
В сакралния календар на Бъл-
гария, денят Трети март све-
ти с непомръкваща светлина 
вече 145 години. На този ден 

възкръсна от пепелищата на истори-
ята красното име на нашето любимо 
Отечество. Възкръсна, за да потвърди 
евангелската истина, че „Смертю, смер-
ть поправ...“; че нито мракът на непро-
гледната робска нощ, нито ятаганна-
та сеч са имали силата цели 485 години 
да изличат волята на роба за свобода и 
държавност. И да сломят неумиращата 

вяра и надежда на българския дух, за бъдност и пребъдване. 
В темелите на мечтаната нова българска държава лежат костите на 

руските чудо-богатири, а редом с тях, преплетени в прегръдката на са-
можертвата и смъртта, са и костите на българските опълченци. На тия 
„деца бурливи“, както ще ги назове народният поет Иван Вазов; на тия 
„ангелски души“, както ще добави, подобно на приписка в свещения ка-
нон на паметта и летописецът на българските въстания Захарий Сто-
янов. 

И се начева новото българско летоброене на свободата, родена чрез 
Подвига. Тази най-вярна дума за святото дело на заминаващите в поход 
руски освободителни войски и опълченски дружини, изрича в Кишинев на 
12 април 1877 г. владиката Павел. Изрича я в присъствието на Царя Ос-
вободител - император Александър Втори. Изрича я като напътствие и 
оценка за святото превъплъщение на най-великата евангелска добро-

детел – да отдадеш най-скъпото, кое-
то имаш – живота си за „други своя“!
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ТРЕТИ МАРТ – ИЗСТРАДАН И ВЕЧЕН

ПЕТ ВЕКА КРЪВ! ПЕТ ВЕКА МЪКА!
Дори да изрека това
не мога. А през този пъкъл
ти пеш вървя.
  И оживя!
Ах, колко жилав ти излезе!
Корав, великодушен, чист –
дори и свойте главорези
в песни увековечи.
Дори и на палача ножа
направи свят със свойта кръв.
Народ велик, ти само можеш
да издържиш, да си такъв!
Дори най-черната си мъка
в най-чудна красота втъка.
Народ с ръка хилядоръка,
ти само можеше така!
Ти само можеше…
  Безсмъртна
да е кръвта ти с цвят червен,
която през безбройни мъртви
дойде до мен, възкръсна в мен!

Дамян П. ДАМЯНОВ
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При тези думи ридание 
задавя гърдите на императо-
ра. И само могъщото „Ура!“  
на войскарите препотвърж-
дава пред небесата великата 
правда на наченатото Хрис-
толюбиво дело. „Пътят пред 
вас, добавя свещенослужите-
лят Павел, е добре познат. Той 
е отъпкан от крака на руско-
то воинство. Той е осеян с кос-
тите и е напоен с кръвта на 
защитниците на руския на-
род и Христовото име. Нався-
къде по пътя си вие ще видите 
села, градове, крепости, реки, 
планини и долини, които ще ви 
напомнят велики имена и наз-
вания на руски доблестни дела 
и славни победи. Тръгнете мъ-
жествено и вдъхновено на този 
належащ подвиг!“

И оттогава до днес, като не-
заглъхващо ехо на този благо-
слов, отекват и думите на пи-
сателя-гений и пророк Фьо-
дор Михайлович Достоевски. 
И те са съкрушаващото всяка 
лъжа свидетелство за вдъхно-
вяващите мотиви на руския 
народ и свещената мисия и 
цел на Русия в тази война: 
„В резултат, пише той, дойде 
тази нечувана война в защита 
на слабите и угнетените, за 
да им се дадат живот и свобо-
да, а не за да им се отнемат – 
тази отдавна нечувана в света 
цел на войната стана за всич-
ки наши верующи факт, който 
потвърди вярата им... А за Ев-
ропа се оказа голяма съблазън... 
Тя не повярва и се възмути... не 
толкова от предполагаемото 
усилие на Русия, колкото от-
това, че Русия е способна да си 
постави такива задачи и цели. 
А да се предприеме нещо извън 
собствената изгода, е толкова 
непривично за Европа, толко-
ва то е извън международните 
нрави, че постъпката на Русия, 
продължава геният-пророк, е 
даже безнравствен факт, кой-
то е опасен за Европа и едва ли 
не заплашващ нейната велика 
цивилизация.“

Дълъг се оказа този цитат, 
но как да спреш насред ду-
мата геният, великият писа-
тел-провидец, думите на ко-
гото сякаш са изречени и за 
днешния ден на Русия! И тога-
ва, по време на Руско-турската 
освободителна война, Европа 
ликува всеки път и с радост 
преповтаря и преумножава 
и най-незначителното руско 
попътно поражение. Излиза-
щият по това време вестник 
„Германия“, дори намира за 
необходимо да отбележи, че 
“Макар и да трябва да се рад-
ваме на победите на турците, 
над омразните руси, все пак е 

неудобно да изразяваме така 
открито симпатиите си“.

А ето и един друг цитат, в 
който е записан обективни-
ят глас на истината. Той при-
надлежи на английския по-
литик Уйлям Гладстон и ду-
мите в него са изречени на 
50 000 митинг в Бирмингам, 
където той заявява: „...С осво-
бождението на милиони поро-
бени народи от жестокото и 
унизително робство, Русия ще 
окаже на човечеството една 
от най-блестящите услуги, ка-
квито помни историята, услу-
га, която никога не ще изчезне 
от благодарната памет на на-

родите.“ 
Пророчески думи! Със съ-

щата увереност обаче, от име-
то на всяко честно българско 
сърце, ще кажем, че те няма 
как да бъдат зачислени към 
моралния актив на полити-
ките на неговата собстве-
на държава. Великобритания 
се зае, още на следващия ден 
след Сан Стефано, да доказва 
и внушава, че Европа не бива 
да допуска осъществяването 
на този договор, който Осман-
ската империя се била съгласи-
ла да подпише само защото е 
разчитала, че Европа ще про-
тестира и няма да позволи 
неговото приложение. И как 
човек да не си припомни гор-
чивия, пророческия поплак на 
великия Ботев! – „О, цивилизо-
вани европейски вълци! И на вас 
ще заплати човечеството, ко-
гато и да е, и дето и да е!“

Но не само това е единстве-
ната причина. Както твър-
ди един от най-задълбочени-
те наши автори, анализато-
рът Иван Ценов, в последните 
400 години няма крупно све-
товно престъпление, в което 
да не е замесена Островната 
империя и по-късно нейният 
бастард, настоящият хегемон. 
Но това е дълга тема, поне кол-
кото Великото противостое-

не между Изтока и Запада. За 
него в случая, свидетелства пак 
великият Достоевски: „Войн-
стващият католицизъм заста-
на яростно и със силни чувства 
на страната на турците срещу 
нас. Не някакъв си прелат, а са-
мият папа, на Ватикански съ-
бирания гръмко и с радост го-
вори за „победите на турците“ 
и предрича страшно бъдеще за 
Русия. Този умиращ старец, при 
това „глава на християнство-
то“, не се срамува да каже, че 
всеки път с радост слуша за по-
раженията на русите.“

Откъдето и както и да пог-
ледне човек, към тези свиде-

телства, става ясно, че няма 
нищо случайно в историята. 
Екзалтирането неприличие 
на усърдните клерикали и то-
гава, и днес ги тика решител-
но да застават срещу всяко 
начинание на „схизматична 
Русия“. Това интегрално отно-
шение на Колективния Запад 
– англикански, протестански и 
католически, към „схизмати-
ците от Изтока“, към кои-
то принадлежим и ние, пра-
вославните българи, поста-
вя въпроса за най-важния и 
на-належащ разговор, който 
трябва да проведем със собст-
вената си съдба – и като на-
род, и като държава! Защото 
за 30 години България пре-
живя невъобразимо дълбока 
катастрофа. И това е горчива и 
незаобиколима истина. И само 
след нейното осъзнаване Бъл-
гария може да продължи своя 
път в историята. И то след 
дълбок катарзис и осмисляне 
на собствената си цивилиза-
ционна автентичност. 

В този смисъл, отноше-
нието ни към Трети март е не-
двусмислено отрицание към 
т.нар. нов цивилизационен 
избор, прогласен от самите 
причинители на този неот-

меним и съдбовен въпрос. За-
щото още от Хегел е известно, 
че „В историята има значение 
само това, което е станало и, 
както е станало!“ 

От една страна Трети март 
е роден от титаничното уси-
лие на една победоносна вой-
на на Русия, изправена и тогава, 
както се видя от изнесеното до-
тук, срещу обединената воля 
на Колективния Запад. Тази 
воля бе изразена най-наглед-
но от демаркациите на бъл-
гарското историческо земли-
ще, осъществени от Берлин-
ския конгрес през 1878 г. От 
друга страна Трети март е един 

реален резултат от съчетанието 
на добродетелтта, обославяща 
принципите на православно-
то християнство и славянска-
та идея, нещо което е абсолютно 
неприемливо за нашите „нови 
освободители“. Това е причи-
ната те да се отнасят към него 
като към бинарно оръжие, от-

делните компоненти на кое-
то сами по себе си дори и да 
са неприемливи, не са опасни. 
Но съединени, те, според тях, са 
причина сънят им да бъде тре-
вожен и дори невъзможен. За-
това вече от векове са „борци за 
разоръжаване“ и воюват за „не-
разпространението  и пълната 
забрана на това оръжие“. 

В резултат на техните 
страхове и усилия днес има-
ме една все по-нагла, изобре-
тателна и очевидно добре за-
платена русофобия. Нагледен 
пример в това отношение са и 
шепата наемници-историци, 
които след едно „научно“ сбо-
рище във Великотърновския 
университет, прогласиха иде-
ята за 10 годишен период в 
който България да няма свой 
национален празник, за да се 
осъществяла „проверката на 
ценностите“, които трябвало 
да са на сърцето на българския 
народ. 

Цялата тази елементарна 
уловка води до прозрачната 
идея националният ни праз-
ник непременно да не бъде 
Трети март. В случая, героят 
на Конан Дойл би възкликнал: 
„Елементарно, Уотсън!“ Мой-
сей навярно би се обосновал 
по-ясно и по-категорично, от-
носно целта на тази идея: „До-
като измрат родените в роб-
ство!“

Въпросните историци 
обаче, предвождани от все 
по-елементарния и все по-
смешен и неосъществен ца-
редворец - Петър Стоянович, 
предлагат в своето заслепе-
ние дори и алтернатива на 
Трети март. И това трябвало 
да бъде според тях, Денят на 
славянската писменост и кул-
тура – 24 май. 
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„Панихида“ 1877, худ. Василий Верешчагин

И 
дори не се досещат, че това е претоплена манджа. Но 
не това е темата сега. Нагазили до кръста в своята не-
навист и рвение, да бъде отречен Трети март, тези 
уж образовани наемници забравят, че България и 

Русия са свързани чрез този ден и в добро, и в зло; и в нес-
года, и в беда, и в радост! По същият начин, по който са свър-
зани чрез паметта на кръвта двама рождени братя или две 
сестри. И че кирилицата, на която са написани преведените от 
Светите братя Кирил и Методий Свещени писания, опосред-
ства една друга неразкъсваема връзка. И това е взаимната 
свързаност на руския и българския живот чрез православ-
ната единосъщност, с неподвластното на никакви конюнк-
тури и доктрини, пребъдващо и всепобеждаващо триедин-
ство на Отца, Сина и Светого Духа! И че именно тази благо-
датна връзка, правечна и неразкъсваема, вбесява враговете 
български и руски със своята историческа неотстранимост 
и непобедимост. 

А те, които не се уморяват да ни измислят всевъзможни 
страдания и изпитания не се и досещат дори, че тъкмо чрез тях, 
ще пребъдват във вечността и България, и Русия!

Защото „Бог не наказва, когото мрази!“
Трети март е празник изстрадан и вечен. 
Трети март е празникът на духа, който може да бъде раз-

терзаван, но винаги остава и ще остане непобеден!
Честит Трети март!

Как се погубва България?

Към 1989 г. България 
наброява 9 милиона 
жители. С политиче-
ската промяна, на-

речена „преход”, населението 
започва да се топи. 

Проблемът възниква още 
през 70-те години на XX век. 
Раждаемостта от предходни-
те три десетилетия чувстви-
телно намалява.1 През 1980-
1989 г. естественият прираст 
постъпателно спада от +3,4% 
през 1980 г. на +0,6‰ през 
1989 г., докато за същия пе-
риод естествената смъртност 
е между 11,1% и 12,0‰.2 За ту-
ширане на тази негативна тен-
денция бе разработена цялост-
на, ресурсно обезпечена дър-
жавна политика. През 1986 
г. бе приет и нов Семеен ко-
декс. Целта бе да се постигне и 
поддържа естествен прираст 
на населението в рамките на 
2-3‰ годишно. 

Осъществяването на тази 
програма на практика се пре-
крати с началото на „прехода“. 
„Голямата екскурзия“ и пос-
ледвалата масова емиграция 
предимно на млади хора до-
веде до бърз спад на население-
то. У нас започва да се говори за 
„демографска криза”.

Справочните издания оп-
ределят понятието „демограф-
ска криза” като съвкупност от 
възникващи проблеми в насе-
лението на дадено общество, 
които водят до сериозни ико-
номически и политически 
последици. В повечето разви-
ващи се страни рязкото увели-
чение на населението води до 
излишък от млади хора, без-
работица, социални проблеми. 
В т. нар. трети свят висока-
та раждаемост е тази, която 
най-вече поражда демограф-
ска криза. 

Обратен процес се наблю-
дава в редица държави – пре-
димно в Западна и Северна 
Европа: под влияние на фи-
лософията на консумеризма, 
на други идейни или социални 
тенденции, млади хора не же-
лаят да раждат или ако съз-
дават семейства, не желаят 
да имат деца, въпреки висо-
кия си жизнен стандарт. Това 
те вършат съзнателно и добро-

1  Минко Минков и колектив 
(1984), Характеристика на българското 
население. Трудови възможности и 
реализация, С., изд. „Наука и изкуство“; 

2 Данни за демографските 
показатели на България – https://
bg.wikipedia.org

волно. Числеността на населе-
нието намалява поради ниска 
раждаемост, средни стойно-
сти на смъртност, без естествен 
(нулев) или с отрицателен ес-
тествен прираст. Иначе казано, 
в тези страни демографската 
криза е следствие от ниското 
равнище на раждаемост. До-
като у нас – наред с резкия спад 
на икономическия растеж, въз-
растовото, професионалното и 
социално деструктуриране на 
населението, масовата емигра-
ция и др., главният фактор за 
демографския срив е високо-
то равнище на смъртност. 

Фактите

С настъпването на „прехо-
да” населението ни започва да 
намалява с изключително ви-
соки темпове, за да достигне 
– от 9 милиона жители към 

1989 г. – до  7 101 510 души 
към м. юли 2017 г. по данни на 
The World Factbook – справоч-
ника на ЦРУ на САЩ.3 Сходни 
данни сочат НСИ; Докладът за 
състоянието на националната 
сигурност от 2017 г., приет от 
Народното събрание; прогно-
зата на „Евростат“. 

През 2019 г. вече е 7 052 
532 души – 0.91% спад в срав-
нение с 2018 г.; през 2020 г. е 
6 979 175 души – 1.04% спад 
спрямо 2019 г.; през 2021 г. е 
6 885 868 души – 1.34% спад 
спрямо 2020 г. Прогнозата за 
2022 г. е за 6 781 953 души със 
спад от 1.51% спрямо 2021 г.4 

3  http://kanal3.bg/
news/bulgaria/society/1264-CRU:-
Naselenieto-na-Balgariya-e-pod-7-mln.-
dushi#sthash.fArcU4vj.dpuf

4  Източник: Chart and table of 
Bulgaria population from 1950 to 2022. 

В публикация в бр.7/2023 г. 
на „Нова зора“ посочихме, че 
според прогнозата на ООН 
за 2022 г. България е загуби-
ла близо 2 166 696 души, или 
сривът на населението ни е 
към 27%, съпоставен с да-
нните от последното пребро-
яване преди „прехода“ (8 948 
649 души през 1985 г.)!5 Ина-
че казано, само за три десети-
летия 27% от българското на-
селение „се е изпарило”, прате-
но е в отвъдното! Такъв висок 
темп на физическо елимини-
ране историята не познава за 
страна, която не е преживя-
ла катастрофални природни 
бедствия, епидемии или вой-
ни. 

За сравнение, академич-
ни учени сочат между 25% и 
48% загуба на българския ет-

нос през първия век на ос-
манското иго. Според изслед-
ване на проф. Христо Гандев 
от 1972 г. българското населе-
ние към края на XIV в. е около 
1,4 милиона, приблизително 
колкото на Англия.6 Oценката 

United Nations projections; https://www.
macrotrends.net/countries/bgr/bulgaria/
population

5  Eurostat: Bulgaria Set for 
Sharpest Population Decline in EU, 
09.06.2021; 
https://www.novinite.com/
articles/129103/Eurostat%3A+Bulgaria+
Set+for+Sharpest+Population+Decline
+in+EU

6  Оценката към 1400 г. е за 2 
080 000 души,: https://en.wikipedia.
org/wiki/Demography_of_England; 
друг източник сочи около 2 и половина 
милиона: Tim Lambert (2021), A History 
of the Population of England, в: https://
localhistories.org/a-history-of-the-
population-of-england/

му е за 680 720 души обща за-
губа cтолетие след падането 
на България под властта на ос-
манските завоеватели.7 Изслед-
ването предизвика оживена 
дискусия в историческата пе-
риодика: възхваляван от едни, 
открито следван като изследо-
вателски модел от други, кри-
тикуван от трети. Наложи се 
проф. Гандев да извърши по-
правки в последващо издание: 
сигурните загуби на българ-
ската народност през XV в. са 
сведени до 25% или на 360 000 
души. Като основание за тази 
корекция е изтъкнато обстоя-
телството, че в изчислителни-
те операции не е обхванато на-
селението на Беломорската, 
Македонската и Родопска-
та област. Според други ака-
демични автори, към 1500 г. – 

столетие след османското на-
шествие, населението в днеш-
ните граници на България е 
сведено до 1,179 милиона,8 980 
хиляди,9 800 хиляди.10 Каквито 
и да са различията в оценките, 

7  Христо Гандев (1972), 
Българската народност през XV 
век, Демографско и етнографско 
изследване, С., изд. „Наука и изкуство“, 
с. 55-56; 100-131;

8  Анастас Тотев (1968), 
Населението на България, в: 
Годишник на Софийския университет, 
Юридически
факултет, т. LІX, кн. 2, с. 3 – 45;

9  Петър Петров (1980), 
Основни периоди и закономерности 
в демографските промени на 
населението в
НРБългария, в: Етнография на 
България, том І. С., БАН, с. 252 – 258;

10  Colin McEvedy and Richard 
Jones (1978), Atlas of the World Population 
History, NY, Penguin Books, р. 109;

безспорно е че биологичното 
свиване на българската народ-
ност се отразява негативно на 
развитието й през следващите 
векове. 

Днешният темп – при 27% 
срив на българското население 
за 33 години, е повече от три 
пъти по-ускорен от темпа на 
загуба през първите 100 годи-
ни на османското иго. Според 
оценка от 2015 г. на Института 
за модерна политика, в следва-
щите години между 630 000 и 
650 000 от най-застрашените, 
социално изхвърлени българи, 
са на път да минат в отвъдно-
то.11 Основателно ли е да го-
ворим за геноцид тогава?

Що е геноцид?

През последните години се 
натрупват все повече и пове-
че факти, свидетелстващи за 
действия и/или бездействия 
срещу българската нация, кои-
то обосновано попадат в дефи-
нитивното поле на понятието 
„геноцид”. Прекъсва се поло-
жителния прираст на насе-
лението и по официални дан-
ни започва трайна отрицател-
на тенденция: -0,4‰ за 1990 
г., -6,0‰ за 2016 г.,12 за да дос-
тигне -13,2‰ през 2021 г.13 
Смъртността започва да на-
раства, достигайки общо за 
страната 21,7‰ към 2021 г.,14 
при 8,5‰ раждаемост.15

Изследвайки тази свръх-
висока смъртност, доц. Пенчо 
Пенчев от катедра „Национал-
на и регионална сигурност“ в 
УНСС пита: как и защо насе-
лението ни намалява с такъв 
темп, след като не сме претър-
пели катастрофални природ-
ни бедствия, епидемии или 
войни? И формулира хипотеза 
за наличието на „форми на ге-
ноцидно насилие.”16 Академични 
автори като Марин Деведжиев, 
Пенка Найденова, Петър Сла-
вейков, Петър Иванов, Трен-
дафил Митев, Нако Стефанов, 
Валери Стефанов, Петър Ата-
насов, Надежда Илиева. 

На стр. 4

11  Институт за модерна 
политика, 2015, Социално-
икономически права, уязвими групи и 
дискриминация през 2015 г. (годишен 
доклад) в: България продължава да 
затъва в бедност 

12  Източник: Данни за 
демографските показатели на 
България – https://bg.wikipedia.org

13 https://www.nsi.bg

14 https://www.nsi.bg

15 https://www.nsi.bg

16  Пенчо Пенчев (2005), 
Изследване за геноцид в Република 
България за периода 1990-2005 г., в: 
Бюлетин „Контакти”, № 9/2005.

Откъс от доклад, изнесен на 23.10.2021 г. на академичната конференция 
на тема „Демографският срив на България: Възможни решения 
и практически стъпки за изход“, изд. „Мултипринт“, С., 2022 г.

Демографска криза или геноцидно насилие?

д-р Радко ХАНДЖИЕВ 
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Авторитетни журналисти 
като Кеворк Кеворкян и дру-
ги, също бият тревога за демо-
графска катастрофа надвисна-
ла над българската нация.17 Оче-
видно хипотезата за „форми на 
геноцидно насилие” не е неосно-
вателна. Кои са факторите обаче, 
които водят до „добре планира-
ната смъртност”, както се из-
рази с мрачна ирония медиен 
коментатор?18

Като основни социално-
икономически фактори на ри-
ска научните изследвания у нас 
сочат безработицата, ниски-
те доходи, социалната неси-
гурност, замърсената почва и 
питейна вода, замърсения ат-
мосферен въздух, наднорме-
ния шум.19  Посочихме вече, че 
СЗО отдавна бие тревога за ско-
кообразен ръст на незаразните 
хронични заболявания (НХЗ), 
които се отключват най-вече 
от рискови и стресови факто-
ри, породени от външни драз-
нители, нагнетяване на страх, 
неблагоприятна социална 
среда и пр. За възникването на 
стрес решаващо значение има 
начина на живот и социална-
та среда, които са независими 
фактори на индивидуалното 
здраве. Здравето, според дефи-
ницията на СЗО, е „състояние на 
пълно физическо, психическо и 
социално благополучие, не прос-
то отсъствието на болест или 
недъг.“20 Но точно тези състав-
ки от дефиницията на СЗО из-
цяло или отчасти отсъстват в 
българските реалии през по-
следните три десетилетия. 

По показателя „смъртност” 
сме в първата десетка в све-
та. Доклад на Евросъюза сочи, 
че България надвишава сред-
ната за ЕС смъртност по 17 по-
казатели, като при пет от при-
чините за фатален изход (зло-
качествени образувания; бо-
лести на кръвообращението; 
на сърцето; мозъчно-съдова 
болест; състояния, възниква-
щи по време на бременност 
и раждане) страната ни е на 
първо място.21 Директорът на 
Специализираната болница по 
онкология проф. Здравка Ва-
лерианова алармира, че Бъл-

17  http://bulgarski.pogled.
info/news/78766/buditeli; http://
avtorski.pogled.info/article/77982/
desetiletieto-kogato-shte-se-reshi-shte-
ya-ima-li-balgariya; http://avtorski.
pogled.info/article/64239/Genotsidat-i-
avtogenotsidat-na-balgaritе; 

18  http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2014/05/04/2292037_
bulgariia_e_sred_stranite_s_nainiska_
produljitelnost;

19  Василевски, Никола, цит.
съч., с.339-346.

20  Срвн. Преамбюл към 
Конституцията на Световната 
здравна организация, приет 
на Международната здравна 
конференция, Ню Йорк, 19-22 юни 
1946 г.; в сила от 7 април 1948 г.

21  http://www.mediapool.bg/
българия-води-по-смъртност-отрак-
и-болести-на-сърцето-в-европа-
news202398. html

гария води и по смъртност от 
рак и болести на сърцето в Ев-
ропа.22 Страната ни е на 210-то 
място от общо 224 държави по 
раждаемост на 1000 души от на-
селението.

Особено сериозен фактор на 
риск и стрес е т.нар. енергийна 
бедност: според официалните 
(чувствително занижени!) дан-
ни, 30% от българските граж-
дани не могат да покриват 
сметките си за ток, парно или 
твърдо гориво. И по този пока-
зател сме на първо място в Ев-
росъюза.23 Пак по занижени 
данни, в края на 2021 г. Евростат 
сочи, че 33.6% от населението 
ни е в състояние на бедност и 
социално изключване.24 Пре-
ценката на Евростат е за тези – 
между 4,5 и 4,7 милиона, които 
постоянно са на територията 
на страната и не включва ония 
два или повече милиона българ-
ски граждани, емигрирали вре-
менно или за постоянно.

Несъмнено обоснована е 
констатацията, че именно из-
куствено създаваните и на-
силствено налагани против 
волята на хората рискови и 
стресогенни фактори водят до 
скокообразен ръст на НХЗ. От-
тук и изключително високата 
смъртност, която поставя Бъл-
гария сред държавите с най-
мащабно лишаване от право-
то на живот на собственото 

22  http://www.zdravenmediator.
net/pic/articles/Socialnoznachimi-
zaboliavania.pdf

23  http://bulgarski.pogled.info/
news/80213/45-ot-balgarite-nyamat-
sredstva-za-da-se-otoplyavat

24  https://bnr.bg/en/
post/101542391/6-of-the-population-of-
bulgaria-at-risk-of-poverty-and-social-
exclusion-eurostat

си население. Което навежда на 
извода, че наложеният на стра-
ната ни модел в най-висока 
степен убива хора.25 Може ли 
да говорим за демографска кри-
за тогава? Или по-точното е де-
мографска катастрофа? Но ко-
гато българското население от-
части или изцяло насилствено 
е поставено в такива условия 
на живот, които да водят към 
неговото пълно или частич-
но физическо елиминиране, 
обосновано ли е да се твърди, 
че това е деяние, което попада в 
дефинитивното поле (чл. 416 от 
НК) на понятието геноцид?

И така, научните изследва-
ния назовават факторите, кои-
то отключват заболявания, во-
дещи към ускорено физическо 
елиминиране на част от бъл-
гарското население. Кой обаче 
дирижира политиката на ри-
скови фактори, така че да се 
отключват сериозни здраво-
словни поражения у милиони 
български граждани, водещи 
до смъртта на 27% от населе-
нието? Кой нагнетява страх у 
българите, принуждавайки ги 
да се въздържат от действия в 
своя защита? Кой препятства 
българските власти да пред-
приемат действия за защита 
на българското население? 

Кой?

Едва ли може да се спори, че 
това е следствие от мафиотизи-
ране на всички сфери на дър-
жавното управление през го-
дините на т.нар. преход. Прес-
тъпността не само се инфил-
трира, но напълно се е сляла 

25  http://pogled.info/avtorski/
Vasil-Prodanov/kak-kapitalizmat-kato-
sistema-ubi-sled-1989-g-stotitsi-hilyadi-
balgari.95269

с трите власти. Няма област 
в обществено-политическия 
живот, в която да не властва 
организирана престъпност. В 
разговорния език, а и в медии-
те, често я назовават чрез кон-
кретните й проявления: енер-
гийна мафия, здравна ма-
фия, фарма мафия, имотна 
мафия, банкова мафия, дър-
вена мафия, медийна мафия, 
чиновническа мафия, съдеб-
на мафия... Именно тези ма-
фиотизирани структури или 
„октоподът” са рупорът на не-
законни практики, узаконява-
ни с протекцията или бездейст-
вието на длъжностни лица в 
най-високите етажи на властта. 
Случаят „Мишо Бирата” е само 
един от емблематичните.

Как влизат тоновете базо-
ви вещества (прекурсори) за 
производство на наркотици у 
нас, ако не с действие или без-
действие на висши длъжност-
ни лица? Кой позволява на мо-
нополистите да се вихрят без-
наказано, ако не е действието 
или бездействието на длъж-
ностни лица в законодателна-
та, изпълнителната и съдеб-
ната власт? Как да обясним за-
губата на 27% от населението 
на България през годините на 
„прехода”, ако не е действието 
или бездействието на цялата 
„политическа класа”? Може ли 
да се твърди тогава, че прояв-
ленията на престъпността у 
нас са институционализира-
ни?

„Организираната престъп-
ност има корумпиращо влия-
ние върху всички български ин-
ституции, включително върху 
парламента, правителството 
и съдебната власт. В резултат 
на това, организираната прес-
тъпност е увеличила влияние-
то си и е в състояние да дейст-
ва буквално безнаказано!”, 
сочи в доклад още през 2005 г. 
Джеймс Пардю, екс-посланик 
на САЩ в София.26  

Последващ доклад на Дър-
жавният департамент на САЩ 
за България от март 2019 г. съ-
държа още по-смазващи кон-
статации за задълбочаващи 
се злоупотреби и корупция 
във всички правителствени 
институции; неефикасност и 
липсата на отчетност в съдеб-
ната система; безнаказаност 
на длъжностите лица в най-
високите етажи на властта; и 
т.н.27 Очевидно, 14 години след 

26  Българската организирана 
престъпност. Пълен текст на 
грама 05SOFIA1207 от Wikileaks, 
първоначално публикувана в 
редактирана версия на сайта на 
английския в. „Гардиън”, в: „Биволъ”, 
https://bivol.bg/05sofia1207 02.05.2011 
[10.10.2016]; Безлов, Тихомир, 
Безнаказаната мафия ще е катастрофа 
за следващите правителства, в. „24 
часа” 21.03.2011 http://www.24chasa.bg/
Article.asp?ArticleId=825803

27  https://www.vesti.bg/

доклада на посланик Пардю, 
управлението не само не се е 
подобрило, а драстично се е 
влошило. Впрочем, и в доклада 
на еврокомисаря Йоханес Хан 
от 2013 г. българските полити-
ци и бизнесмени се сочат като 
корупционери, безмилостно 
изстискващи силите, живота 
и здравето на своите съграж-
дани. Онова, което премълчава 
еврокомисарят обаче е, че тех-
нологията на голямата коруп-
ция и методите за осъщест-
вяването й бяха наложени от 
днешните ни европартньори 
и станаха задължителни под 
лицеприятното наименова-
ние „добри европейски прак-
тики“; също, че именно го-
лямата корупция неизбежно 
доведе до днешното състоя-
ние на постъпателни форми 
на геноцидно насилие, които, 
според https://www.eurochicago.
com/ – сайт, считан за глас на 
българската емиграция в САЩ, 
са „официално ратифицира-
но дело на българската власт, 
одобрено от бюрократите в 
Брюксел“.28 

Едно от проявленията му, 
усещано най-зловещо, е енер-
гийният октопод, доколкото 
последиците от социално-ек-
стерминистичните му деяния 
достигат до всеки български 
дом. Още през 2006 г., преж-
девременно споминалият се 
Илия Божинов – тогава член 
на ВС на БСП, – разкри коло-
салните мащаби на престъп-
ния конкубинат на енергий-
ните монополисти с „компе-
тентните органи”, политици, 
магистрати, медии и „енергий-
ни експерти”, организирани в 
щедро финансирани от чуж-
бина „експертни институти”; 
назова го „енергийна мафия.”29 
Налице е „нарастваща заплаха 
от енергиен фашизъм”, бие тре-
вога и журналистът от в. “Труд” 
Георги Великов.30 

Може ли да твърдим, че 
добре планираната смърт-
ност е трайна политика, коя-
то се провежда постъпателно 
и в координация между зако-
нодателната, изпълнителна-
та и съдебната власти с мъл-
чаливото одобрение на бюро-
кратите в Брюксел? Както и, 
че трите власти по същество 
са инструменти на престъп-
ното задкулисие, което фак-
тически властва в държавата? 

bulgaria/tezhyk-doklad-ot-sasht-za-
bylgariia-6093134

28  Геноцидът над българите. 
Официално ратифицирано дело 
на българската власт. Одобрено 
от бюрократите в Брюксел (2012), 
http://www.eurochicago.com/2012/08/
genotsidat-nad-balgarite-ofitsialno-
ratifitsirano-delo-na-balgarskata-vlast-
odobreno-ot-byurokratite-v-bryuksel/;

29  цитиран на 05.01.2007 г. от 
www.vesti.bg

30  в. “Труд”, 2.10.2010 г.

Как се погубва България?

Парижкото споразу-
мение е правно об-
вързващ междуна-
роден договор по-

дписан от 196 държави и е в 
сила от 4 ноември 2016 г. Цел-
та му е държавите, които са 
го подписали, между които е 
и България, да намалят еми-
сиите на парниковите газо-
ве до 2050 г., така че глобал-
ното затопляне на климата да 
остане до 1,5 градуса по Цел-
зий до 2100 г. Намаляването 
на емисиите трябва да бъде 
по начин, който да не навре-
ди на производството на хра-
ни. Като междинна контрола, 
Брюксел прие намаляване на 
емисиите парникови газове до 
2030 г. да бъде с 40% спрямо 
базовата 1990 г. Впоследствие 
брюкселските лидери, под не-
чий натиск или внушение, за-
вишиха целта на намаление до 
2030 г. на 50% спрямо приета-
та за всички страни базова 1990 
г. 

Как изпълняват държавите 
поетият ангажимент? 

Usnews.com цитира публи-
кувано от Reuters проучване на 
CDP и Oliver Wyman, консул-
тантска компания за глобал-
но управление и помагаща на  
големи компании и градове. 
Проучването е направено към 
10.09.2022 г. и в изготвения 
анализ завършва със следните 
констатации: 

• Страните от G-7, които 
са Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, САЩ, 
Франция и Япония, емитират 
количества парникови газове,  
които съгласно използваните 
програми за прогнозиране из-
менението на  климата, съот-
ветстват на темп на нарастване 
на глобалното затопляне с 2,7 
градуса по Целзий. 

• Големите фирми в Гер-
мания, Италия и Нидерлан-
дия емитират парникови га-
зове съответстващи на затоп-
ляне средно с 2,2 градуса, във  
Франция с 2,3 градуса, Ве-
ликобритания с 2,6 градуса. 
Фирмите в Канада и САЩ са 
рекордьори. Количествата на 
техните емисии предизвикват  
нарастване на глобалните тем-
ператури съответно с 3,1 и 2,8 
градуса.  Директорът на капи-
таловите пазари в CDP, Лоран 
Бабикян казва: „Не е  приемли-

во в никоя страна, да не гово-
рим за най-напредналите ико-
номики в света, да има индус-
трии, показващи толкова мал-
ко колективна амбиция,“ да 
спазват договора. 

В свой анализ Reuters ко-
ментира „събуждането“ на 
китайската икономика. Тя се 
възстановява, като търсенето 
на енергийни суровини нара-
ства, включително на втечнен 
природен газ, с който Европа 
разчита да замени руския. В съ-

щото време Китай залага пре-
ди всичко на увеличаване на 
вноса на тръбен газ, както и 
на увеличаването на местния 
добив на газ. Излишните ко-
личества втечнен природен 
газ, договорен на ниски цени, 
Китай препродава на Европа, 
като реализира голяма пе-
чалба.

Наложените санкции вър-
ху Русия се връщат като буме-
ранг срещу Европа. Reuters ци-
тира оценката на Китайския 
енергиен съвет, че енергий-
ното потребление на страната 
ще се повиши с 6% през 2023 
г. Вносът на втечнен газ ще 
се увеличи със 7% до 94 млрд.
куб. метра. Китай винаги са 
разчитали на въглищата като 
основен енергиен източник. 
Техният дял е 60% от общото 
енергийно потребление в стра-
ната.

Правителството насърчава 
местния въгледобив и очаква-
нията са през 2023 г. да бъде по-
добрен рекордът по добив на 
въглища над 4,5 млрд. т., кое-
то е ръст от 9% спрямо 2021 г., 
като не се отказва и от допъл-

нителен внос. През последни-
те две години в промишлените 
райони с големи въглищни на-
ходища бяха въведени над три-
десет въглищни мини и големи 
ТЕЦ-ли към тях с обща инста-
лирана мощност, равняваща 
се на тази в САЩ. През 2022 г. 
емисиите на СО2 в Китай ре-
ализират ръст от 9% спрямо 
2021 г. Коментарът е излишен. 

В Индия политиката относ-
но емисиите е подобна. Прио-
ритет има  индустриализацията 

на страната, която се развива с 
по-големи темпове от  китай-
ската. Министърът на енерге-
тиката е отправил призив от 
името на  правителството към 
собствениците на въглищни 
централи да не ги спират, пре-
ди да са построили заместващи 
ги алтернативни базови мощно-
сти. Индия, подобно на Китай, 
разчита на добива на собстве-
ни въглища, като сигурен, на-
личен, енергиен ресурс. 

На проведената наскоро 
международна конферен-
ция за новите модулни, ядре-
ни централи, организирана от 
Българския енергиен и минен 
форум, Йозеф Мишак, вице-
президент на Института за яд-
рени проучвания в Словакия 
заяви, че е немислимо енер-
гийната система на страната 
му да се лиши от въглищните 
си ТЕЦ-ли, преди да е постро-
ила равностойни, базови, за-
местващи мощности. 

Какви са перспективите 
пред 

нефта и природния газ, 

обявени за временни/пре-
ходни енергийни ресурси? 

Проучване на Global Witness и 
Oil Change International показва, 
че най-големите, мултинацио-
нални, нефтени компании: Saudi 
Aramco, Petro China, Exxon Mobil, 
Total S.A., Petrobras, Chevron, Shell, 
Газпром и др. планират да инвес-
тират в търсене и проучване на 
нови находища на нефт и газ 
общо над 857 милиарда долара 
до 2030 г. Тази сума може да се 
увеличи до 2040 г. над 1,4 три-
лиона долара. Великобрита-
ния планира над 40 млрд. па-

унда за геоложки проучвания 
за нефт и газ в Северозапад-
но Северно море. По инфор-
мация на WSJ европейските ги-
ганти Eni, Total Energies, British 
Petrolium /BP/. Royal Dutch Shell 
декларират интерес към нахо-
дищата в Средиземно море, 
включително към находища-
та на Алжир, Египет, Кипър и 
Либия. Алжир притежава по-
големи залежи на шистов газ 
и петрол от САЩ. Дания, Нор-
вегия, Швеция и други страни 
оспорват правото на Русия да 
проучва и разработва нахо-
дищата на нефт газ в Север-
ния ледовит океан. Дали тези 
държави, подписали Парижко-
то споразумение, ще похарчат 
над 1,5 трилиона долара само 
от любознателност да проучат, 
къде има залежи на нефт и 
газ, или ще ги разработят и екс-
плоатират до и след 2050 г., за да 
си възвърнат с огромни печалби 
вложените инвестиции, въпре-
ки публично заявяваните обе-
щания за редукция на емисиите 
на СО2? Коментари липсват. „Зе-
лените“ политици и техните ме-
дии мълчат. Големите, богати-

те и силните държави прила-
гат на практика девиза: “Не ме 
гледайте, какво правя, а ме слу-
шайте, какво ви говоря! Нищо 
лично, всичко е бизнес.“ Пробле-
мите с климатичните промени и 
прогнозираните апокалиптични 
катаклизми са „зелена димка“, 
прикриваща реализацията на 
глобалните интереси на тези 
държави. 

Къде се позиционира 
България? 

Към 2019 г. емисиите на 
страната ни на СО2 са около 42 
млн т, което е намаление с над 
60% спрямо базовата 1990 г. 
Няма друга държава в ЕС, коя-
то да е намалила емисиите си 
с такъв процент до сега! Ръко-
водители на редица държави в 
Европа споделят съмненията си, 
че страните им едва ли ще по-
стигнат 50% намаление на пар-
никовите си емисии към 2030 г. 
Но бившият премиер на Бълга-
рия Кирил Петков и негови-
те бивши министри на МОСВ 
- Борислав Сандов, на енерге-
тиката-Александър Николов, 
на финансите - Асен Василев 
и Атанас Пеканов - вицепре-
миер по управление на евро-
пейските средства, решават 
на своя глава, без решение на 
Народното събрание, да ан-
гажират страната ни с Плана 
за възстановяване и устойчи-
вост, да се намалят емисии-
те на СО2 от въглищните ТЕЦ 
с още 40% спрямо 2019 годи-
на до 2025 г. Това означава на 
практика българските емисии 
на СО2 да се намалят сумарно 
със 76,5% спрямо базовата 1990 
г. А емисиите на България през 
2022 г. са едва 1,5 % от европей-
ските! 

Прецедент в ЕС е група 
политици да злоупотребят с 
предоставената им държавна 
власт и да форсират декарбо-
низационния процес в страте-
гическия за всяка страна от-
расъл енергетика! В резултат 
на тяхната престъпна самодей-
ност държавата ни трябва да за-
твори минно-енергийния ком-
плекс „Марица изток“, също 
така всички въглищни и га-
зови, заводски, и топлофика-
циони централи, и в добав-
ка да забрани на бита, да из-
ползва твърди горива за ото-
пление. Спират се над 46% от 
електропроизводствените ни 
мощности. 

Държавата ни губи за дъ-
лъг период от време много-
кратно повече приходи, от-
колкото са предлаганите в 
плана компенсации. Няма 
други европейски държавни-
ци, които така лекомислено 
и безотговорно да ликвиди-
рат в кратки срокове базовите 
енергийни мощности на стра-
ните си, да лишат промишле-
ността си от сигурна и евтина 
електроенергия, а население-
то да оставят на тъмно и сту-
дено. 

На стр. 6

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ,  
заместник-председател 
на Научно-технически 

съюз по минно дело, 
геология и металургия 

 „Зеленият терор“ 
на брюкселския 
клиентелизъм

или до какво водят илюзиите за 
т.нар. справедлив преход към декарбонизация

Световната банка създава фонд в подкрепа на декарбонизацията. Средствата ще бъдат насочва-
ни към държави с ниски и средни доходи, от които ще се искат конкретни резултати.
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Добър ден!
Уважаеми депутати от Фе-

дералното събрание - сенато-
ри, депутати от Държавната 
дума!

Уважаеми граждани на Ру-
сия!

Отправям днешното си пос-
лание се обръщам в труден мо-
мент – всички знаем това мно-
го добре – преломен момент за 
страната ни, във време на кар-
динални, необратими проме-
ни в целия свят; на най-важни-
те исторически събития, които 
определят бъдещето на страна-
та ни и на нашия народ; когато 
всеки от нас носи огромна отго-
ворност.

Преди година, за да защитим 
хората на нашите исторически 
земи, да гарантираме сигурнос-
тта на страната ни, да премах-
нем заплахата от неонацист-
кия режим, възникнал в Украй-
на след преврата от 2014 г., беше 
взето решение за провеждане на 
специална военна операция. И 
стъпка по стъпка, внимателно и 
последователно да решаваме за-
дачите, които стоят пред нас.

От 2014 г. Донбас се бори, 
защитава правото да живее на 
собствена земя, да говори на 
родния си език, бори се и не се 
предаде в условията на блока-

да и постоянни обстрели, не-
прикрита омраза от киевския 
режим, вярвайки и чакайки, 
че Русия ще се притече на по-
мощ.

Междувременно - и вие го 
знаете добре - ние направихме 
всичко възможно, наистина 
всичко възможно да разрешим 
този проблем с мирни средства, 
търпеливо договорихме мирен 
изход от този най-тежък кон-
фликт.

Но зад гърба ни се подгот-
вяше съвсем друг сценарий. 
Обещанията на западните уп-
равляващи, техните уверения 
за желанието за мир в Донбас, 
се оказаха, както сега виждаме, 
фалшификат, жестока лъжа. Те 
просто печелеха време, занима-
ваха се с измама, затваряха си 
очите за политическите убий-
ства, за репресиите на киевския 
режим срещу неугодни хора, за 
подигравките с вярващите и все 

повече насърчаваха украински-
те неонацисти да извършват те-
рористични действия в Донбас. 
В западните академии и учили-
ща се обучаваха офицери от на-
ционалистически батальони и се 
доставяше оръжие.

И искам да подчертая, че 
още преди началото на специ-
алната военна операция, Киев 
водеше преговори със Запа-
да за доставка на системи за 
противовъздушна отбрана, 

бойни самолети и друга теж-
ка техника за Украйна. Пом-
ним и опитите на киевския ре-
жим да се сдобие с ядрено оръ-
жие, защото говорихме за това 
публично.

Съединените щати и НАТО 
бързо разположиха своите во-
енни бази и секретни биологич-
ни лаборатории близо до грани-
ците на нашата страна, овладя-
ха театъра на бъдещите воен-
ни действия в хода на маневри, 
подготвиха подчинения им ре-
жим в Киев, поробената от тях 
Украйна, за голяма война.

И днес го признават – при-
знават го публично, открито, 
без да се смущават. Те сякаш 
се гордеят, наслаждават се на 
предателството си, наричайки и 
Минските споразумения, и Нор-
мандския формат, дипломати-
ческо представление, блъф.

Оказва се, че през цялото 
време, когато Донбас гореше, 
когато се проливаше кръв, ко-
гато Русия искрено – искам да 
го подчертая – искрено се стре-
меше към мирно решение, те си 
играеха с живота на хората, иг-
раеха си всъщност, както се каз-
ва в познатите среди, с белязани 
карти.

Този отвратителен метод за 
измама е изпробван много пъти 

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯСЕДМИЦА

От стр. 5

Мнозинството депутати 
от всички политически сили, 
осъзнали енергийната, иконо-
мическа и социална катастро-
фа надвиснала над България, 
гласуват единодушно решение 
за предоговаряне на Плана 
за възстановяване и устой-
чивост, и премахване на ан-
гажимента за допълнител-
но редуциране на емисиите 
на СО2 от въглищните ТЕЦ 
с още 40% спрямо 2019 г. до 
2025 г., и категорично да се га-
рантира непрекъснатата рабо-
та на въглищните мини и ТЕЦ-
ли до 2038 г., или до замяната 
им с равностойни базови мощ-
ности. 

Вместо да се извинят, ви-
новните политици и техни-
те съпартийци излизат еже-
дневно по медиите, да вну-
шават на народа, че това е 

прецедент и липсват аргу-
менти Европейската коми-
сия да предоговори предста-
вения вече План за възстано-
вяване и устойчивост. Нима, 
Решението на българското 
Народно събрание не е аргу-
мент!

България не е ли суве-
ренна държава и равнопра-
вен член на ЕС, или е васална 
държава с ограничени пра-
ва? Не са ли достатъчно убе-
дителни аргументи, изложе-
ните по-горе факти? Богатите 
и силни държави изграждат 
приоритетно енергийните 
си мощности в зависимост 
от прогресивно развиващи-
те се производствени, иконо-
мически и растящи социални 
потребности. Техните парни-

кови емисии растат за разли-
ка от българските. Нима Бъл-
гария няма да развива про-
мишлеността си и ще остане 
икономически бедна, изоста-
нала, аграрна държава? 

Записите за справедлив, 
плавен преход към декарбони-
зация на държавите-членки на 
ЕС, съобразно техните специ-
фични потребности и възмож-
ности, ще се окажат кухи фра-
зи в многословните европей-
ски документи. 

Ако Европейската коми-
сия не приеме Решението на 
българското Народно събра-
ние за предоговаряне на Пла-
на, то ще се окажат прави кри-
тиците на брюкселското висше 
ръководство, че е клиентелист-
ко и налага 

чрез „зелен терор“ 
интересите на големите 

банки и корпорации.

Банките реализират ог-
ромни печалби от наложена-
та, спекулативна търговия с 
квоти за въглеродните еми-
сии, както и от лихвите на от-
пусканите многомилиардни 
кредити за финансиране из-
граждането на ВЕИ-паркове. 
А корпорациите произвеж-
дащи фотоволтаични пане-
ли, ветрови генератори, лиети-
еви батерии* и допълнително 
оборудване за тях, ще си оси-
гурят пласмент с гарантира-
на печалба. За сметка на тях 

Източноевропейските дър-
жави ще останат бедна, пе-
риферна, буферна зона за ре-
зерват на близкоизточните 
емигранти. Може би, целта е 
друга? В резултат на форсира-
ната декарбонизация на енер-
гртиката и промишлеността, 
настъпва деиндустриализация 
на европейските страни, в до-
бавка миграция съпътствана с 
мизерия и конфронтация, за-
вършваща с ликвидация на за-
ченатата от Шарл Де Гол, про-
дължена от Вилхелм Кол, но 
неродена, мечтана Европей-
ска Федерация на свободни, 
равноправни, европейски, 
проспериращи до скоро на-
роди. Това ли е крайната цел 
на идеолозите на т.нар. „зеле-
на революция”? 

 „Зеленият терор“...

*“Няма анализи как това може да бъде осъществено, как изобщо може да се изгради такъв 
парк от батерии и няма никакви анализи за утилизацията, която е много важен компо-
нент, след като изтече цикълът на живот на тези батерии от порядъка на 6 до 7 години. 
Рециклирането е сериозен проблем“, коментар на енергийния министър Христов.

На 21 февруари Президентът на Руска-
та федерация Владимир Владимирович 
Путин в годишното си обръщение към 
Федералното събрание на РФ се обърна 

в близо 100-минутната си реч към депутатите от 
Руската Дума, членовете на Сената, на Министер-
ския съвет, към представителите на регионите, на 
етническите общности, на конфесиите, на шефо-
вете на специалните служби. А заедно с това и към 
световната общност. Обръщението на Путин бе в 
навечерието на годишнината от началото на Спе-
циалната военна операция (СВО) по демилитари-
зацията и денацификацията (а пък президентът 

на Чеченската република Рамзан Кадиров сполуч-
ливо определи и още една цел на СВО – дешейта-
низацията на Украйна) на марионетния банде-
ровски киевски режим, дошъл на власт през 2014 
г. с пряката намеса на САЩ и целия колективен За-
пад. 

В историческото си обръщение Президентът на 
Руската федерация съобщи, че Русия излиза едно-
странно от СТАРТ – Договора за ограничаване на 
стратегическите настъпателни оръжия, договор 
между САЩ и СССР, респективно Русия, за съв-
местно, постепенно намаляване/редуциране на 
стратегическите носители на ядрени оръжия. Пре-

говорите за този договор относно намаляването 
на стратегичските ядрени оръжия са известни под 
наименованието (на английски: Strategic Arms Re-
duction Treaty) съкратено „START“.

Как бяха възприети у нас от страна на т. нар. „евро-
атлантическа общност” посланията на Путин, „Нова 
Зора” няма да преразказва. Само ще отбележим, съ-
дейки по реакцията им, че руският президент отно-
во я хвърли в хипотезата на когнитивния дисонанс 
– публично да го мразят, но тайно да му се възхища-
ват. Ето и някои основни акценти от обръщението на 
президента на Руската федерация. 

Речта президента на Русия 
Владимир Путин 

пред Федералното събрание - 

преди. Те се държаха също тол-
кова безсрамно, двулично, 
унищожавайки Югославия, 
Ирак, Либия, Сирия. От този 
срам те никога няма да се из-
мият. Понятията чест, доверие, 
благоприличие не са за тях.

През дългите векове на 
колониализъм, 

диктат, хегемония те свик-
наха да им е позволено всич-
ко, свикнаха да плюят по це-
лия свят. Оказа се, че те се отна-
сят със същото пренебрежение, 
като господари, към народите на 
собствените си страни - та нали 
и тях цинично излъгаха или ги 
подмамиха с басни за търсене-
то на мир, за придържането към 
резолюциите на Съвета за сигур-
ност на ООН за Донбас. Наисти-
на, западните елити се пре-
върнаха в символ на тотални, 
безпринципни лъжци.

Ние твърдо защитаваме не 
само нашите интереси, но и на-
шата позиция, че в съвремен-
ния свят не трябва да има раз-
деление на т. нар. цивилизова-
ни страни и всички останали, 
че е необходимо честно парт-
ньорство, принципно отричащо 
всякаква изключителност, осо-
бено агресивната.

Бяхме открити, искрено 
готови за конструктивен диа-
лог със Запада, казахме и на-
стояхме, че и Европа, и целият 
свят имат нужда от неделима 
система за сигурност, еднак-
ва за всички държави, и дълги 
години предлагахме на наши-
те партньори да обсъдят тази 
идея заедно и да работят вър-
ху неговото изпълнение. Но в 
отговор получихме неясна или 
лицемерна реакция. Това е що 
се отнася до думите.

Но имаше и конкретни 
действия: 

разширяването на НАТО до 
нашите граници, 

създаването на нови пози-
ционни зони на противоракет-
ната отбрана в Европа и Азия 
- те решиха да се скрият от нас 
с „чадър“ - това е разполагането 
на военни контингенти, и то не 
само в близост до границите на 
Русия.

Искам да подчертая – да, 
всъщност това е добре извест-
но на всички – никоя страна в 
света няма такъв брой воен-
ни бази в чужбина, както Съе-
динените американски щати. 
Има стотици от тях - искам да 
подчертая това - стотици бази 
по света, цялата планета е осея-
на, просто трябва да погледнете 
картата.

Целият свят видя как те се 
оттеглят от фундаментални-
те споразумения в областта на 
оръжията, включително дого-
вора за ракетите със среден и 

по-малък обсег, разкъсвайки 
едностранно основните спо-
разумения, поддържащи све-
товния мир. По някаква при-
чина го направиха - те не пра-
вят нищо просто така, както 
знаете.

И накрая, през декември 
2021 г. официално предста-
вихме проекти на споразуме-
ния за гарантиране на сигур-
ността на САЩ и НАТО. Но по 
всички ключови, фундаментал-

ни за нас позиции, получихме 
всъщност директен отказ. То-
гава най-накрая стана ясно, че 
зелена светлина за осъществя-
ването на агресивни планове е 
дадена и те няма да спрат.

Заплахата нарастваше, и то 
всеки ден. Постъпилата инфор-
мация не остави никакво съм-
нение, че към февруари 2022 
г. всичко е готово за поредна-
та кървава наказателна акция 
в Донбас, срещу който, напом-
ням, киевският режим хвърли 
артилерия, танкове и самолети 
още през 2014 г.

Всички помним добре сним-
ките, когато бяха нанесени въз-
душни удари по Донецк, въз-
душни удари бяха нанесени не 
само по него, но и по други гра-
дове. През 2015 г. те отново на-
правиха опит за пряко напа-
дение над Донбас, като съще-
временно продължиха блокада-
та, обстрелите и терора срещу 
цивилни.

Всичко това, напомням, на-
пълно противоречи на съответ-
ните документи и резолюции, 
приети от Съвета за сигурност 
на ООН, напълно – всички се 
правеха, че нищо не се случва.

Искам да повторя: те отпри-
щиха войната, а ние използва-
хме сила и я използваме, за да я 
прекратим.

Тези, които планираха нова 
атака срещу Донецк, Донбас и 
Луганск, ясно разбраха, че след-
ващата цел е удар по Крим и Се-
вастопол и ние знаехме, и разби-
рахме това. А сега, и в Киев от-
крито се говори за такива ма-
щабни планове – разкриха това, 
което вече толкова добре знаех-
ме.

Защитаваме живота на 
хората, собствения си дом. 

Целта на Запада е неограни-
чена власт. Той вече е похарчил 
повече от 150 милиарда дола-
ра за подпомагане и въоръжа-
ване на режима в Киев. За срав-
нение: според Организацията 
за икономическо сътрудничест-
во и развитие страните от Г-7 са 
отделили около 60 милрд. дола-
ра през 2020-2021 г. за подпома-
гане на най-бедните държави в 
света. Разбираемо, нали? За вой-
ната – 150 млрд, а за най-бедни-
те страни, за които уж постоян-
но се грижат – 60 млрд., и то при 
всеизвестните искания за под-
чинение на страните, получате-
ли на тези пари.

И къде са всички тези разго-
вори за борбата с бедността, за 
устойчивото развитие, за окол-
ната среда? Къде отиде всичко? В 
същото време, потокът от пари 
за войната не намалява. Освен 
това те не пестят средства, за да 
насърчават безредици и ката-
клизми в други страни и, отно-
во, по целия свят.

На неотдавнашната кон-
ференция в Мюнхен имаше 
безкрайни обвинения срещу 

Русия. 

Създава се впечатлението, че 
това е направено само, за да за-
бравят всички какво направи 
т.нар. Запад през последните 

десетилетия. И именно те „из-
пуснаха джина от бутилката“, 
потопиха цели региони в хаос.

Според самите американски 
експерти, в резултат на войни 
- искам да обърна внимание на 
това: не ние излязохме с тези 
цифри, самите американци 
ги дават - в резултат на войни-
те, които Съединените щати 
отприщиха след 2001 г., поч-
ти 900 хиляди души загинаха, 
а повече от 38 милиона ста-

наха бежанци. Всичко това те 
сега искат да изтрият от памет-
та на човечеството, правят се, че 
нищо не се е случило. Но никой 
в света не е забравил и няма да 
забрави това.

Никой от тях не разглеж-
да човешките жертви и траге-
дии, защото, разбира се, зало-
гът е трилиони и трилиони до-
лари; способността да продъл-
жат да ограбват всички; под 
прикритието на думи за демо-
крация и свободи, да се раз-
пространяват неолиберални и 
по своята същност тоталитар-
ни ценности; окачват етике-
ти на цели държави и народи, 
да обиждат публично лидери-
те им; да потискат несъгласие-
то в собствените си страни; да 
създават имидж на враг, за да 
се отклони вниманието на хо-
рата от корупционните скан-
дали – все пак всичко това не 
слиза от екраните, всички го 
виждаме; – от нарастващите 
вътрешни икономически, со-
циални, междуетнически про-
блеми и противоречия...

Нека ви напомня, че през 30-
те години на миналия век Запа-
дът всъщност отвори пътя на 
нацистите към властта в Гер-
мания. А в наше време започ-
наха да правят от Украйна „ан-
ти-Русия“. Проектът всъщност 

не е нов.
Хората, които са поне мал-

ко потопени в историята, знаят 
отлично: този проект датира от 
19 век. Той е култивиран в Авс-
тро-Унгарската империя, Пол-
ша и други страни, с една цел - 
да откъсне тези исторически те-
ритории, които днес се наричат 
Украйна, от нашата страна. Това 
е тази цел. Няма нищо ново, ни-
каква новост, всичко се повтаря.

Западът ускори изпълне-
нието на този проект днес 
като подкрепи преврата от 
2014 г. Все пак превратът беше 
кървав, антидържавен, анти-
конституционен – уж нищо 
не се е случило, станало както 
и трябвало, дори отчетоха кол-
ко пари са похарчени за него. В 
идеологическата основа беше 
заложена русофобията, край-
но агресивният национали-
зъм.

Наскоро една от бригадите 
на въоръжените сили на Украй-
на, срамно е да се каже - за нас е 
срамно, за тях не - получи името 
„Еделвайс“, по подобие на на-
цистката дивизия, участвала 
в депортирането на евреи, ек-
зекуции на военнопленници, 
в наказателни операции сре-
щу партизаните на Югосла-
вия, Италия, Чехословакия и 
Гърция.

Във Въоръжените сили на 
Украйна и Националната гвар-
дия на Украйна, са особено по-
пулярни шевроните на Das 
Reich, „Мъртвешка глава“, „Гали-
ция“ и други части на SS, които 
също имат окървавени ръце до 
лакътя. Идентификационни-
те знаци на Вермахта на на-
цистка Германия се прилагат 
върху украинската бронирана 
техника.

Неонацистите не крият за 
чии наследници се смятат. 

Изненадващо е, че на За-
пад никой от властта не забе-
лязва. Защо? Защото на тях, из-
винете ме за лошото възпита-
ние, не им пука. Не им пука на 
кого ще заложат в борбата сре-
щу нас, в борбата срещу Русия. 
Основното е, че те се бият сре-
щу нас, срещу нашата държава, 
което означава, че всеки може да 
бъде използван.

И ние го видяхме. И това се 
случи - и терористите, и неона-
цистите, ако може да се използ-
ва чертата на плешивия, Бог да 
ме прости, само да изпълнят во-
лята им, да служат като оръжие 
срещу Русия.

„Антируският” проект 
всъщност е част от реван-
шистката политика спрямо 
страната ни, за създаване на 
огнища на нестабилност и 
конфликти точно по нашите 
граници. 

На стр. 8

Категорична победа на полето на духа
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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.

www.zora-news.com

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

От стр. 7

И тогава, през 30-те години 
на миналия век, и сега, идеята 
е една и съща - да се насочи аг-
ресията на Изток, да се разпа-
ли война в Европа, да се ели-
минират конкурентите чрез 
чужди ръце.

Ние не сме във война с 
народа на Украйна. 

Аз вече съм говорил за това 
много пъти. Самият народ на 
Украйна стана заложник на 
режима в Киев и неговите за-
падни господари, които всъщ-
ност окупираха тази страна в 
политически, военен, икономи-
чески смисъл, унищожиха ук-
раинската индустрия в продъл-
жение на десетилетия и огра-
биха природните й ресурси.

Естественият резултат беше 
социална деградация, колосал-
но нарастване на бедността и 
неравенството. И в такива усло-
вия, разбира се, лесно се събира 
материал за военни действия. 
Никой не помисли за хората. Те 
бяха подготвени за клане и на-
края превърнати в консумати-
ви. Тъжно е, просто е, страшно 
е да се говори за това, но е факт.

Отговорността за разпалва-
нето на украинския конфликт, 
за ескалацията, за увеличава-
нето на броя на жертвите му, 
е изцяло на западните елити 
и, разбира се, на сегашния ки-
евски режим, за който украин-
ският народ всъщност е чужд. 
Сегашният украински режим 
обслужва не националните ин-
тереси, а интересите на трети 
страни.

Западът използва Украй-
на както като таран срещу 
Русия, така и като трениро-
въчна площадка. Сега няма да 
се спирам на опитите на Запа-
да да обърнат хода на военни-
те действия, на плановете им 
да увеличат военните доставки 
– това вече всички добре знаят. 
Но едно обстоятелство трябва 
да е ясно за всички: колкото по-
вече западни системи с голям 
обсег дойдат в Украйна, толко-
ва повече ще бъдем принудени 
да отдалечим заплахата от на-
шите граници. Естествено е.

Елитите на Запада не крият 
целта си: 

да нанесат – както се каз-
ва  – „стратегическо пораже-
ние на Русия“. Какво означа-
ва? За нас какво е? Това оз-
начава да приключат с нас 
веднъж завинаги, т.е., те въз-
намеряват да прехвърлят ло-
кален конфликт във фаза на 
глобална конфронтация. Ние 
точно така разбираме всичко 
това и съответно ще реагираме, 
защото в случая говорим за съ-
ществуването на държавата ни.

Но те също не могат да не 
знаят, че е невъзможно да се 
победи Русия на бойното поле, 
затова провеждат все по-агре-
сивни информационни атаки 
срещу нас.

На първо място, разбира се, 
младите хора, младите поколе-
ния са избрани като цел. И тук 
отново непрекъснато лъжат, 
изопачават историческите фа-
кти, не спират атаките срещу 
нашата култура, срещу Руска-
та православна църква и други 
традиционни религиозни орга-
низации на страната ни.

Вижте какво правят със 
собствените си народи: 

унищожаването на семей-
ството, културната и нацио-
налната идентичност, извра-
щенията, малтретирането 
на деца, чак до педофилия-
та, са обявени за норма, нор-
ма на техния живот, а духо-
венството, свещениците са 
принудени да благославят 
еднополовите бракове. Бог 
да ги пази! Нека правят как-
вото си искат. Какво искат да 
кажат тук? Възрастните имат 
право да живеят както решат, 

ние сме се отнасяли към това 
в Русия и винаги ще се отна-
сяме така: никой не се намесва 
в личния живот и ние няма да 
го правим.

Но искам да им кажа:  ви-
жте, извинете ме, свещени-
те писания, главните книги на 
всички други световни рели-
гии. Там се казва всичко, вклю-
чително, че семейството е 
съюз на мъж и жена. Но дори 
и тези свещени текстове вече 
се поставят под въпрос.

Англиканската църква, на-
пример, съобщава, че планира 
- планира, макар и едва сега - 
да обмисли идеята за неутра-
лен по пол бог. Какво може да 
се каже? Прости им Господи, те 
не знаят какво правят.

Милиони хора на Запад 
разбират, че са водени към ис-
тинска духовна катастрофа. 
Елитите, честно казано, прос-
то полудяват и изглежда, че 

няма лек за тях. Но това са те-
хни проблеми, както казах, а 
ние сме длъжни да защитим 
децата си и ще го направим: 
ще защитим децата си от де-
градация и израждане.

Очевидно е, че Западът ще 
се опита да подкопае и раз-
цепи обществото ни, да раз-
чита на националните пре-
датели, които по всяко време 
- искам да го подчертая - имат 
една и съща отрова на презре-
ние към собственото си Оте-
чество и желание да правят 
пари чрез продажба на тази 
отрова за онези, които са гото-
ви да я платят. Винаги е било 
така.

Който е тръгнал по пътя 
на прякото предателство, из-
вършвайки терористични и 
други престъпления срещу 
сигурността на обществото 
ни, териториалната цялост на 
страната, ще носи отговорност 

пред закона.
Но ние никога няма да бъ-

дем като киевския режим и 
западните елити, които са и са 
се занимавали с „лов на вещи-
ци“, няма да разчистваме смет-
ки с онези, които направиха 
крачка встрани, и които отстъ-
пиха от родината си. Нека си 
остане на тяхната съвест. Нека 
живеят с това - трябва да жи-
веят с това. Основното е, че хо-
рата, гражданите на Русия, им 
дадоха морална оценка.

Гордея се - мисля, че всички 
се гордеем, - че нашият мно-
гонационален народ, огро-
мното мнозинство от граж-
даните заеха принципна по-
зиция по отношение на Спе-
циалната военна операция. 
Разбраха смисъла на дейст-
вията, които извършваме, 
подкрепиха нашите дейст-
вия за защита на Донбас.

В тази подкрепа се прояви 

преди всичко истинският па-
триотизъм – чувство, което е 
исторически присъщо на на-
шия народ. Удивлява със свое-
то достойнство, дълбоко осъз-
наване от всеки, подчертавам, 
от всеки, на своята нераз-
ривна съдба със съдбата на 
Отечеството.

 (...)
 Западът разгърна срещу 

нас не само военен, 
информационен, но и 
икономически фронт. 

Но никъде нищо не е по-
стигнал и никога няма да по-
стигне.

Освен това инициаторите 
на санкциите сами се наказ-
ват: провокираха повишава-
не на цените, загуба на работ-
ни места, затваряне на заводи, 
енергийна криза в собствени-
те си страни и казват на граж-
даните си - чуваме това - каз-
ват, че руснаците са виновни за 

всичко.
Какви средства бяха из-

ползвани срещу нас в тази 
санкционна агресия? Те се оп-
итаха да прекъснат икономи-
ческите връзки с руски компа-
нии, да изключат финансовата 
система от комуникационните 
канали, за да смажат икономи-
ката ни, да ни лишат от достъп 
до експортни пазари, за да уда-
рят доходите. Това е кражба - 
няма как да се каже по друг на-
чин - на нашите валутни резер-
ви, опитите да се срине рублата 
и да се провокира разрушител-
на инфлация.

Повтарям, антируските 
санкции, са само средство. А 
целта, както декларират са-
мите западни лидери, е - пряк 
цитат - да „накараме да стра-
дат“ нашите граждани. „Да на-
караме да страдат“ - такива 
„хуманисти”! Те искат да на-
карат хората да страдат като по 

този начин дестабилизират на-
шето общество отвътре.

Но тяхното изчисление не 
се осъществи. Руската иконо-
мика и система за управление 
се оказаха много по-силни, от-
колкото Западът вярваше. Бла-
годарение на съвместната ра-
бота на правителството, пар-
ламента, Банката на Русия, 
съставните образувания на фе-
дерацията и, разбира се, биз-
нес общността, трудовите ко-
лективи, ние осигурихме ста-
билността на икономическата 
ситуация, защитихме гражда-
ните, запазихме работни мес-
та, предотвратихме недостигът 
на пазара, включително стоки 
от първа необходимост, под-
крепихме финансовата систе-
ма, предприемачите, които ин-
вестират в развитието на своя 
бизнес, а следователно и в раз-
витието на страната.

 (...)
Последните събития 

убедително показаха, 

че образът на Запада като 
сигурно убежище и пристан 
за капитали, се оказа при-
зрак, фалшиво нещо. И тези, 
които не разбраха това навре-
ме, които смятаха Русия само 
за източник на доходи и пла-
нираха да живеят предимно в 
чужбина, загубиха много: там 
те просто бяха ограбени, дори 
законно спечелените пари 
им бяха отнети.

Някак на шега,  мнозина си-
гурно помнят, обръщайки се 
към представителите на руския 
бизнес, аз казах: вие се измъч-
вате да гълтате прах, да тича-
те из съдилищата и офисите на 
западни чиновници, да пестите 
парите си. Точно така се случи 
всичко.

Знаете ли, сега ще добавя 
нещо много важно - просто, но 
много важно - повярвайте ми, 
никой от обикновените граж-
дани на страната не се смили 
над тези, които загубиха капи-
талите си в чужди банки, не съ-
жали тези, които загубиха ях-
тите си, дворците в чужбина и 
т.н., и други подобни, а в раз-
говорите в кухнята сигурно хо-
рата си спомниха и привати-
зацията от 90-те години, кога-
то предприятията, създадени 
от цялата страна, отиваха на 
безценица, и показния, демон-
стративен лукс на т.нар. нови 
елити.

Какво друго е от основно 
значение? 

През всичките години 
след разпадането на Съвет-
ския съюз Западът не спря 
да се опитва да подпали пос-
тсъветските държави и, най-
важното, окончателно да до-
върши Русия като най-голя-
мата оцеляла част от нашето 
историческо държавно прос-

транство.
Те насърчиха и подтикна-

ха международните терористи 
срещу нас, провокираха реги-
онални конфликти по периме-
търа на нашите граници, пре-
небрегнаха нашите интереси и 
използваха средства за иконо-
мическо възпиране и потиска-
не.

А големият руски бизнес 
отговаря за работата на стра-
тегически предприятия, за хи-
ляди трудови колективи, опре-
деля социално-икономическа-
та ситуация в много региони, 
което означава състоянието на 
нещата: когато ръководители-
те и собствениците на такива 
бизнеси се оказват зависими 
от правителства, които водят 
неприятелска политика към 
Русия, те представляват голя-
ма заплаха за нас, опасност за 
страната ни. Подобна ситуация 
не може да бъде толерирана.

Да, всеки има избор: ня-
кой иска да изживее живо-
та си в арестувано имение с 
блокирани сметки, опитва се 
да намери място, изглежда, в 
привлекателна западна сто-
лица или в курорт, на друго 
топло място в чужбина - това 
е право на всеки човек, ние 
дори не го оспорваме.

Но е време да се разбере, че 
за Запада такива хора бяха 
и ще останат второстепен-
ни чужденци, с които можеш 
да правиш каквото си искаш, и 
парите, и връзките, и купените 
титли на графове, перове, кме-
тове, тук изобщо няма да по-
могнат. Те трябва да разберат: 
там те са втори клас хора.

Но има и друг избор: да 
бъдеш с родината си, да рабо-
тиш за сънародниците си, не 
само да откриваш нови пред-
приятия, но и да променяш 
живота около себе си - в гра-
довете, селата, в собствената 
си страна.

(...)

В началото на февруари тази 
година 

Северноатлантическият 
алианс направи изявление с 
де факто искане към Русия, 
както се казва, да се върне към 
изпълнението на Договора за 
стратегическите настъпателни 
оръжия, включително допус-
кане на инспекции на наши-
те съоръжения за ядрена от-
брана. Но дори не знам как да 
го нарека. Това е театър на аб-
сурда.

Знаем, че Западът е пряко 
замесен в опитите на киев-
ския режим да нанесе удари 
по базите на нашата страте-
гическа авиация. Използвани-
те за това безпилотни само-
лети са оборудвани и модер-
низирани със съдействието на 
специалисти от НАТО. А сега 
искат да проверяват и отбрани-
телните ни съоръжения? В съ-
временните условия на днеш-
ната конфронтация това звучи 
като някаква глупост.

В същото време - искам да 
обърна специално внимание 
на това - ние нямаме право 
да извършваме пълноценни 
проверки в рамките на това 
споразумение. Многократни-
те ни заявки за проверка на оп-
ределени обекти остават без от-
говор или се отхвърлят по фор-
мални причини, а реално не 
можем да проверим нищо от 
другата страна.

Искам да подчертая, че 
САЩ и НАТО открито заявя-
ват, че целта им е да нанесат 
стратегическо поражение на 
Русия. И какво, след това ще 
обикалят отбранителните ни 
съоръжения, включително и 
най-новите, все едно нищо не 
се е случило?

Преди седмица, например, 
подписах указ за поставяне на 
бойно дежурство на нови на-
земни стратегически системи. 
И там ли ще си пъхат носа? И си 
мислят, че е толкова лесно - ще 

ги пуснем ей така?
С колективното си изявле-

ние НАТО всъщност напра-
ви заявка да стане страна по 
Договора за стратегически 
нападателни оръжия. Съглас-
ни сме с това, моля. Освен това 
смятаме, че подобна постанов-
ка на въпроса отдавна е назря-
ла, защото, напомням, НАТО 
не е само една ядрена сила 
– САЩ, Великобритания и 
Франция също имат ядре-
ни арсенали, те се подобря-
ват, развиват и също насоче-
ни срещу нас - насочени са и 
срещу Русия. Последните изя-
вления на лидерите им само по-
твърждават това - чуйте ги.

Ние просто не можем да 
пренебрегнем това, нямаме 
право, особено днес, както и 
факта, че първият Договор за 
стратегически настъпателни 
оръжия първоначално беше 
сключен от Съветския съюз и 
Съединените щати през 1991 
г. в коренно различна ситуа-
ция: в условия на намаляване 
на напрежението и укрепване 
на взаимното доверие. В бъде-
ще отношенията ни достигна-
ха такова ниво, че Русия и САЩ 
обявиха, че вече не се смятат за 
противници. Страхотно, всичко 
беше много добре.

Действащият договор от 
2010 г. съдържа най-важни-
те разпоредби за неделимост-
та на сигурността, за пряка-
та връзка между въпросите на 
стратегическите настъпателни 
и отбранителни оръжия. Всич-
ко това отдавна е забравено, 
САЩ се оттеглиха от Догово-
ра за ПРО, както знаете, всичко 
е в миналото. Отношенията ни, 
което е много важно, дегради-
раха и това е изцяло „заслуга“ 
на САЩ.

Именно те, след разпадане-
то на Съветския съюз, започна-
ха да преразглеждат резултати-
те от Втората световна война, 
да изграждат свят в амери-

кански стил, в който има само 
един собственик, един госпо-
дар.

За да направят това, те за-
почнаха грубо да разруша-
ват всички основи на светов-
ния ред, положен след Втора-
та световна война, за да за-
черкнат наследството както 
на Ялта, така и на Потсдам. 
Стъпка по стъпка те започна-
ха да преразглеждат съществу-
ващия световен ред, да демон-
тират системите за сигурност и 
контрол на въоръженията, пла-
нираха и проведоха цяла по-
редица от войни по света.

И всичко, повтарям, с една 
цел – да се разбие архитекту-
рата на международните от-
ношения, създадена след Вто-
рата световна война. Това не 
е фигура на речта - така всичко 
се случва на практика, в живо-
та: след разпадането на СССР 
те завинаги се стремяха да 
закрепят своето глобално гос-
подство, независимо от инте-
ресите на съвременна Русия и 
интересите на други страни.

Разбира се, ситуацията в 
света след 1945 г. се промени. 
Създадоха се и бързо се разви-
ват нови центрове на разви-
тие и влияние. Това е естест-
вен, обективен процес, който 
не може да бъде пренебрегнат. 
Но е недопустимо Съединени-
те щати да започнат да прек-
рояват световния ред само за 
себе си, изключително в свои 
собствени егоистични инте-
реси.

Сега чрез представители-
те на НАТО те дават сигнали, а 
всъщност поставят ултиматум: 
вие, Русия, изпълнявайте без-
прекословно всичко, за което 
сте се договорили, включител-
но и Договора СТАРТ, а ние ще 
се държим както искаме.

Например, няма връзка меж-
ду въпроса за СТАРТ и, да речем, 
конфликта в Украйна, други 
враждебни действия на Запа-
да срещу нашата страна, както 
няма гръмки изявления, че ис-
кат да ни нанесат стратегическо 
поражение. Това е или върхът 

на лицемерието и цинизма, 
или върхът на глупостта, но не 
можете да ги наречете идиоти - 
те все пак не са глупави хора. Ис-
кат да ни нанесат стратегиче-
ско поражение и да се качат на 
ядрените ни съоръжения.

В тази връзка съм принуден 
да съобщя днес, че Русия спи-
ра участието си в Договора за 
стратегическите нападателни 
оръжия. Повтарям, тя не се от-
тегля от Договора, не, тя спи-
ра участието си. Но преди да 
се върнем към обсъждането на 
този въпрос, трябва да разберем 
за себе си какво все още претен-
дират страни от Северноатлан-
тическия алианс като Франция 
и Великобритания и как ще взе-
мем предвид техните стратеги-
чески арсенали, т.е. общия уда-
рен потенциал на алианса?

Сега те направиха своето из-
явление, всъщност заявка за 
участие в този процес. Е, слава 
Богу, хайде, нямаме нищо про-
тив. Няма нужда просто да се оп-
итвате отново да излъжете всич-
ки, да се показвате като защит-
ници на мира и разведряване-
то. Ние знаем всички тънкости: 
знаем, че изтичат гаранцион-
ните срокове за бойно използ-
ване на някои видове ядрени 
оръжия на Съединените щати.

И в тази връзка, както знаем 
със сигурност, някои политици 
във Вашингтон вече мислят 
за възможността за естестве-
ни изпитания на своите ядре-
ни оръжия, включително като 
вземат предвид факта, че Съ-
единените щати разработват 
нови видове ядрени оръжия. 
Има такава информация.

В тази ситуация Министер-
ството на отбраната на Русия 
и Росатом трябва да осигу-
рят готовност за тестване на 
руски ядрени оръжия. Разби-
ра се, ние няма да сме първите, 
които ще направят това, но ако 
Съединените щати проведат 
тестове, и ние ще ги проведем. 
Никой не трябва да си прави 
опасната илюзия, че глобалният 
стратегически паритет може да 
бъде разрушен.

Категорична победа на полето на духа
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П
о решение на ИБ на ПП 
„Нова Зора“ и в изпъл-
нение на изричното 
настояване на мнозин-

ството на организациите на пар-
тията в страната, на предсто-
ящите избори на 2 април т.г. 
„Нова Зора“ ще подкрепи Ко-
алиция „БСП за България“. Това 
бе основанието на 23 февруари 
т.г. да бъде сключено съответно-
то споразумение, което помест-
ваме отделно. 

В него са посочени цели-
те, които си поставят  ПП „Нова 
Зора“ и Коалиция „БСП за Бъл-
гария“, на която в продължение 
на 10 години ние бяхме активен 
участник и редовен  член. Днес 
не сме, но това не е променило 
нито програмните ни цели като 
партия, нито нашите убеждения. 
Истината обаче е, че ПП „Нова 
Зора“ не успя през годините да 
се изяви като важен коректив 
в политиката, провеждана от 
главния фактор в Коалиция-
та – Българската социалисти-
ческа партия. Не ни достигнаха 
силите да се преборим с тенден-
циите и факторите, които пре-
връщаха БСП в главен и удобен 

амортисьор на прехода, който 
доведе до днешната катастро-
фална безизходица на държава-
та и българското общество. 

За дълги години в БСП побе-
дата се оказваше все на страна-
та на силите, срещу които „Нова 
Зора“ водеше упорити, „пуниче-
ски войни“, и които според мно-
гократните ни предвиждания, в 
края на краищата, се обособиха 
вече в т.нар. левица. Едничката 
цел на това ляво перестроично 
сборище е БСП да покаже по-
редния незадоволителен ре-
зултат, за който те иначе рабо-
тиха почти пет години. 

Ведно с хилядите редови со-
циалисти и ние, в „Нова Зора“ 
очаквахме неотменимия ден на 
очистването в БСП, което нала-

гаха императивите на самия жи-
вот. Истината обаче е, че бяхме 
изненадани в онзи момент, ко-
гато ръководството на БСП, на 
което помагахме безкористно, 
внезапно ни уведоми, че „Коа-
лиция „БСП за България“ про-
дължава в изборите за 48 НС без 
„Нова Зора“.

На е мястото сега да сеем 
на дъното просо и да уточнява-
ме в подробности всичко, което 
се случи след 4-ти редовен кон-
грес на партията, през юни м.г. 
- само седмица-две преди съот-
ветните срокове за регистрация 
в ЦИК. Малко е да се каже, че 
членовете на „Нова Зора“ и на-
шите симпатизанти бяха разо-
чаровани и объркани. Но...  Да 
спрем дотук.

През изминалите месеци 
се разбра и от нашите членове 
главното: духът на ОСД, срещу 
което през годините водихме 
непримирима борба, духът на 
Луканов, Кюранов и пр., който 
бе претворяван години наред 
от „четвъртофевруарците“ и 
техните наследници, в лицето 
на Кирил Добрев, Елена Поп-
тодорова и пр.  „социалисти 

трето поколение“, вече не може 
да бъде  деструктивен  фактор 
в БСП, насочен срещу идеите и 
целите на „Нова Зора“. Вярно е, 
че проветряването продължи 
дълго и мъчително, но и редови-
те социалисти все по-ясно осъз-
нават, че без да подкрепят собст-
вената си партия, в този момент 
и държавата, и животът в нея, 
няма на какво друго да разчи-
тат по отношение на съпротива 
и стремеж за промяна.

Отминалият конгрес на БСП 
показа, че пред вратите на Зала 
3 в НДК, протестиращата група 
демонстрираше цели, много по-
различни от целите на делегати-
те, останали да чуят доклада на 
своя председател Корнелия Ни-
нова. „Нова Зора“ публикува в 
бр. 7 от 14 февруари т.г. този до-
клад, и според членовете и чи-
тателите ни, той се явява доста-
тъчно основание за решение-
то на ПП „Нова Зора“ да над-
могне всички огорчения и да 
подкрепи целите и политики-
те, които са заложени в него. 
Основанието е, че съюзът на 
БСП и „Нова Зора“, е необходим 
заради все по-забележимото 

отсътвие на разум в държава-
та България, и защото в дейст-
вията на левите сили този дефи-
цит, е най-забележимият.

В този смисъл ИБ на ПП 
„Нова Зора“ се обръща към чле-
новете и симпатизантите ни, 
както и  към читателите на вест-
ника, които не сме подвеждали 
никога през годините, да вни-
кнат в основанията и целите за-
ложени в публикуваното спора-
зумение и на 2 април да под-
крепят бюлетината на Коали-
ция „БСП за България.

България над всичко!

Изпълнително бюро на 
ПП“Нова Зора“
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На 20 февруари в Киев 
„изненадващо“ прис-
тигна американски-
ят президент Джо 

Байдън. След като двамата с 
Володимир Зеленски се разхо-
диха спокойно, въпреки воя 
на сирените за въздушна опас-
ност, версията за „внезапната“ 
визита на височайшия госте-
нин увисна във въздуха. Няма 
начин американската и ук-
раинската страна да не е уве-
домила Москва и от Кремъл 
да са наредили на войските 
да не обстрелват Киев с раке-
ти точно в този сюблимен мо-
мент. Още повече, че от Украй-
на Байдън планираше да оти-
де на двудневно посещение в 
Полша. За лековерните зрите-
ли на пошлия театър в Киев ос-
тана само тръпката. И както се 
очакваше, Байдън обеща нова 
военна помощ на Зеленски от 
близо 500 млн. долара. После 
бившият комедиант, направил 
за смях и САЩ, и ЕС, ще раз-

пореди на прокуратурата и 
специалните сили да търсят 
откраднатите милиони в име-
нията на украинските олигар-
си, като приближения му Игор 
Коломойски. И ще предупреж-
дава Китай, че ако предостави 
оръжия на Русия, това ще оз-
начава Трета световна война. 
В същия ден, когато Байдън се 
наслаждаваше на воя на сирени-
те за въздушна опасност, докато 
се разхожда със Зеленски, тур-
ският журналист Мехмет Али 
Гюллер публикува във вестник 
„Джумхуриет“ коментар, оза-
главен „Мръсните дела на САЩ“. 
В него той разказва как двама 
руски телефонни шегобийци са 
„изработили“ бившия съвет-
ник по националната сигур-
ност на Белия дом Джон Бол-
тън и бившия министър на от-
браната на САЩ Марк Еспър, 
на които се представили като 
бившия президент на Украйна 
Петро Порошенко. Повярва-
ли, че разговарят с Порошенко и 
то скришом от обществеността, 
двамата направили убийстве-
ни признания относно аме-
риканската политика спрямо 
Русия, Украйна и ЕС. От кои-
то излиза, че Украйна е нещо 
като изпълнител на мокри по-
ръчки за Белия дом, чрез кой-
то Байдън „дресира“ и своите 
съюзници в НАТО Германия 
и Франция, и целия Европей-
ски съюз. И всичко това, заради 
една война, която знае, че няма 
да спечели, но смята да я про-
дължи до пълно изтощение и 
на воюващите Русия и Украй-

на, и на ЕС, и на Китай. Може 
европейците и в частност укра-
инците да измрат от студ и глад, 
важното за Байдън и Зеленски е 
шоуто да продължи. След като 
конспирацията с биологич-
ните лаборатории в Украй-
на беше разобличена, вклю-
чително от Виктория Нюланд 
пред Сенатската комисия по 
външните работи, те бяха на-
бързо изнесени от Украйна за-
едно с резултатите от тяхната 
работа, но може би в момента 
режимът в Киев подготвя нова 
провокация, подобна на тази 
с ракетата от комплекса С-300, 
която падна в Полша, уби два-
ма селскостопански работни-
ка и преобърна един трактор. И 
тази провокация ще бъде свър-
зана с радиоактивно заразява-
не край някоя украинска АЕЦ. 
И естествено, ще бъде обявена за 
поредното руско военно пре-

стъпление срещу човечество-
то. Това обяснява и предпазли-
востта на френския президент 
Макрон, който заяви, че желае 
поражението, а не смазване-
то на Русия. Обяснима е реак-
цията на Пекин на разпростра-
няваните от САЩ твърдения, 
че Китай ще снабдява Русия с 
оръжие. На тези твърдения ки-
тайският външен министър от-
говори, че Китай не приема ня-
кой да сочи с пръст отношени-
ята му с Русия. Но дали и ЕС не 
се е превърнал в един вид чер-
ноработник на САЩ? Особе-
но като се има предвид, че поч-
ти безропотно прие да замени 
по-евтиния руски тръбен при-
роден газ с втечнен американ-
ски. И наивно повярва на аме-
риканските измислици, че Ру-
сия е взривила собствените 
си газопроводи, за да предиз-
вика енергийна криза в Евро-

па. Нещо, което носителят на 
наградата „Пулицър“ Сиймур 
Хърш отхвърля категорично. 
Факт е, че „правилните“ медии 
в САЩ и у нас или премълчаха 
публикацията на Хърш, или се 
опитаха да я омаловажат, по-
зовавайки се на напредналата 
възраст на автора. Но ако чо-
век на 80 години е стар за жур-
налистиката, как 80-годишни-
ят Байдън е „годен за служба“, 
та може да се кандидатира за 
още един президентски ман-
дат? Заслужават ли доверие не-
говите обещания, които се про-
менят като мнението на Бойко 
Борисов? Нали право отрича-
ше, че ще предостави на Киев 
тежки оръжия, а после заяви, 
че ще изпрати на своя приятел 
Зеленски танкове „Ейбръмс“? 
Които са с турбинни двигатели 
и харчат два пъти повече го-
риво на 100 км пробег. Доско-
ро Байдън отричаше, че ще из-
прати на Украйна и изтребители 
F-16, но и това вече не е сигур-
но. Не се съмнявам, че Байдън 
ще притисне и европейските 
си съюзници да предоставят 
на Зеленски целия си оръжеен 
арсенал, за да си купят нови 
американски оръжия. САЩ и 
най-верните им съюзници твър-
дят, че войната в Украйна е за-
почнала с руското нахлуване 
на 24 февруари 2022 г., но Мех-
мет Али Гюллер пише друго: 
че тя е започнала много преди 
това, като война за обкръжа-
ването на Русия. Останалото е 
пропаганда, а у нас – предиз-
борна шарлатания! 

Украйна: ЧЕРНОРАБОТНИЧКАТА!

Петко ПЕТКОВ

Мехмет Али ГЮЛЛЕР

Е
ксплоатирането от ру-
ските телефонни шега-
джии Вован и Лексус на 
политици в повечето от 

случаите надхвърля шегата. И, 
посредством думите, изсипали 
се от устата на тези политици, 
се превръща в страхотно вести-
телство. 

В началото на този месец 
двойката беше подвела бившия 
съветник по националната си-
гурност на Белия дом Джон Бол-
тън. По темата Украйна Болтън 
беше казал: „И французите, и 
германците или който и да, 
трябва да преустановят опи-
тите за преговори с руснаците“.

Последната „жертва“ на 
двойката стана бившият минис-
тър на отбраната на САЩ Марк 

Еспър.
НАДНИЧАРЯТ: УКРАЙНА

Представяйки се за бив-
шия президент на Украйна 
Петро Порошенко, разговаря-
лият с Еспър шегаджия публи-
кува в You Tube важни откъси 
от разговора. Резултатът ли?

 Бившият шеф на Пента-
гона Еспър казва следното на 
шегаджията, когото мисли за 
Порошенко: „Дръзките укра-
инци вършат мръсните неща, 
които ние тук в САЩ не жела-
ем да вършим в никакъв случай. 
Ето защо трябва да продължим 
да ви подкрепяме с всичко, което 
можем: било муниции, било оръ-
жие, или разузнавателна инфор-
мация“ („Спутник“, 15.02.2023).

Понеже разговорът е закрит 
за обществеността, Еспър при-
знава спокойно, защото наис-
тина Украйна върши „мръсни-
те дела“ на САЩ. И заради тези 
мръсни дела се е превърнала в 
надничар на империализма. 
Защото, както и на Запад, от вре-
ме на време се споменава, тази 
война е започнала не на 24 

февруари 2022 г., а много пре-
ди това, като война за обкръ-
жаването на Русия.

ХЪРШ: САЩ УДАРИХА 
„СЕВЕРЕН ПОТОК“ 

Като казах мръсните дела 
на САЩ...

Спомнете си, че на 27 сеп-
тември 2022 г. бе извършен 
саботаж срещу тръбопроводи-
те „Северен поток“ - 1 и 2, пре-
насящи природен газ от Ру-
сия до Германия. Западът еди-
нодушно беше посочил Москва 
като извършител. Както и да е, 
при формирания военен кли-
мат малко хора щяха да се запи-
тат и да настояват за отговор на 
въпроса: „За какво й е на Мос-
ква да удря собствения си тръ-
бопровод?“.

На 1 октомври 2022 г. бях 
направил един анализ под за-
главието „Целта на саботажа 
срещу „Северен поток“ и бях на-
сочил стрелите обратно към 
САЩ. Разбира се, бях основал 
анализа върху политическата 
картина. И спирайки се на това 
кому в уравнението на между-

държавните отношения е изго-
ден саботажът, бях достигнал 
до заключение. 

А носителят на награда-
та „Пулицър“, известният аме-
рикански журналист Сиймур 
Хърш, насочвайки се директно 
към материалните факти, от из-
вестно време работеше по тази 
тема. Хърш доведе работата си 
до резултат и изложи своето 
заключение: тези, които взри-
виха тръбопроводите „Севе-
рен поток“ -1 и 2, бяха самите 
САЩ!

КАКВО ЩЕ НАПРАВЯТ 
СЪЮЗНИЦИТЕ ИМ?

Сега, за да могат да заглу-
шат врявата, която вдигна про-
учването на Хърш, се мъчат да 
си играят с авторитета на из-
вестния журналист, носител 
на наградата „Пулицър“. „Оста-
ря, казват, стана търсач на за-
говори”.

Но истината, гола-голе-
ничка,  е налице. В изявле-
нието, което направи пред 
„Democracy Now’“ („Демокрация 
Сега“, б.пр.), Хърш спомена, че 

от гледна точка на САЩ отра-
женията на този саботаж ще 
са много големи. Посочвайки, 
че макар и Белият дом да го от-
рича, истината се вижда и от 
съюзниците на САЩ в НАТО, 
Хърш спомена и за една въз-
можност: „Политическите 
ефекти за нас ще ги видим в дъ-
лъг срок. Дори някои страни ще 
излязат от НАТО, защото Бай-
дън не се страхува да ги държи 
на студено; за него да продължи 
войната, която няма да спече-
ли, е по-важно.“

 Да, много пъти го напи-
сахме. Докато от една стра-
на САЩ воюват срещу Русия 
през Украйна, от друга се оп-
итват „да дресират“ съюзни-
ците си в НАТО, като Герма-
ния и Франция. Възможността, 
посочена от Хърш е, че макар и 
много трудно, когато „мръсни-
те дела“ на САЩ бъдат изло-
жени на показ, разбира се ще 
се промени и тонът в отноше-
нията на САЩ и съюзниците 
им.

„Джумхуриет“ /20.02.2023

МРЪСНИТЕ ДЕЛА НА САЩ

Днес, 23 февруари 2023 г., в 
гр. София между:

1. Коалиция „БСП за БЪЛ-
ГАРИЯ“, представлявана от 
Корнелия Нинова и

2. ПП „Нова Зора“ предста-
влявана от Минчо Минчев, 

наричани по-долу страните,
се сключи настоящото поли-

тическо споразумение за съв-
местно участие на изборите за 
49-то Народно събрание на Ре-
публика България на 2 април 
2023 г.

Страните по това  
споразумение

сме убедени, че консолида-
ция в лявото пространство е не-
обходима повече отвсякога. Вяр-
ваме, че трябва да се предприе-
мат решителни стъпки, за да се 
сложи край на внушенията, че 
алтернатива няма.

Заявяваме своята твърда ре-
шимост да покажем пред обще-
ството, че сме обединение, което 
излъчва сила, енергия и готов-
ност за отстояване на съвместни 
патриотични политики, в името 
на преодоляване на социална-
та, икономическата криза и ин-
флацията; в укрепване на дър-
жавността; във възстановяване 
ролята на институциите като га-
рант за гражданските, политиче-
ските и икономическите свобо-

ди; за свобода на словото; за вър-
ховенството на закона; за спра-
ведливостта, солидарността и 
равенството; за мира и благопо-
лучието на всеки отделен граж-
данин, с едничката цел – пре-
бъдване на България!

Въз основа на тези цели и 
принципи

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ:
1. Да се явим съвместно на 

предстоящите избори за 49-то 
Народно събрание.

2. Да предложим на обще-
ството и да реализираме про-
грама за излизане от кризата 
и осъществяване на радикална 
промяна, която да сложи край 
на разрухата и хаоса, във всяка 
сфера на обществено-политиче-
ския живот.

3. Да отстояваме провежда-
нето на демократични и честни 
избори, гарантиращи свободна-
та воля на българските гражда-
ни.

4. Да укрепваме своята ре-
шимост: за държавност, за борба 
с корупцията, за възстановяване 
ролята на институциите и раз-
витие на социалните функции 
на българската държава.

5. Коалиция „БСП за Бъл-
гария“ и ПП „Нова Зора“ ще 
отстояват общи възгледи, по-
зиции и действия в защита на 
националния интерес; за ико-

номическото и социално разви-
тие на България в областта на 
енергетиката, образованието, 
културата, културното наслед-
ство и патриотичното възпи-
тание; в здравеопазването; ту-
ризма и аграрния сектор, по 
време на подготовката и про-
веждането на изборите за 49-то 
Народно събрание и утвържда-
ването на заявените цели и 
позиции в работата на бъдеща-
та парламентарна група.

6. Двете страни си поставят 
за цел пълната мобилизация 
на своите членове и симпати-
занти, за участието им в избо-
рите за 49-то Народно събрание 
и ще използват целия си авто-
ритет, влияние и информацион-
ни възможности за постигане на 
победа в предстоящите парла-
ментарни избори.

7. Страните се споразумяха 
за използване на експертния по-
тенциал на всяка от тях за кон-
султации и предложения в пар-
ламентарните комисии, след 
формирането на 49-то Народно 
събрание.

8. При съставяне на прави-
телство ще бъдат привличани 
кадри на ПП „Нова Зора“ за зае-
мане на ръководни и експертни 
длъжности в държавната адми-
нистрация на централно и реги-
онално ниво.

9. Общата координация на 

действията ще се осъществя-
ва от Националния предизборен 
щаб на Българската социалисти-
ческа партия, ведно с изградена-
та към ПП „Нова Зора“ структу-
ра за мобилизация на членове-
те и симпатизантите.

10. Това споразумение вли-
за в сила след подписването му 
от всяка от страните и действи-
ето му продължава до края на 
мандата на 49-то Народно съ-
брание, с възможност за негово-
то продължаване при взаимно 
съгласие и договореност.

11. Коалиция „БСП за БЪЛ-
ГАРИЯ“ ще подкрепя иници-
ативи и мероприятия, органи-
зирани от ПП „Нова Зора“ по 
целите на това двустранно по-
литическо споразумение, които 
утвърждават добруването на 
народа на България и отговор-
ността пред националния ин-
терес, в продължение на целия 
договорен срок.

12. Настоящото споразуме-
ние се подписва в два еднообраз-
ни екземпляра, по един за всяка 
от страните.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА: 
Председател на Коалиция 

„БСП за БЪЛГАРИЯ“

МИНЧО МИНЧЕВ:  
Председател на  

ПП „Нова Зора“

СПОРАЗУМЕНИЕ
за съвместно участие в избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Да препотвърдим своите
цели и отговорности

Обръщение към членовете и симпатизантите на ПП „Нова Зора“, както и към читателите на вестника

Прегръдка, преди раздялата за винаги.
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Антология

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб
създаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп -
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам сЂ, откак съм на света!
СЂ туй ругателство ужасно, модно,
сЂ тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,
и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,
и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.

Пловдив, 1883

Написано в ответ на единодушните почти тогава твърдения за грубост и не-
музикалност на нашия език, твърдения, давани от чужденците, като пишеха 
за нова България, в това число и русите. В хармония с тях повтаряха това и са-
мите българи! (Б.а.)

Иван ВАЗОВ

Въпросната Дана е до-
шла у нас с ясната цел 
да ни дърпа ушите и 
да ни налага свирепа 

цензура. Кака Данка е „замест-
ник-директор на говорителите 
на Европейската комисия“! С 
колко много безсмислени думи 
е нагизден рангът на тази чи-
новничка, за да се прикрие 
смисълът му - цензор. И колко 
много приживалци - цял щаб 
говорители на ЕК с директори 
и сюрия заместници - лапат 
нашите пари на брюкселската 
трапеза! 

Кака Данка „стояла близо 
до Урсула фон дер Лайен и често 
формулирала това, което Ла-
йен трябва да говори“! Все едно 
че става дума за дворцовия 
протокол на мандарините в 
Забранения град! По това кол-
ко близо стоят мандарините до 
императорския престол, може 
да се съди за тяхното влияние. 
Същото е било при Хитлер, съ-
щото беше при Брежнев, че и 
при бай Тошо дори.  

Не се разбира само Лайен 
ли налага какво да каже гово-
рителката Спинант или обра-
тното. 

Щом Дана Спинант е пози-
ционирана „близо до Урсула“, 
значи влиянието й не е за прене-
брегване. Впрочем, като гледах 
снимката на кака Данка, ми се 
стори, че тя е не само близка 
подчинена на Лайнен, а неин 
клонинг. Майка и дъщеря не си 
приличат толкова. Същата не-
взрачна женица с нагло ли-
чице. Същата ухилена, триум-
фираща, размахваща пръст 
посредственост. Кака Данка е 
комшийка от братска Румъ-
ния. Не открих нейна подроб-
на биография, но съдейки по об-
щия случай в бившите соц. дър-
жави, в които всички тъмно-
сини са бивши тъмночервени, 
лесно е да предположа, че тейко 
й усърдно е близал чепика на 
Чаушеску или на по-нижесто-
ящите местни „чауши“. 

Кака Данче била е дошла да 

ни спасява от „дезинформаци-
ята“! И да запушва с гърди ам-
бразурата, бълваща „кремълски 
фейкове“. Тази амбразура спо-
ред ЕК била България. Бълга-
рите. Българският език!... 

Днес „дезинформация“ се 
нарича истината, а „инфор-
мация“ - плоският, арогантен 
фейк. Зеленски и Белият дом 
били най-чистите извори на 
„информация“. Черното е бяло. 
Злото е добро. Аморалното е 
морално. Понятията отдавна са 
обърнати с главата надолу. 

Кака Данка е дошла в Бъл-
гария да изрази мрачното не-
доволство на световните лъ-
жци от факта, че българите 
все още са нормални хора и 
разсъждават със собствените 
си глави. Кака Данка инкри-
минира българския език, чрез 
който истината за войната на 
НАТО срещу Русия в Украйна 

стига до нашия народ, а чрез 
него и до другите европей-
ски народи. Кака Данка е го-
това да внуши на акушерката 
Лайнен да бъде забранен този 
политНЕкоректен български 
език, толкова близък до ру-
ския! Кака Данка иска да ни го 
изтръгне и да го забоде като 
кървава мръвка на позорния 
стълб. Като престъпен инстру-
мент на правдата в един свят, 
завладян от мракобесието! 

Езикът! Да, езикът вина-
ги е бил най-опасният враг 
на тоталитаризма, фашизма, 
глобализма! И на всяка прес-
тъпна власт! Затова робите са 
били неми - господарите са 
им режели езиците или са за-
плашвали да ги отрежат! Сво-
бодата на човека се изразява 
чрез свободния език, а робия-
та чрез мълчанието и лъжата! 

Езикът никога не се е харесвал 
на завоевателите и техните ко-
лониални хрантутници! И ето, 
днес кака Данка ни казва, че 
нашият език прекалено гла-
голства, шуми, скандализира, 
буни и нарушава мълчанието 
на сведените робски главици. 
Или да си го глътнем сами или 
ще ни го отрежат. Също като в 
максимата „език мой, враг мой“. 
Така разбирам аз посланията 
на чиновничката на ЕК. Те са 
съвсем прозрачни. 

Отвратителното е, че ми-
сирката от bTV раболепно из-
слушваше тия Данкини кон-
статации и закани - без апо-
строф. Дори без елементарна 
вметка поне за „честта на па-
гона“, както е думата - за чест-
та на журналистическата про-
фесия, която е призвана да 
служи на истината и да брани 
свободния език. Българския 
език! Не се учудвам - езикът 

на мисирките отдавна е отря-
зан. А в bTV постъпват преди 
всичко неми по рождение ми-
сири. 

Ето защо аз ще кажа това, 
което оная мисирка на момен-
та трябваше да заяви - в очите 
на нахалницата: 

- Како Данче, що не лит-
неш на майната си влашка и 
евроатлантическа?! Това, в 
което ти си се домъкнала да 
обвиняваш българите, е по-
вод за най-голяма българска 
гордост! Чест и достойнство 
за България е, че българският 
език разпространява истина-
та в Европа и света! Чест и дос-
тойнство е, че той помага на 
другите народи да осъзнаят и 
отхвърлят заблудите, с които 
вие ги затрупахте! Чест и дос-
тойнство е, че той разоблича-
ва сатанизма! Чест и достойн-

ство е, че той е славянски език 
и защитава славянската пра-
вда в концлагера ЕС!  

И..., како Данче, ако ти 
беше по-образована, щеше да 
знаеш, че българският език е 
и твой език. Защото до 1859 г. 
всички официални докумен-
ти на новоогласената  държа-
ва Румъния, са писани на бъл-
гарски език! 

Твоят гняв - гневът на ЕК - 
е радостен знак, че България 

ще премине жива през мрач-
ните времена и ще пребъде 
във вековете! Древната ни ми-
сия на духовни учители на чо-
вечеството продължава в на-
стоящето и бъдещето! 

Поклон пред теб, ЕЗИК 
БЪЛГАРСКИ! Език майчин и 
бащин! Език на Ботев и Лев-
ски! Език на децата ни! ЕЗИК 
ГОСПОДЕН! 

Нине и присно и во веки 
веков!

Поклон пред теб, 
език български!

НЯКАКВА СИ ДАНА СПИНАНТ ЗАЯВИЛА: „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е 
НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИЯТ ЗА ФАЛШИВИ НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С КРЕМЪЛ“ 

„Научихме, че във войната има два фронта - единият е бой-
ният, другият е информационният“, каза зам.-директорът на го-
ворителите на ЕК, Дана Спинант.

Милена ВЪРБАНОВА


