедно с 
„Нова Зора“, да участвате в бит-
ката за бъдещето на  България. 

Нашият каталожен номер в 
Български пощи остава непро-
менен - 311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 

оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас 
срок, на адрес: София 1000, ул. 
„Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев Минчев. Особено е важно 
да бъде изписан точния адрес 
и името на получателя, както и 
телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во-
дим битката за България заед-
но.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

София 
Година XXVI 

(XXXIV) 
Излиза във  
Вторник, 
Цена 2 лв.
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БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
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Виждаме любуването на 

уюта на бащиното огнище, па-
сторалния селски бит, песента 
на чучулигите, лековития роден 
въздух, прелестта на отечестве-
ните пейзажи, възхитителните 
ниви, ждрела, поречия, хълмо-
ве, горички. И от друга страна 
– непредотвратимото чувство 
за трагизма на човешкия жи-
вот, за неизбежния край, кой-
то сякаш изтрива с един замах 
спомените за безгрижното 
детство, възторженото юно-
шество, сладострастната зре-
лост…

В стихотворението „Дърве-
та” ще преживеем авторовото 
усещане за диалектическо един-
ство и неразривна органична 
връзка между трагизма и ра-
достта. По същество това е една 
възхитителна поема, посвете-
на на майката, където любов и 
болка, тъга и прояснение взаим-
но се преливат, за да обяснят 
продължението на живота в 
рода:

Като въздишка на вятър 
 след есенни бдения
тръгна и мама по пътя, 
 отвеждащ към нищото.
Кой ли сега я упътва 
 сред други селения,
кой й разказва 
 за белите нощи на вишните?
...........................................
Вие, дървета, 
 от летните жеги целунати
и осенени от багрите, 
 в жълто изригнали,
с мен останете сред зимния 
мрак и фъртуните
заради живите – 
 тръгнали и не пристигнали.

С мен ще е залезът, 
 скъсал на дните й нишката,
с мен ще е изгревът, 
в който отлитна душата й…
Тръгна и мама по пътя, 
 отвеждащ към нищото.
Тръгна и млада, и хубава – 
като въздишка на вятъра.

4.
Жизнелюбие и страстност, 

възхита пред чудото Живот и 

постоянно усилие да разгадае 
неразгадаемата дилема жи-
вот-смърт изграждат тъканта 
на стихотворенията в новата 
книга на Андрей Андреев. В 
„Кладенците на моя живот” ни 
поразява смайващото чувство 
за разтваряне в структурата 
на Естеството, в „Земята през 
Вселената пътува” поетът виж-
да планетата Земя като селце:

… погълнато от мрак, в безкрая.
На косъм днес животът му виси.
А кучета отвсякъде го лаят.
И аз не знам какво ще го спаси.

и се пита – сляпа ли е Все-
лената, какво ще спаси света, 
какво са битието и небитието 
– въздух или дим (“Каквото е 
било, ще бъде…”)?

В „Чудеса” авторът за поре-
ден път разсъждава върху глав-
ния въпрос – кой е истинският 
път, къде са началото и краят, 
а в програмното стихотворе-
ние „Баща ми” заявява:

Защото бях човекът и защото
като човек обичах този свят,
не мислех за смъртта, 
 а за живота – 
единствен сред Всемира 
 нежен цвят;
но и цветът цъфти 
 и прецъфтява
...................................
та после просветлен
да се изгубя в зимните предели,
които ни отрежда вечността;

но тука бях човекът, а не е ли
човекът и животът, и смъртта.

В тази книга има няколко 
стихотворения – възпев към 
Майка България, с които Ан-
дрей Андреев се нарежда във 
фалангата ярки съвременни 
български поети, изпели ня-
кои от най-вълнуващите си 
песни, посветени на Родина-
та. Нека тук посочим „Бълга-
рия”, която за автора е „наша-

та майчица свята”, с нейната 
„вселена от ръж и пшеница, бели 
зими, планини, равнини, плам-
тящи в зноя полета, бели кръ-
стове и черни гробове”. И особе-
но „Към България”, което се ро-
дее с разтърсващите творби на 
Атанас Далчев, Георги Джага-
ров, Павел Матев, Дамян Да-
мянов за Отечеството.

Родих се в тебе 
 повече отвсякъде,
и в тъмната ти мощ, 
 и в озарената,
от хълма гледах 
 нощните ти влакове,
които прекосяваха Вселената.
...............................
И аз загребвах 
 с всички коленичили
на твоята свещена пръст 
 жаравата
и по кръвта 
 на звани и обричани
разчитах и позора ти, 
 и славата...

И знам,
сред тях 
 ще отцъфти дървото ми,
преди да го погълне 
 пак Вселената,
не проумял напълно 
 през живота си
ни тъмната ти мощ, 
 ни озарената.

5.
Поезията на Андрей Ан-

дреев ни убеждава, че авторът 
дълго е размишлявал върху ос-
новни екзистенциални въпро-
си и проблеми – какво е свръх-
предназначението на човека, 
има ли крайна цел природата, 
възможно ли е да разшифро-
ваме загадъчните послания 
на Вселената, човекът сред-
ство ли е, или самоцел, сам ли 
движи своята съдба, или тя 
е строго детерминирана. И в 
стихотворението „Природа-
та” с известно огорчение спо-
деля:

Да можехме така и ние
живота си да извървим,
навярно щяхме да открием
как от смъртта да се спасим.

Да можехме, ала не можем.
В хилядолетната игра
създателката, майка Божия,
човека само не разбра.

А във впечатляващия пое-
тичен квартет „Сираци на веч-
ността” (творба, която позна-
ваме от предишни книги на по-
ета) той задава страшния въ-
прос:

Как мълчанието на всевишните
ние, смъртните, да разберем,
или те, или ние сме нищото,
във което до днес се кълнем.

И добавя, без да чака отговор, 
със самочувствието на Паскало-
вата мислеща тръстика:

И ще бдя цяла нощ 
 край огнището,
та под пламъка му висок
дано видят онези от нищото,
със лица на човек или Бог,

че на тази планета, зелената,
преживява век подир век
същество най-само 
 сред Вселената
само с голото име човек.

Поетът се опитва да обяс-
ни ропота, съпротивата, яр-
остта и безсилието на чове-
ка пред неизбежния край. 
Душата му има усещането за 
безсмъртие, но разумът му 
се бунтува срещу трагично-
то безсмислие. Има и твор-
би, в които откриваме фило-
софски умъдрено вглежда-
не в наближаването на края, 
както е в „Посвещаване” или 
„Святост”. Неслучайно книга-
та започва със стихотворение-
то „Гара” – гарата на живота, 
от която човек идва и си отива, 
и завършва отново с програм-
на творба „От нощта съм до-
шъл”:

От нощта съм дошъл 
 и пак към нощта ще замина,
че нощта е за всички ни 
 сладка родина,
.......................................
та в нощта да намеря и радост, 
 и скръб, и почивка.
И в нощта да потъна 
 с просветлена усмивка.

„В този край на света” е 
най-силната, най-проникно-
вената, най-органичната, най-
изстраданата и най-цялостна-
та досега книга на Андрей Ан-
дреев. Музикалността на сти-
ха, прелестният, с богата багра 
от нюанси, от сенки и оттенъ-
ци рисунък, значимостта на 
поетическите идеи, драмати-
змът на внушенията – всичко 
това прави тази стихосбирка 
явление в съвременната бъл-
гарска поезия.

Андрей Андреев засява в ни-
вата на българското слово се-
мената на тревожното мило-
сърдие, трагичната доблест и 
жертвоготовното служение 
на ползу роду и Отечество. Дай 
боже тези мъжествени и нежни, 
благородни и красиви семена-
думи да имат съдбата на семе-
ната от притчата за Иисус – да 
попаднат в благодатната поч-
ва на истинското и просветле-
но читателско внимание.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ...

Андрей Андреев, 1973 г.

Кой закопава България?

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ,  
заместник-председател 
на НТС по минно дело, 
геология и металургия

ТЕЦ АЕС „Гълъбово“

„Зелените“ лидери и „зелените“ НПО-активисти 
громят европейската енергетика, индустрия и икономика
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електроенергия се оказа 113 
TWh. Вятърът е безплатен, но 
не винаги духа правилно. 

Но 5.1 гигаватчаса е мощ-
ността на една АЕЦ с 4 енер-
гоблока. Какво излиза: построе-
на беше нова АЕЦ, а добивът на 
електроенергия е дори по-малък.

На експертите от МЕА бих 
могъл да дам 

още един съвет. 

Монтирайте на перките на  
ветрогенераторите слънчеви 
панели!

Надявам се да ме послушат.
За коментар на всичките 

10 пункта от плана на МЕА не 
виждам смисъл. За всеки един 
от тях са необходими пари, 
пари и пак пари. А когато па-
рите не достигат, се тръгва към 
свиване на промишлеността. 
Европейските политици са 
особена каста, която е възпита-
на в САЩ на всевъзможни кур-
сове. Те не са управлявали ре-
ален бизнес. Те не осмислят до-
край дори собствените си думи 
от високите трибуни.

МЕА направи обзор на въ-
глищната генерация за 2021 
г. Годишният растеж  е 9%. Но 
ако се вземе отделно за Европа, 
то същият ръст възлиза на 18%. 
През лятото на 2020 г. Евроко-
мисията огласи т.нар. „зелена 
сделка“. Тотална декарбониза-
ция! „Кажи на въглищата твое-
то категорично зелено „НЕ“!

Къде е сега водородната 
енергетика? Тя си стои пак на 
същото място  - в главите на ев-
рополитиците и чиновниците от 
ЕК. Европейският бизнес и на-
селение пестят на тъмно и сту-
дено, а цената на природния 
газ достигна 2000 долара за 1000 
куб.м. Скъпичко! Хората започ-
наха да плюят на вашата зеле-
но-водородна мътилка, а въ-
глищата се хвърлиха в атака.

Сега сме свидетели на нов 
фокус. Някой от европолитици-
те предложи в годината на со-
лидарност с  Украйна   връща-
не към въглищата, за да се уда-
ри зависимостта от Русия. Па-
зарът потегли нагоре по спирала 
и цената на борсата в Ротердам 
достигна 500 дол/тон. А само го-
дина по-рано  цената беше 60-70 
дол/тон т.е. 7 пъти по-ниска. Но 
това не е всичко. Важно е въгли-
щата да не бъдат руски, а могат 
да идват и от Австралия, напри-

мер. Но един ТЕЦ  се построя-
ва за определена марка въгли-
ща и смяната изисква промя-
на на мелниците, на горивните 
камери и на други системи. Ес-
тествено инженерите са бесни. 
Те знаят, че политиците наисти-
на могат да спрат вноса на въгли-
ща от Русия и затова ТЕЦ-овете 
в Европа започнаха да трупат 
запаси, а в Кузбас да потриват 
доволно ръце. На края на отоп-
лителния сезон (б.р. – април 2022 
г.) в Дивия Запад и природният 
газ, и въглищата показват чер-
вен максимум в цените. При та-
къв ръст на цените вече може да 
се работи не на изток, а на Запад. 
Цените в Европа станаха по-ви-
соки, отколкото в Китай.

За да се разбере гениалния 
план на МЕА, аз се постарах да 
сравня данните за реалните 
обеми на добив и употреба на 
природен газ на планетата. Су-
хият език на цифрите е най-до-
брият начин да се осъзнае реал-
ността, както и най-доброто ле-
карство срещу  политическото 
дърдорене.

Ще започна от ЕС. 

Сред европолитиците е 
максимално числото на по-
клонниците на творчеството 
на лвовянина Мазоха. 

Как се получи положението 
руският газ (вкл. и руския ВПГ) 
в ЕС, да достига 50% от цяло-
то употребявано количество. 
Много просто, като нараства 
потреблението и се намалява 
добивът. В 1993 г. в Европа се 
добиваха 170 млрд куб.м. при-
роден газ. През 2020 г. доби-
вът е 185 млрд куб.м. потреб-
лението в 1993 г. е 320 млрд 
куб.м., а в 2020 г. се вдига до 
400 млрд куб.м. Експертите на 
ЕС премълчават, че потребле-
нието за четвърт век е нарас-
нало с 25%! Но аз ненапразно 
казах, че Европейският съюз е 
само едно петно върху нашия 
глобус. Световната консумация 
също нараства от 2.3 трилиона 
куб.м. в 1993 г. до 4.1 трили-
она куб.м. през 2019 г.! Делът 
на ЕС в световната консума-
ция спадна от 14% на 9%. Ев-
ропейският съюз с целия си кол-
хоз потребява 400 млрд куб.м., а 
Япония – 100 млрд куб.м., Ки-
тай 119 млрд куб.м. Нараства 
търсенето на газ в Индия, Па-
кистан, Виетнам, Сингапур и 
др.азиатски тигри. Динамика-
та на техния икономически ръст 
и потребление е в пъти по-голя-
ма от тази на застаряваща Ев-
ропа и ЕС ще трябва да се при-
мири с факта, че неговото значе-
ние на пазара на природен газ 
ще става все по-малко. Но стра-
ните от ЕС чийто дял в потребле-
нието е 9% демонстрират 99% 
от високомерието и безочието 
на пазара.

Нека видим и 

втория пункт от 
предлаганата стратегия на 

МЕА! 

Това са алтернативни дос-
тавки на втечнен природен  
газ (ВПГ) и петрол. Засега про-
дажбите на Катар и САЩ на 
международните пазари на газ 
са еднакви, въпреки че САЩ до-
биват в пъти повече природен 
газ.

Същото важи и за петро-
ла. В 2019 г. добивът на петрол 
в САЩ е 13 млн барела/дн, а в 
Русия – 11 млн барела в дено-
нощие. Но САЩ са експортира-
ли 2.2 млн барела/дн, а Русия 
– 7.5 млн/дн т.е. разпростране-
ното мнение, че САЩ са №1 в 
продажбите на петрол не от-
говаря на истинското положе-
ние.

Експортът на петрол озна-
чава  танкери и ж.п. цистерни, 
докато спиране на експорта на 
руския газ за Европа ще озна-
чава блокиране на хиляди ки-
лометри тръбопроводи. Да бъ-
дат построени за кратко време 
от предполагаеми алтернативни 
източници (напр. Сев. Африка) 
е фантастика, при това съвсем 
ненаучна. За световния пазар 
това представлява намаление с 
9%, но за Европа намаление-
то при отказа от руски газ ще 
възлиза на 19%.

Руският газ може да бъде 
заменен само от ВПГ.  50 млрд 
куб.м. газ е еквивалентен на 
110 млн тона ВПГ. Следовател-
но  терминалите на сушата ще 
трябва да поемат 6 пъти по-го-
леми количества от сегашни-
те. И то само в случай, че азиат-
ските гиганти не увеличат дъл-
госрочните си  заявки за внос.

Европа,  въпреки „зелена-
та сделка“, няма изгледи да на-
мали консумацията си на газ, 
освен ако не използва „науч-
ната“ рецепта на МЕА. По-
нижаване на температурата 
в жилищата на  ЕС с 1 градус 
ще спестява 10 млн куб.м газ. 
Красиво! Но как ще се разпре-
дели икономията между Гър-
ция и Швеция например, кой 
ще каже? Тогава, ако намалим 
температурата с 15 ОС, руският 
газ би станал излишен. А при 
намаление с 16 градуса, ще за-
почнем да продаваме газ на 
Русия!

Европейският съюз има 
своето право да принужда-
ва своето население да мръз-
не. Да строи нови стотици хи-
ляди вятърни електрогене-
ратори, да пробива сонди за 
топлоизточници, за пореден 
път да подобрява енергоефек-
тивността на жилищата. Ста-
ва въпрос за лишаване от 150 
млрд куб.м. доставки на газ 
годишно! Колко години и  кол-
ко трилиони евро ще отидат за 
изпълнение на нова радикал-
на програма  са си техни про-

блеми.Оптимистичният вари-
ант е 5 години. Щом желаят 
да понижат жизнения стан-
дарт на хората и да станат не-
конкурентноспособни с край-
ни продукти на  пазарите – да 
действат!

Естествено за РФ ще има 
валутни загуби. 

Докато текат тези най-мал-
ко 5 години за радикална про-
мяна на енергийната полити-
ка на ЕС какво ще стане с ру-
ския природен газ. По тръ-
бата на „Сила Сибири“ сега се 
подават 10 млрд/г. куб.м. газ? 
В 2025 г. газопроводът трябва 
да достигне проектната си мощ-
ност 38 млрд куб.м./г. За Ки-
тай по далекоизточния марш-
рут – след 2026 г., още 10 млрд 
куб.м. На завода за  ВПГ в Ар-
ктика ще се преработват още 27 
млрд куб.м./г., на Балтийския 
завод за ВПГ – 18 млрд куб.м. 
Или половината от загубите 
ще бъдат компенсирани без 
забавяне. Това че ще губим 65 
млрд куб.м. от продажби в Ев-
ропа също не е катастрофа за 
Русия. Планираната тотална га-
зификация на страната ще пое-
ме на вътрешния пазар 20 млрд 
куб.м. За получаване на азотни 
торове и метанол ще са нуж-
ни още 5 млрд куб.м. За дру-
ги производства  на Амур – 
още 4 млрд. Така  че рецепта-
та за решаване на проблема не е 
чак толкова сложна. Просто не 
трябва да се отпускаме. Това е 
всичко.

Забелязахте, че бразил-
ският президент Болсонаро 
при посещението си в Москва 
заяви, че няма намерение да 
се присъединява към англо-
саксонската вакханалия. А 
Бразилия е крайно заинтере-
сована от внос на наши азот-
ни торове. Основната сурови-
на за производството на азот-
ни торове е амоняк, а основна-
та суровина за производство 
на амоняк е природният газ. 
За един тон амоняк са необхо-
дими 1000 куб.м. природен  газ. 
Нашият износ на амоняк в 2021 
г. възлезе на 4.5 млн тона, а 
това прави 20% от световното 
предлагане на амоняк!

Европейският съюз със 
своите газови фантазии 
просто отпада, защото про-
изводство на изкуствени то-
рове при цена на газа 2000 
дол/1000 куб.м. е фантастика. 
Така че, г-да европейци, не-
щата  са малко по-различни, 
отколкото ви се струва. Изви-
нете ме за цинизма, но не аз, а 
времето е такова. С цена на 
природния газ от порядъка 
на 2000 дол/1000 куб.м. ЕС се 
лишава от лъвския пай в про-
дажбата на азотни торове, 
което като добавим и недос-
тига на калиеви торове от Бе-

ларус ще представлява проев-
ропейският урожай тази есен.

На международния пазар на 
зърно Украйна заемаше вто-
ро място непосредствено след 
Русия. Сега, извинете отново за 
цинизма, но освен Газпром и 
в селскостопанските кули на 
Кремъл също потриват ръце.

Темата се оказа неочаквано 
обширна, заради многообра-
зието на  наложените от Запада 
санкции и ако перифразирам 
една еврейска народна мъдрост: 
„Във всяка каца санкции винаги 
ще се намери място за лъжичка 
сладко!“

Нещата са повече от ясни. 
Съединените щати напъл-
но успешно взривяват про-
мишлеността на ЕС зависеща 
на 90% от вноса на природен 
газ като го принуждават да се 
лиши от изгодните дългосроч-
ни договори за доставки на 
руски енергоресурси.

Проблемите на Европей-
ския съюз едва сега започват.

Превод:  
Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Борис Марцинкевич

По време на Съвет-
ския съюз обичахме 
да гледаме холивуд-
ски филмчета за Ди-

вия Запад. И си мислехме, че 
Дивият Запад се отнася   само 
за индианците и каубоите. Били 
сме доста наивни. Дивият За-
пад е нещо вечно, той не е из-
чезнал никъде, той е завина-
ги. В третото десетилетие на 21 
век от  Рождество Христово 
това е неговата политика по 
отношение на Русия, пропор-
ционална на температурата зад 
прозореца на бюргерите. 

Дивият Запад  не понася  
Русия.

На 3 март т.г. Международ-
ната Енергетическа Агенция 
(МЕА) обнародва план за нама-
ляване на зависимостта  на Ев-
ропейския съюз (ЕС) от руския 
газ. На пръв поглед това е само 
документ от 10 пункта. Да при-
помня какво беше МЕА, защото 
така сме свикнали с тази абреви-
атура, че не се замисляме с кого 
си имаме работа. Самата МЕА се 
определя като автономен между-
народен орган в рамките на Ор-
ганизацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, кой-
то трябва да съдейства за меж-
дународното сътрудничество в 
търсене и предлагане на  енер-
гийни ресурси и услуги. МЕА 
е създадена в 1974 г. т.е. веднага 
след международната енергийна 
криза. В състава и влизат 29 дър-
жави-членки, всички до една 
(с изключение на САЩ и Норве-

гия)  вносители на енергоиз-
точници. Целта им е да заста-
вят производителите да играят 
по свирката на купувачите на 
горива т.е. анти ОПЕК.

Да видим какъв е „гениални-
ят план“ на застаряваща ли-
бералстваща  Европа за осво-
бождаване от доставки на газ с 
молекули на тоталитаризъм и 
автоцаризъм. Когато виждам 
толкова пространно изобилие на  
обтекаеми термини, моментално  
започвам да подозирам, че обя-
вените цели не съвпадат с ре-
алните.

1. Отказване от подписва-
не на нови газови контракти с 
Русия

2. Замяна на руския приро-
ден газ и петрол  с доставки от 
алтернативни източници

3. Задължение за осигуря-
ване на минимални запаси от 
газ в подземни хранилища за 
осигуряване на устойчивост на 
пазара

4. Ускоряване на строежа на 
ветрогенератори и фотоволта-
ици

5. Максимално получаване 
на  електроенергия от същест-
вуващи системи със занижени 
емисии на въглероден диок-
сид:  биоенергетика и АЕЦ  

6. Мерки за защита на уяз-
вимите потребители от високи-

те цени на тока
7. Ускоряване на замяната 

на газови водонагреватели с 
топлинни (термо) помпи

8. Подобряване  на ефек-
тивното използване  на елек-
троенергията в жилищни по-
стройки и промишлеността

9. Регулиране на подаване-
то на топлинна енергия в жи-
лищата с термостати

10. Мерки за гъвкавост на 
системата – диверсификация.

За  господата от МЕА нека 
обясня безплатно защо Европа 
има два максимума  в потреб-
лението на електроенергия.

Лятната жега струва по-
скъпо на потребителите , за-
щото през зимата  КПД на 
електроцентралите е по-висок. 
Роторът на турбината се върти с 
прегрята пара, която идва от ко-
тлите на ТЕЦ-а. За времето през 
което  парата минава през тур-
бините, тя не може да се охлади 
напълно и остава с температу-
ра  200-300 ОС. През зимата тази 
топлина произвежда  топла 
вода, а през лятото е излишна 
като в руска баня и трябва вина-
ги да се насочва към охладител-
ната система т.е. ако се изразим 
по капиталистически, през ля-
тото печалбата на собственика 
на ТЕЦ е по-малка отколкото 
през зимата.

Как  компенсира  нормал-
ният капиталист така че да по-
лучава печалба и през тази по-
ловин година? Много просто. 
Увеличава цената за полугоди-
ето, което е по-печелившо. И 
какво излиза? МЕА се отказва 
от принципите на либерална-
та икономика. Значи не косте-
ливата невидима ръка на пазара 
ще определя цената, а решение-
то да се намалява принудител-
но консумацията на топлинна 
енергия. По дяволите либерал-
ната икономика, ако дори тео-
ретично се открива възможност 
да се навреди на  интересите на 
Русия. За либералното крило 
в стопанското управление на 
Русия напомняме, че държав-
ните интереси на колективния 
Запад винаги стоят по-високо 
от всякакви либерални прин-
ципи.

Сега нека се спрем на 
безумното творчество на  

МЕА.

За да се намали зависимост-
та  от доставките на руски газ 
трябва да не се подписва дого-
вор. Гениално! Експертно! За 
да може  кравата да дава по-
вече мляко, трябва да яде по-
малко и да се дои по-често.За 
да имате топла вода, трябва да  
подгреете  студена.

За да не зависят от руския газ 
европейците трябва на таваните 
си   да  нарисуват синьо-жълта 
ивица, а на входната врата   да 
изобразят   кукиш.

В ЕС има три страни, които 
намалиха зависимостта  от ру-
ския газ 2-3 пъти. Това са Есто-
ния, Латвия и Литва. Те издиг-
наха лозунгите: „Долу промишле-
ността, долу едрото земеделие 
и 1/3 от населението - в емигра-
ция!“ Проверено, работи. Ста-
тистиката го показва.

По същия път уверено се 
движи младата демокрация на 
Днепър. Нямало в цяла Европа 
кой да предложи такива коли-
чества ВПГ (Втечнен природен 
газ), които  да заменят руската  
тръба. Тогава преминаваме на 
ветрогенератори. И ето могат да 
се издигнат 100 вятърни електро-
централи. Обаче вятър няма! 
Европейците  решават  пробле-
ма като на същото поле постро-
яват още 100  ВЕИ. Забелязва се 
явен прогрес. Сега при безве-
трие  бездействат не 100, а 200 
ВЕИ. Бинго!

В Германия с ВЕИ за 2020 г. 
бяха получени 132 тераватчаса 
(TWh) електроенергия. В 2021 
г. допълнително бяха построе-
ни ВЕИ с проектна мощност 5.1 
GWh. След тази титаническа ра-
бота през 2021 г. добивът на 
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Защо собствениците на фо-

товолтаични централи не мон-
тират панелите на северните, и 
сенчестите скатове на планин-
ските склонове и покриви? За-
щото само дневна светлина не 
е достатъчна за ефективно про-
изводство на електрическа 
енергия. Фотовлтаичните пане-
ли повишават КПД-то си само 
при пряка слънчева светлина 
и максимална слънчева ради-
ация. Затова ги разполагат на 
слънчевите южни планински 
склонове на мястото на гор-
ските масиви и в земеделски-

те площи. В добавка ще ядем из-
куствено месо, тъй като живот-
новъдството също подлежи на 
ликвидация според „зелените“ 
брюкселски бюрократи. Спо-
ред тях домашните животни 
„произвеждат“ прекалено мно-
го парникови газове. 

„Ревностните пазители“ на 
околната среда, природата и 
климата изобщо не се впечатля-
ват от това престъпление към 
народа и гладуващото чове-
чество. Те не само не се притес-
няват от презастрояването и “бе-
тонирането“ на красивото ни 
до скоро Черноморие, но са и 

сторонници за изграждането 
на хиляди мегавати офшорни 
ветрови паркове в морето. Това 
ще напълни красивите ни зали-
ви с железобетонни фундамен-
ти и високи пилони с двадесет 
и пет метрови перки. Перките 
ще прогонят морските птици, 
вибрациите им ще прогонят дел-
фините и тюлените, доколкото 
са останали по Северното Черно-
морие. Защо еколозите опазва-
щи птиците не протестират в 
защита на Виа Понтика? Това е 
наименованието на един от глав-
ните маршрути на мигриращите 
птици от Европа към Африка и 

обратно. Той минава над Стран-
джа и по бреговата ивица на Чер-
но море, част от тях зимуват в 
езерото Сребърна и Южна Доб-
руджа. Или както казват мафи-
отите „Нищо лично. Просто биз-
нес.“ Какво тук значат: конвен-
ционална енергетика, индус-
трия, селско стопанство, летен 
туризъм, българска икономи-
ка сигурност и просперитет за 

българския народ и България? 
Или пък някакви си птици и 
животни? По-важно е да се из-
пълняват илюзорните идеи на 
брюкселските „зелени“ вождо-
ве, като на всички се заплаща 
подобаващо. Да не си помисли 
някой, че от завист ги обвиня-
вам в корупция или скъпо пла-
тен слугинаж? Опазил ме Гос-
под!

Кой закопава България?

В петък, 27.01. 2023 г. от 20,00 часа, инж. Щерьо 
Щерев ще участва в предаването на Велизар Енчев 
„Дискусионно студио“ по Българска свободна теле-
визия. 

„Горивото на 19 век“, както наричат 
въглищата, поема бързонарастващи-
те нужди от електричество в света, при 
минимални разходи за поддръжка на 
ТЕЦ. Въглищата остават най-достъпно-
то и най-евтино гориво: парни турби-
ни преобразуват топлинната енергия 
на парата в механична енергия. Подпи-
салите „зелената  сделка“ 50 страни зая-
виха, че в 2040 г. ще се откажат напълно 
от въглищата. Но останалите 150,  вкл. 
Китай и Индия, не бързат. По данни на 
МЕА 60% от производството на ток в 
Китай и 70% от електропроизводството 
в Индия остават на въглища. Германия 
открива своите 16 консервирани ТЕЦ на 
въглища. Същото смятат да направят  и 
други европейски страни, тъй като скъ-

пият природен газ, в комбинация със 
санкциите срещу Русия, прави стоките 
им неконкурентноспособни. В момента 
в строеж са 100 нови ТЕЦ на въглища, с 
които увеличението на дела на въглищ-
ната електроенергия в ЕС ще стане 23 %. 
Страни като САЩ, Русия, Австралия, Ка-
захстан, ЮАР имат доказани запаси от 
въглища за още няколко века  и ще ос-
танат  главните износители, след като 
„зелените алармисти“ замлъкнат, както 
замлъкнаха за „озоновата дупка“.

На фона на възраждането на въ-
глищната енергетика в света, напъни-
те на българските евроатлантици да за-
творят нашите ТЕЦ-ове в „Марица-Из-
ток“ и да ги заменят с ветрогенерато-
ри и фотоволтаици, изглеждат жалки 

и престъпни. Разбира се, здравословно 
ще бъде  българинът да се къпе с дести-
лирана вода, само че това безсмислено 
удоволствие ще му излиза твърде скъ-
по. България беше построила  идеална-
та за 20 век комбинация от мощности за 
производство на електроенергия в ЕС: 
20% ВЕЦ, 40% ТЕЦ и 40% АЕЦ. Сега тази 
стабилна система се руши, заради съм-
нителни траншове от ЕС и политици на 
чужд щат, в българското Народно събра-
ние.

За тях „Нова Зора“ предлага размиш-
ленията на един безспорен енергиен 
експерт - Борис Марцинкевич – главен 
редактор на сп. “Геоенергетика“ в РФ.

Как тоталитарният газ излекува Европа от либерализма
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Антология

България

Пролет беше - за всички дървета
и за всички цветя из полята
и дочух да прошепва сърцето,
че си нашата майчица свята.
И бездомният вятър повтори,
и потретиха хора и птици,
и понесоха песен и говор
към небето ти ръж и пшеница.
Но забравили вълци че има,
че по теб и влечуги се влачат,
бе вървял между белите зими
подир нас устремен и палачът.
Изведнъж ти изплака, изстена
с планини, равнини и дворове.
И се сгуших до твойта вселена -
бели кръстове, черни гробове.
И от здравите корен и върше,
от пламтящите в зноя полета
само клонче върба си откърших
и отпих само къс от небето.
По снагата ти в синьо и бяло
дано в утрото с тях да закича
всичко, с твоята скръб оцеляло,
всичко, дето тече, не изтича.

Андрей АНДРЕЕВ

Аз, Михалков Ники-
та Сергеевич, фил-
мов режисьор, сце-
нарист, продуцент, 

носител на „Оскар“, два „Злат-
ни лъва” на филмовия фести-
вал във Венеция, „Гран при” 
на филмовия фестивал в 
Кан и на много други награ-
ди, пиша това писмо, само за 
да подчертая, че не съм по-
литик, не съм чиновник и не 
съм държавен служител. Аз 
съм руски творец, представи-
тел на древен руски род и за-
това смятам за необходимо да 
кажа следното относно включ-
ването ми в санкционния 
списък на ЕС:

Първо, моля да не възпри-
емате писмото ми като опит 
да се измъкна от обявените 
ми санкции, защото тези санк-
ции ми бяха обявени от хора, 
на чиито думи или действия не 
може да се вярва. Достатъчно е 
да си припомним признание-
то на бившия канцлер на Гер-
мания г-жа Меркел, бившия 
президент на Украйна Поро-
шенко и бившия президент 
на Франция Оланд, че всич-
ки многогодишни преговори, 
свързани със споразумения-
та от Минск, са били цинична 
лъжа, с цел печелене на време 
и насаждане на прекрасната 
земя на Украйна на нечовеш-
ка русофобия и жесток наци-
зъм. Или си спомнете как ци-
вилизованият свят подкрепи 
забраната на киевския режим 
руски граждани на Украйна да 
говорят и мислят на родния си 
руски език. И освен това, прези-
райки устните обещания, да-
дени на ръководството на Съ-
ветския съюз, НАТО да не се 
разширява на Изток, да не об-
гражда нашата страна, която из-
пълни всички споразумения за 
намаляване на въоръженията, 
включително изтеглянето на 
нашите войски от Източна Ев-
ропа, разрушаването на Бер-
линската стена, почти пълното 
унищожаване на националния 
военнопромишлен комплекс 
и така нататък, доведоха НАТО 
близо до границите на моята 
родина.

Но аз не искам да обсъж-

дам това. То е твърде очевид-
но не само за мен, но и за вас и 
затова всичко, което правите, е 
последователно продължение 
на всеобщата лъжа и северно-
атлантическата експанзия. Аз 
говоря за нещо друго.

Вие, които се смятате за 
цивилизовано демократично 
общество, обявявате санкции 
на човек, който изразява лич-
ното си мнение в собствената 
си страна, в своята родина, на 
своя народ, на своя език.

В продължение на 11 години 
аз водя предаването „Бесогон“ 
по тв канала „Россия-24“ и през 
всичките 11 години никога 
не съм променил гледната си 
точка по нито един от ключо-
вите въпроси, които съм поста-

вял. Само през миналата година 
16 предавания са гледани от 229 
милиона зрители.

Наистина ли не разбирате, че 
само тази цифра потвържда-
ва, че това, за което говорим в 
нашите предавания, вълнува 
огромното мнозинство от хо-
рата, живеещи в Русия?!

Без да знаете какво говорите, 
вие ме обявявате за пропаган-
датор на Кремъл. Но за справ-
ка, ако ви интересува: не полу-
чавам нито стотинка нито от 
„Россия-24“, нито от държава-
та и правя предаването само 
за своя сметка. Освен това, за 
„чистотата на експеримента“, 
моето предаване не се прекъс-
ва от реклами, което, повярвай-
те ми, с такъв брой гледания 
може да се превърне в източ-
ник на сериозен доход за мен. 
Моето предаване не е цензу-
рирано от никого. В понедел-
ник то се включва в програма-

та за петък сутринта, а каналът 
получава нашия „Бесогон“ едва 
в четвъртък късно вечерта, без 
да знае нищо за предаването, ос-
вен името, следователно никой 
не може да повлияе на негово-
то съдържание.

Мога да предположа, че от-
ношението ви към мен се е 
развило именно след гледането 
на моите предавания и именно 
защото те със своята правди-
вост и независимост помагат 
на хората да разберат истина-
та.

Няма да скрия - това 
ме радва. 

Но ако това е така, не може 
да не сте чули и видели колко 
пъти в „Бесогон“ призовавах да 
събудите чувството си за исти-

на и предлагах да погледнете с 
широко отворени очи деца-
та, убити от киевския режим 
в Донбас, изгорените в Дома 
на профсъюзите в Одеса, раз-
стреляните военнопленници, 
изтезанията и униженията на 
мирното население - всичко, 
което е резултат от вашата из-
мамна политика и предател-
ството на подписаните от вас 
Мински споразумения.

Вие ми налагате санкции, 
наред с други неща, заради 
подкрепата ми за предполага-
емо невярното изявление на 
Кремъл за биологичните оръ-
жия. Но защо тогава не обя-
вите санкции на г-жа Нюланд, 
която публично призна съ-
ществуването на биологични 
лаборатории в Украйна, което 
беше доказано от документал-
ни кадри и документи, които 
показахме в нашата програма.

Наричате обединението на 

Крим с Русия анексия и не ис-
кате да признаете, че след фа-
шисткия преврат с атентат 
срещу президента Янукович 
се подготвяше и щеше да се 
проведе кървава баня в Крим, 
не искате да повярвате и при-
знаете, че повече от 90% от жи-
телите на Крим са гласували 
без нито един изстрел и наси-
лие за връщане към Руската 
федерация.

Вие отричате нашето твър-
дение за събудения нацизъм в 
Украйна и смирено приемате 
разрушаването на паметници 
на съветските войници, побе-
дили Германския райх, и пре-
именуването на улици, кръс-
тени на велики писатели, с 
имената на Бандера, Шухевич 
и други съучастници на Хит-
лер, които само заради Волин-
ското клане с убийството на 
стари хора, жени и деца, тряб-
ва да бъдат прокълнати зави-
наги.

Не искам да се спирам на 
всички тези факти, защото вие 
сте видели всичко в моите пре-
давания, иначе нямаше да ми 
обявите санкции. Но вашата 
задача е да не виждате нищо 
от това. И най-важното - да не 
позволявайте на другите да го 
видят - тези, които още не са за-
слепени от вашата пропаганда 
и, които не изпълняват задачи-
те, поставени ви от Вашингтон.

Тази истина е страшна за вас 
само защото в периода от 1 яну-
ари до 8 януари тази година 
повторенията на „Бесогон” са 
гледани от 53 милиона души. 
А това е населението на някол-
ко страни от ЕС взети заедно, 

които ми обявиха санкции.
В края на това писмо, искам 

да изразя благодарността си към 
вас за признанието на моята 
дейност, защото по друг начин, 
освен с признание, не мога да си 
обясня страха ви от истината, 
която рано или късно ще пре-
расне в международен трибу-
нал на онези страни и народи, 
които днес чакат нашата побе-
да, но нямат нито силата, нито 
възможността да я изразят от-
крито. Не забравяйте, че освен 
Северозапад има и Югоизток, 
както и Африка, и Латинска 
Америка.

Улисана от комфортния жи-
вот под американския ядрен ча-
дър, цивилизована Европа, коя-
то някога не чу Кадафи и го уби, 
ще се събуди със стотици мили-
они очи на обикновени хора, 
които ще се пробудят от мъг-
лата и ще ви кажат „не“ - силно 
и ясно, както ви казва нашият 
президент днес - единствени-
ят от световните лидери, кой-
то стои на пътя на опустоши-
телното цунами на вашето ли-
цемерие. Но заедно с него това 
„не“ ви го казва и огромното 
мнозинство от народите на 
нашата огромна Русия.

Прекрасно разбирам, че мал-
цина от онези, до които е адре-
сирано, ще узнаят за това мое 
писмо, но за мен беше по-важно 
да го напиша.

Чуйте нашето „не“, докато 
все още имате време.

Никита Михалков

Източник:  
„Росийская газета“,  

16.01.2023 г.

На 16 декември Европейският съюз доба-
ви 141 човека и 49 юридически лица към 
санкционен списък - част от деветия 
пакет от санкции срещу Русия. В него 

може да бъде прочетено и името на руския режи-
сьор Никита Михалков, ведно с членове на прави-
телството на РФ, както и на водещите журнали-
сти Борис Корчевников и Марина Ким, а също и на 
певеца Григорий Лепс и блогъра Дмитрий Пучков. 

В отговор на това, световноизвестният ре-
жисьор и актьор Никита Михалков, председа-

тел на Съюза на кинематографистите на Ру-
ската федерация, написа Отворено писмо до Съ-
вета на Европейския съюз. То бе публикувано във 
вестник „Российская газета“, в броя от 16 януари 
т.г. В писмото си Никита Михалков  подлага на 
унищожителна критика критериите за демо-
кратичност на ЕС, които разрешават санкции 
срещу него, гражданинът на Руската федерация, 
който изразява своето лично мнение в собстве-
ната си страна. (Писмото публикуваме без съ-
кращения).

Отворено писмо до членовете на Съвета на Европейския съюз 
от народния артист на Русия, герой на труда на Русия, 

кинорежисьора Никита Михалков

СТРАХ ВИ Е ОТ ИСТИНАТА!

Никита Михалков


