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За тези, които са пропуснали
да се абонират за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

излиза 1 път в месеца

Можете да го направите във
всички пощенски клонове и
станции на Български пощи
от 1-о до 15-о число
на всеки месец.
Търсете нашия месечник
за езотерика, философия,
история, икономика и
екологичен начин на живот.
Абонатите на вестника
имат право на безплатна
публикация, реклама и
съобщение за наболели
обществени теми.
Каталожен номер 618.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg
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нашия дуален свят (света на противоположности - например абстрактното „+” и „- ” във
физическия, и добро и зло - в душевния свят),
появяването на човека като хибрид между дух и материя поражда редица особености при развитието и
оцеляването му. Въвеждането на понятието „Нулево
поле” в квантовата физика допуска възможността в даден момент Земята, преминавайки през такова поле,
да нулира всички налични Поляритети (включително
и електричеството), което внедрено преди стотина години облекчава живота ни, но може да предизвика в
такъв момент и хаос. Това
не трябва да ни плаши, защото през хилядолетната
човешка еволюция ние
сме се опирали на редица безлюдни технологии
(без човешка намеса) на
базата на растенията и
животните и заедно сме
оцелявали физически по
пътя на хоризонталната
си еволюция на Земята...
Това е може би една от
възможностите от хоризонтална човешка еволюция на Земята да преминем във вертикална, като
Космически същества - в
Квантов (енергиен) преход
на възнесение. Приложението на свободната воля
за реализация във физически, душевен или духовен свят изисква наличието на съответните енергии
и знания за компенсиране човешките енергийни, информационни и творчески разходи. Ето защо, ще се
опитам да споделя някои мисли за биоритмологията
в човешкия живот.
Много е характерен 7-годишният цикъл в развитието на човека, като се почне от детската до преклонна
възраст. Първият седемгодишен цикъл завършва с
физическото оформяне на детето, следващият - със
психическото (психе - душа), третият седемгодишен
цикъл завършва цялостното духовното развитие на
човека - 21 годишна възраст. В някои общества това
е възрастта на пълнолетието и оттогава човекът е
длъжен да стане отговорен за своите дела пред обществото. Това е много важен цикъл, успешното завършване на който много зависи както от съзнателната
и целенасочена дейност на самия индивид, така и от
неговото обкръжение - семейство, род, училище, общество, улица, където се вихрят много най-различни,
включително и низки страсти като алкохол, цигари,
наркотици. Някои през целия си живот остават безотговорни деца, на които никой не може да разчита за
нищо. Всеки може да наблюдава какви ангелчета са
децата в детската градина и какви стават при пълнолетието си. Трябва да се подчертае важната роля на
бабите и дядовците по рождение, за предаване на
позитивните наследствени качества на рода и родовия опит. За съжаление се наблюдава невероятно отчуждение в семейството (който си има деца да си ги

Споделяне и осмисляне
на някои идеи за безлюдни
хуманни, здравословни
и хармонизиращи
безелектроенергийни
технологии през уникалния
период 2015-2018 г.
гледа) и рода, а от това зависи дали
ще има приемственост на позитивни
качества и опитности между поколенията и продължение на рода. Поради
ускоряване на времето (скъсяване на
времето между животоопределящите
събития в човешкия живот - например
констатират се случаи на раждане от
6-8 годишни пълноценно физически
развити момичета на хармонични
деца, но семейството, родът и обществото не са осъзнати да решат тези
проблеми (за което говорят хилядите аборти годишно в България).Примернто, от четиримата баби и дядовци
се раждат поне две деца, които могат
да създадат нормално семейство и
то трябва да има четири деца, за да
можем да прогнозираме съхранение
на рода. Първият 21-годишен цикъл
на човешкото развитие наричам „самосъзидание”, защото е определящо
активното действие на самия индивид
като творец (както на обкръжаващата
го физическа среда и общество, така включително и
на самия себе си, защото от него много зависи бъдещото му развитие развитие като хармонична личност).
Все по-често се срещат млади хора, които могат да
разглобят и сглобят компютър, но не знаят таблицата
за умножение, хора с висше образование без елементарни познания за хуманност, с основно образование
за комуникация и човешко общуване и липса на елементарни приложно-практически програми за жизнено оцеляване в реалния физически свят. Обществото
ги прави търгаши и потребители, които знаят как да се
продадат, но не знаят как да създават истински ценности.
Така се създава армия от потребители, което ще
доведе до самоунищожение на семейството, фамилията, родът, народът и човечеството.
Вторият 21-годишен цикъл до 42 години (пак 3 по 7
години на активна съзнателна работа във физическия,
психическия и духовния свят) наричам „самоосъзнаване”. През този период човек прави анализ на своята
реализация тук и сега на земята и изпълнението на
своята земна мисия. В случай на незадоволителна самооценка на индивида той пуска своята програма за
самоунищожение, заложена в неговия биокомпютър
и съзнание, което обяснява ниската продължителност
на живота у нас.
България, която през миналия век се славеше със

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN

Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 г.
Пролетна култура (Дава най-добри резултати, ако се сади напролет!)
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, беше целина
- не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите
граници на еко селището от родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са
по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с
ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на
витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата,
като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Добивите от нея
почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359

своите дълголетници, сега не може да
се похвали със същото. Ще цитирам
информацията от вашия вестник, че
проверка във връзка с гласуването е
констатирала, че в момента в България има 51 жители с възраст над 110
години. Дълголетието не е случаен
факт и затова преди години изказах
идеята за създаване на „Академия
за съзнателна родова еволюция с
цел физическо и духовно родово оцеляване през Квантовия преход”. На
базата на създадените „родословни
дървета” и чрез творческо общуване
между родовете може да се създаде
„Банка с данни за българските родове от дълголетници” и този опит да се
приложи от целия народ.
При реализация на човека във
физическия свят на преходни ценности - пари, власт
и слава, когато борбата за грабене на физически и
материални ресурси е доведена до нивото на война
с всичко и всички (която според последните мои 61
съзнателни години не е преставала и както се изрази
вече покойният полярен изследовател и американски
адмирал Ричард Бърг през 1945 г.: „ Третата световна
война ще се води от полюс до полюс”). Ние забравяме, че Творецът ни е обезпечил всичко, необходимо
за нашето нормално физическо съществуване и нашата задача е изпълнението на поставените духовни
(Съ-творчески, а не разрушителни) мисии в този космически свят, включително и създаване на здраво и
годно за оцеляване поколение. Определяща е ролята
на големия и сплотен род, семейство и народ за физическото оцеляване, каквито идеи сме споделяли.
Повишаването на енергетиката на околното пространство на съвременния човек, живеещ хармонично с природните стихии на майката Земя, Луната,
Слънцето и Космоса, съдейства за по-лесното реализиране в душевния свят на правата и обратна връзка
с висшите духовни йерархии, които ни направляват
и пазят от нашите неразумни действия. За тази цел
обаче са ни нужни не толкова физически, а душевни
енергии и то в много по-големи количества, с което се
харакеризира третият - 21-годишен цикъл (до 63 години), който можем да наречм „разширено съзнание”.
На преден план излиза осмислянето на идеята, че ние
сме едно цяло както като човечество, така и с Вселената.
Ето защо е необходимо постепенно освобождаване от материалните окови (идеята за неуязвимост,
както към болести, така и от намалена нужда от сън,
приемане на излишна храна - човекът през живота си
приема около 100 -150 тона храна и изхвърля същото
количество съобразно неговото физическо натоварване), както и ограничаване на загубите от излишно вложената физическа, химическа и интелектуална енергия за придобиването и преработката им в нашия организм. По този начин, икономията от биоенерия може
да се употреби от нашия биокомпютър за решаване
на възвишени цели и влючването ни като Съ-творци в
Космическото шоу.
Известните от хилядолетия безлюдни технологии
като земеделие, овощарство и пчеларство (например
в един кошер може да има от 80000 до 120000 работници (пчели), в по-малко от 1 кубичен метър, ВСЯКА
ОТ КОИТО ПОСЕЩАВА ОКОЛО 2.5 МИЛИОНА ЦВЕТОВЕ И ПОВИШАВА ДОБИВИТЕ ЧРЕЗ ОПРАШВАНЕТО С 30%), при които човекът МОЖЕ ДА БЪДЕ
в добрия случай наблюдател и помощник работещ
в „нулевото пространство” според квантовата физи-

СЛАВЯНСКАТА ДОКТРИНА Е
БОЖЕСТВЕНА

Векове славянството копнее,
в дружба с народи да живее,

В името на живота, свободата,
строшиха на фашизма ребрата,

братството като слънце да огрява
и хуманността вечно да възпява.

дори немските камери на смъртта
заровиха дълбоко в пръстта.

А злодеите против свободата
гасят лъчите на светлината,

Двадесет милиона принесоха в
жертва, за да изпълнят славянската
клетва;

но славянството е несломимо,
надлъж и нашир е неизброимо.
Татарските орди те сломиха,
Европа от меча им спасиха.

братство, жертвоготовност за
ближния са осенени от Всевишния.
Славяните родихa плеада отци на науката и изкуството творци,

България от робство освободиха,
терора на турците унищожиха.

а загиналите, не за своя слава,
не ще бъдат никога в забрава!

Разбиха уланите на Бонапарта,
славяните бяха страшни и на
карта.

Те са висша Христова човечност.
С тази човечност - ще бъдат
вечност!

Дори елитните на Хитлера войски
ги разцепиха на жалки трески.

22.02.2015
Аспарух П. Вангелов

КВАНТОВ
ПРЕХОД

ка, а не търсач на максимална печалба на
всяка цена чрез безмилостна експлоатация
на природните ресурси на майката Земя и
своите братя. Не е случайна прогнозата на
Айнщайн, че четири години след като умрат
пчелите ще загине и човечеството.
Пътят на освобождаване на човешкия род от материалните окови на физическия глад и компенсиране на енергийните загуби чрез фини енергии - друго дишане И ХРАНЕНЕ, музика, песен, танц, единно съзнание, творчество и
ЛЮБОВ.
Замърсяването на водоизточниците на питейна вода
може да се компенсира чрез поемане на жива клъстерна
вода от прясно изтискани сокове от плодове и зеленчуци,
както и протиева, снежна и дъждовна вода. Оптимизирането на човешкия биоенергоинформационен обмен с помощта на биоритмологията ще освободи енерия за творчески
изяви и формиране на хуманни събития. Вече има много примери на мъдри хора, които компенсират човешките
енергийни загуби и нямат чувство на глад, хранят се с нематериална храна, а с естествените природни фини енергии
в пространството на Единното съзнание на любовта и безкористно служене, характеризиращо живота на съвършения земен човек с космическо съзнание след 63-годишната
възраст.
КАТО ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА НАШИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ Е
70-ГОДИШНАТА ВЪЗРАСТ- (първия пореден цикъл от 7 години за физическата хармония на МЪДРЕЦИТЕ) с възможности за работа извън нашите СЪВРЕМЕННИ понятия за
време и пространство. Наличието на сравнително много
хора с свръхестествени възможност по нашите земи си
обяснявам с факта, че тук не е имало през средните векове
много клади за изгаряне на духовно ориентирани личности
и родове, както в Европа. Като търсачи на истината хората от четвъртата възраст, които ако чрез своята мъдрост са
запазили съвършеното си здраве, ИМАТ НЕОБХОДИМАТА
ЕНЕРГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ чрез ежедневни съзнателни
занимания да вземат верни решения в планетарен и космически план. Като елементарен пример за самостоятелно
биолокационно (задаване на правилно поставен въпрос от
духовно ориентирания търсач на истината и получаване на
верно решение за дадения момент във времето и пространството) нормално здравословно състояние на човека ще изброя: 1. Сърдечен пулс - 60 удара в минута и по-малко; 2.
Честота на дишането в минута - брой вдишвания и издишвания - 8; 3. Автоматична пауза, непроизволно задържане на
дишането след издишване - 4 секунди; 4. Контролна пауза
- задържане на дишането след издишване до първо затруднение – 60 секунди; 5. Волева пауза - задържане на дишането от първото затруднено дишане, докато е възможно - 60
секунди; 6. Максимална пауза - сумата от контролната и волевата пауза - 120 секунди.
Овладявайки висшето изкуство на живота, като се започне с дишането, храненето и изкуството на тишината, тъмнината, интуицията, на безкористното служене и любовта,
човекът върви по пътя на своята съзнателна еволюция. За
целта е необходимо да се създават хармонични колективи
от хора - мъдреци (каквато идея имахме преди години - „
Съвет на мъдреците на истинската реалност”), работещи
ХУМАННО със естествените природни стихии ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Това е особено актуално за
хората от третата, четвъртата и пета възраст (5 х 21 = 105
години), при които се променят физиологическите и душевните процеси в човешкия организъм и те трябва да се съобразяват, че не са на 21 години за поставяне на физически
рекорди. Тяхната оптимална работа е в душевната (информационна) и духовна (творческа) реализация, чрез чист и
надежден канал на любовта за получаване на верни решения, които да се реализират в своя индивидуален реален
живот.
В България се проведе курс за учители по „Пермадизайн” (Пермакултура), основните идеи на който са показани
в приложената схема и за съжаление поради очуждението на младото поколение от майката земя, тази задача се
изпълнява предимно от възрастни хора, на границата на
техните физически възможности, за които това е и начин за
хармонизиране, съвършено здраве и физическо оцеляване.
Поради ниската степен на осмисляне на човешката възможност за САМОИНФОРМИРАНЕ, САМОКОНТРОЛИРАНЕ,
САМОРЕГУЛИРАНЕ И САМОЕНЕРГИЗИРАНЕ НА НАШИЯ
БИОКОМПЮТЬР (върху чието самоосъзнаване работим
много малко) ДУШЕВНОТО (БИОЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННО) И ДУХОВНО (ТВОРЧЕСКО) САМОРЕАЛИЗИРАНЕ
ИЗОСТАВА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО НИЕ СЕ САМОУНИЩОЖАВАМЕ.
Ето защо в тези СЪВРЕМЕННИ УНИКАЛНИ КАТО КВАНТОВ ПРЕХОД и тревожно вълнуващи ни времена е необходима обмяна на позитивния опит, постижения и методики
на духовно ориентираните родове и техните виолетови и
кристални деца сред естествената жива природа, което се
стремим да правим през последните десетина години на
различни лекции, кинолектории и мероприятия като „Духовния пикник на Черешовата градина” в село Опицвет на 30
км от София.
инж. Божидар Даскалов (bkdaskalov@abv.bg)
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Рисковете от
„безплатното“
саниране
Една от характерните последици на социалистическия режим у нас е отнемането на собствеността от хората, разкъсването на вековни
родови връзки със земята и затварянето на голяма част от българския народ в панелни работнически общежития; при това със задължение
- в много от случаите лишени от тяхната собственост „новодомци“ да доплащат определените
като „по-скъпи“ панелни жилища съгласно утвърдените държавни тарифи. Характерно понятие
за онези времена е т.нар. „лична собственост“,
противопоставена на „държавната собственост“
и включваща само най-необходимите вещи за
лична употреба на един работник, настанен в
съответното общежитие. Тоталитарната епоха
не успява да пристъпи към следващите етапи от
социалистическия реализъм (частично приложени в Съветския съюз) и насочени към лишаване
на новосформираната работническа класа от
нейните самостоятелни кухни, бани, домакински
уреди и дори лични отношения между родители
и деца. Независимо от това обаче голяма част от
българите – по стародавна традиция собственици на наследената от техните праотци земя – се
превръщат в собственици на панелно жилище в
голям общежитиен блок.
На това място възниква следващият проблем.
Логиката на големия жилищен блок е той да бъде
стопанисван и управляван централизирано, тъй
като има общи основи, общи стълбища и инсталации, общ покрив. Навсякъде по света, където подобни жилищни сгради са възниквали естествено
(не под принудата на централизиран команден
строй), те представляват социални проекти на общини и филантропски организации или управленско решение за битовите нужди на работниците
в големи индустриални предприятия. В общия
случай сградата се явява собственост на един
инвеститор, който предоставя жилищата в нея за
ползване от нуждаещите се лица, но притежава и
управлява цялата сграда, и взема окончателните
решения за нея. При нормални обстоятелства подобна голяма жилищна сграда не би възникнала
като сбор от самостоятелни собственици – всеки
от които естествено се стреми да бъде независим
и свободен притежател на своя самостоятелен
имот.
Като изключим възникналите по естествен път
жилищно-строителни кооперации (присвоени
като „изобретение“ на социализма след замитането на популярните в по-старо време съпритежателски домове) – където малък брой съкооператори изгражда тесни връзки на сътрудничество
още по време на проектирането и строежа – изкуственото въдворяване на голям брой частни
собственици под общия покрив на големия жилищен блок открива редица проблеми във връзка с
управлението на блока и кумулирането на средства за поддръжката му. Освен чисто естетическите съображения за това, че не прилича на една
фасада да бъде раздробявана на малки зони,
боядисвани, санирани и преустройвани съгласно
вкусовите различия на собствениците, съществуват и конструктивни съображения, чието неглижиране застрашава здравето и в последна сметка
– съществуването на сградата. Въпросът се комплицира още повече в контекста на характерния
за българския народ индивидуализъм, отказващ
всякакво подчинение на групови решения и кондензиращ се в израза „моят дом – моя крепост“.
Ето как социалистическият режим – чрез смесването на две несъвместими логики – залага една
битова бомба в съдбините на милиони българи,
лишени от изконната им земя и превърнати в собственици на общежития.
На фона на запуснатите входове, рушащите
се фасади, протеклите покриви и неработещите
(или опасни и убиващи) асансьори, вторият кабинет на министър-председателя Борисов като че
ли предложи решение, при това – безплатно. Както обаче ни учи здравата икономическа логика,
„безплатните“ неща в крайна сметка се плащат от
някого и най-често това не е икономически сил-

ната страна. Предложената от ГЕРБ Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не прави изключение.
Национална програма на ГЕРБ за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради предвижда държавата да гарантира чрез
Българската банка за развитие (ББР) международен заем в размер на 1’000’000’000 лв. за
сметка на Републиканския бюджет, откъдето ще
се финансира „безплатното“ саниране. Лансираното от министър Лиляна Павлова като „100%
безвъмездно“ саниране ще бъде платено ведно
с дължимите лихви по заема от средствата на
данъкоплатците, постъпващи в бюджета. В някои
случаи – както ще проследим по-долу – плащаене ще бъде дължимо и от самите собственици на
имоти, за чието „безплатно“ саниране приканва
министър Павлова.
Според министър Павлова „Етажната собственост само трябва да регистрира Сдружение на собствениците (...) и да заяви интереса
си пред Общната“. Посоченото Сдружение на
собствениците е определено в Приложение №2
„Методически указания“ към Националната програма за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) като такова, което е предназначено „за усвояване на средства от фондовете на
ЕС и/ли от държавния или общинския бюджет,
безвъзмездна помощ и субсидии и/ли използване на собствени средства с цел ремонт и
обновяване на сгради в режим на етажна собственост“. Оставаме с впечатлението, че единствената цел на такова Сдружение е да усвоява
средства и да ремонтира и обновява сградата.
Текстът възпроизвежда почти дословно чл. 25,
ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), но пропуска следващата ал. 2
от същата разпоредба, която допълва, че „Сдружението може да извършва и други дейности,
свързани с управлението на общите части на
Етажната собственост“. Пропуска се и далеч
по-интересната разпоредба на чл. 9 от ЗУЕС, която определя възможните форми на управление
на Етажната собственост – „Общо събрание и/ли
Сдружение на собствениците“. След като Етажната собственост може да бъде управлявана [и]
чрез Сдружение на собствениците, това означава, че Сдружението ще може да осъществява
всички управленски функции по чл. 8, ал. 1 от
ЗУЕС, които обхващат „реда и контрола върху
ползването и поддържането на общите части
и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на Етажна собственост, както и контрола
върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите“;
веднъж създадено, Сдружението може да засегне включително и управлението на натрупаните
дългове от живущите.
Последното влиза в пряко противоречие с
многократните заявления на министър Павлова
за невъзможността Сдруженията на етажните
собственици да бъдат насочени към изпълнение
на задължения на живущите. То влиза в пряко
противоречие и с въпрос №1 от 28.01.2015 г. от
публикуваните от МРРБ „Въпроси и отговори“ във
връзка с Националната програма, формулиран
така: „Има длъжници с хиляди левове дългове
към „Топлофикация“. Възможно ли е държавата
да си потърси парите директно чрез Сдружението и да се разхвърлят задълженията на всички
собственици?“ и получил следния отговор: „Не.
Сдружението се регистрира по реда на чл. 25,
ал. 1. от ЗУЕС и се създава единствено за целите на получаване на помощта по Програмата“. Както проследихме, цитираният отговор на
МРРБ (и многократно повтаряните разяснения на
министър Павлова) игнорират нормата на чл. 25,
ал. 2 във вр. с чл. 8, ал. 1 от ЗУЕС и подвеждат
бъдещите кандидати за „безплатно“ саниране.
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ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО –
най-великото
чудо в
човешката
история
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Поверия за Цветница -

ЗАЩО СЕ ВРЪЗВА ВЪРБА
ОКОЛО КРЪСТА...
Светлият християнски празник Цветница (Връб
ница или Цветна неделя) се празнува в неделята
- една седмица преди Великден, а денят преди
Цветница е Лазаровден.
Цветница е денят, в който Исус Христо е влязъл в
Йерусалим. Той пристигнал, яздейки магаре.
Хората го посрещнали като месия и хвърляли на
пътя му цветя. След като стигнал до храма, Исус
Христос изгонил оттам търговците и събрал болни
хора, които излекувал.
На Цветница домовете се украсяват с върбови
клонки. Те се благославят в църквата и всеки си
взима, за да бъде пълен домът му със здраве.
Много са поверията, в центъра на които е върбата. Тя е символ на женското начало. Вързани на
кръста върбови клонки "осигуряват" здраве и в
най-трудната работа. Хората вярват, че всичко окичено с върба, ще бъде здраво през цялата година.
• Вярва се, че осветената върба пази от всяко зло и
затова се поставя върху домашната икона.
• С върбови клонки се извеждат животните на
паша, за да са здрави.
• Пиленцата се захранват също с върбови клонки,
за да са здрави.
• Забити върбови клонки в градината я предпазват
да не я ровят къртици.
• Когато се зададат градоносни облаци, хората ги
гледат през върбовите венци, и се молят да ги отмине заплахата.
Върбово венче на вратата у дома против уроки и
злини до следващата пролет е тайният смисъл на
празника. А надеждата и молитвата към Господ са
неизменни, за да не дава никому кръст по-голям,
отколкото може да носи.

В християнската религия на Възкресение Христово (Великден) се чества възкръсването на
Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е
видяна от жените мироносици, посетили гроба.
След това Иисус Христос се явява на Мария
Магдалена, а после и на апостолите.
Преди полунощ в църквите се чете откъс от
Евангелието на Матей и свещениците известяват най-великото чудо в историята – Възкресение Христово. Всяка година в полунощ на Великден в църквата на Божи гроб се спуска небесен
пламък, който запалва свещите на Йерусалимския патриарх. Във всички православни църкви
се повтаря символично този обред, като свещениците предават пламъка от своите свещи на
множеството вярващи. Хората занасят горящите
свещи вкъщи, за да запалят кандилата си. Те се
поздравяват с „Христос Воскресе“ и си разменят козунаци и червени яйца, които са образ на
възкресението. Празникът продължава цели три
дни и на него не се работи. Посещават се гробовете на
близките, където се палят свещи и се поставя козунак и яйце.
Следобед има обичай да се гостува
на кръстниците.
Вечерта
се
изпълнява т. нар.
Второ
Възкресение, по време на
което се възпоменава посещението на
жените-мироносици на
гроба на Христос. Според
евангелията именно жените, а
не мъжете отиват сутринта там, намират камъка
отвален и чуват радостната вест от един ангел.

Възкресение Христово, икона от XVII в.,
България
Припомня се и явяването на възкръсналия Спасител в същия ден пред смаяните Му ученици.
Той им заповядва: “Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и
Светия Дух… Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света” (Мат. 28:19-20).
Един от основните символи на Великден са великденските яйца, специално боядисани или нарисувани.
Най-важният цвят е червеният.
Според преданието за първото
великденско яйце Мария Магдалена поднесла яйца на император Тиберий и му казала
за възкръсването на Христос,
а императорът казал, че това е
невъзможно и ако е така, яйцето
от кокошка, което държи, трябва да
стане червено, и то станало.
Друг символ на Великден е козунакът.
Той е сладък обреден хляб, символизира тялото
на Иисус Христос, така както боядисаните в червено яйца символизират кръвта му.

"ПРОЛЕТТА
Е ЖЕНА"!
Поетично-музикален спектакъл
На 19 март 2015 г. в Народно читалище "Братя Миладинови - 1917", София,

поетесите Невена Андонова и Мариана Праматарова
представиха поетично-му-

Невена Андонова
Представяне на поетичното творчество на Невена
Андонова и Мариана Праматарова в камерната зала на
читалище "Братя Миладинови - 1917", Княжево, София

зикалния спектакъл "Пролетта е жена". С предчувствието за пролет, любов и

Мариана Праматарова
красиви емоции поетесите
заплениха присъстващите с
поезията си. Изпълненията

на китара на Стойко Дуков
допринесоха за пролетното
настроение и чувственото
възприемане на стихотворенията. Младата солистка
на вокална група "Витошки
камбанки" Цвети-Мира Цветан Георгиева се включи в
програмата с авторската си
песен "Чучулига".
Албена Величкова - културолог, есеист и преводач,
представи творчеството на
Невена Андонова, а издателят Атанас Панчев представи Мариана Праматарова. Двете поетеси подариха
свои книги за библиотеката
на читалището, която наброява над 30 000 тома.
Сред почитателите на
двете поетеси,
уважили
събитието, бяха заместник
областният управител на
София Живка Първанова,
президентът на Европейска асоциация Виктор, художници, поети, учители и
граждани.
Квантов преход

КВАНТОВ
ПРЕХОД

5

Фрагменти отблизо и далеч

URBI ET ORBI мир за всички

Бях в Рим, видях и папата. Рим, десет часа
сутринта. Стоим пред Ватикана. Ограден е отвсякъде
с огромен каменен зид, а на изток - от колоните на
площад "Свети Петър”. От 1929 г. той съществува като
самостоятелна държава, със свое знаме, химн, марки,
монети, войска (която е била разпусната от папа Павел VІ
през 1979 г.). На входа на огромната порта пазят стражи
във великолепни костюми - казват, че били нарисувани от
Микеланджело. Младите швейцарци - стражи, облечени
в черно, тъмносиньо и червено с прекрасните си шапки,
са ослепително красиви. Впечатлението ми обаче е
помрачено, защото се оказва, че Сикстинската капела
има почивен ден. Какъв лош късмет – да стигнеш дотук
и да не видиш една от най-големите забележителности
на Рим... Успокоява ме само мисълта, че ми предстои да
присъствам на меса на папата.
В края на І и началото на ІІ век християнската църква
е вече организирана. Епископът на Рим - столицата на
империята, е издигнат високо в еклезиатската йерархия.
Така под името папа (лат. - баща) духовният баща на християните определя историята на църквата и моделира по
особен начин облика на Вечния град.
Вълнението ми расте. Вече сме на площада, който
носи името на свети Петър. Отличава се със симетрия и
импозантност. Всъщност това е огромен кръг, завършващ
от едната страна с величествена базилика, известна още
като Ватиканската църква, а отляво и отдясно е ограден,
с високи колони. В центъра му се издига каменен обелиск
от І век пр.н.е. с кръст. Пренесен е на площада през 1585
г., а на симетрично разстояние се намират два бликащи
фонтана. Върхът на обелиска с кръста е на една права линия с най-високата точка на купола на базиликата
„Свети Петър”.
Бароковата украса на площада е започната от Бернини през 1656 г. Самата базилика е построена в чест на
апостол Петър - първият епископ на Рим, смятан за заместник на Христос.Първоначалната църква, издигната
от император Константин Велики - първият християнски
император през 324 г., приема мощите на свети Петър.
През ХV век обаче по инициатива на папа Юлий тя е разрушена и се изгражда нова, която по размери и красота
не отстъпва на паметниците от античността. Църквата е
завършена от Браманти - един век след смъртта на папата. Куполът й е по проект на Микеланджело, той го издига, но го завършват Джакомо де ла Порта и Доменико
Фонтана през 1593 г. Бароковата украса принадлежи на
Бернини, а фасадата на църквата (115 метра дълга и 45
метра висока) е завършена от Мадерна. От централната
й „лоджа” папата дава своята благословия.
Прочутата статуя от бронз на свети Петър е от ХІІІ в. и
дело на Ариолфо ди Камбио. Краката й са поизтрити от
целувките на богомолците.
След традиционните снимки и щателната проверка от
полицаите влизаме в базиликата.Месата е започнала,
единственият начин да гледаме процесията е да застанем отстрани.Плътно притиснати и безмълвни, следим
всяка дума на папата, песните и молитвите на тъмнокожите свещеници от Южна Африка. Официалните гости,
дошли от целия свят, се молят седнали. Между нас и тях
има коридор, по който се движат охраната и свещениците. След 20 минути краката ми омекват. Не свалям поглед от красивия червен балдахин, издигнат на четири
бронзови колони с пищна барокова украса. Там е папата,
целият в бяло и сърма. Слиза, качва се и говори, чуват се
странни молитви-песни на африканците в акомпанимент
на особена музика. Огромното пространство е изпълнено от светлини, камери. Неусетно се включвам в общата молитва. Моля се за Южна Африка, за всички, които
обичам, за България. Поемам и нафора от африкански
свещеник. Във въздуха кънти благословията на папата.
Благословени сме и ние, подаваме си ръце за прошка.
Месата свършва, два часа са минали неусетно. Поток от
хора се стича към изхода, повлича ни… Навън забелязвам, че голямо множество се намира в десния край на
площада. Високо на един от прозорците на Ватиканския
дворец ще говори отново папата, този път за хората на
площада. Насочвам се натам и снимам. Точно в 12 часа
той започва: ясно, спокойно и тържествено поздравява
всички с Великденските празници, благодари за участието в месата. Гледам, слушам и мисля за необикновеното
духовно излъчване,което има - старостта го прави още
по-внушителен...
Погледът ми попада на гълъбите, изпъстрили площада, така спокойно кацат на раменете на хората, поемат
храна. Деца се движат сред тях. Чисто и красиво! Един
гълъб излита точно пред фотообектива на апарата ми за сбогом от Ватикана.
12.10.1995 г.
Евелина Тодорова

Биодинамична характеристика
на м. април 2015 г.
С по-големи надежди за
нормално време посрещаме
април. В много райони поради лошите климатични условия част от предвидените
дейности за март вероятно
не са довършени.
Първите 10 дни на низходяща луна ни дават възможност за рязане, садене и пролетно пръскане. При разлисване особено на прасковите
намаляваме синия камък с
1%. Да не забравяме и обмазването на стъблата с пастата и дебелите клони.
Този период е и точното
време за подхранване с готов компост на всички видове растения. Особено добри
дни са на 2, 6 след обяд и 7
до обяд.
До 6 април очакваме
продължение на пролетните
дни от края на март. От 7 до
13 много променливо време
със силен вятър и чести валежи.
От 18 до 30 хубави дни
за сезона, но до 18 със студени сутрешни часове. В
периода след 20 след преминаване на Слънцето в топлия Овен, където ще е през

целия месец и Марс, ще е
най-надежният период. Надеждата се подсилва и от
Меркурий с тринадесетдневния топлинен импулс до 27,
както и от далечния Плутон
в Стрелец. Дано! Защото
това ни е много нужно! Благоприятните дни за садене
на картофи са достатъчни цели седем - 3, 5, 6, 13, 14,
22, 30. За картофите са благоприятни и двата периода
на Луната.
Месецът е благоприятен
за сеитба на пролетни смески за зелено торене - сидерация. След коситбата през
май ще имаме готови площи
за садене на различни растения и зелена маса за новата
купчина компост. Точните
дни за работа с компоста
през м. април са: за използ-

ване - 2, 6, 7, 24 и 29, за обработка на купчината - 3, 13,
14, 15, 21, 22, 23, 24 и 30
април.
При наличие на съхранени
калеми правим първо присаждане с част от калемите
на 10 след обяд и на 11 до
обяд. Само тези часове са
добри за месеца.
С препарата от бял равнец работим бързо и точно
поради малкото време. Рано
сутрин отрязваме клон от
бреза с диаметър 20-40 мм,
от който можем да оформим
поне три цилиндъра с височина 70-80 мм; добре е, ако
е от средната част на короната, където сокодвижението е най-силно. Внимателно
отделяме кората и от всеки
цилиндър отрязваме по три
пръстена шайби с дебелина
3-4 мм. Надробяваме 15-20
съцветия от равнеца и ги навлажняваме с 5 минутна отвара от равнеца, след като е
вече охладена (три съцветия
на 500 мл вода). На дъното
на първата чаша от кората
поставяме първото пръстенче, като го прикрепяме към
кората с бодли от акация
или гледичия, на средата
- второто пръстенче и найгоре третото, прикрепено по
същия начин. Внимателно
обвиваме чашата с конец, за
да не се отвори при засъхването - и така до края. Готовите чаши окачваме в мрежичка под стрехата. Началото е 4 часа на 22 април и
края 19 часа. Не трябва да се
използват пирони, карфици
или други метални изделия.
При наличие на бреза направете повече чаши. Препарат
503 е много важен за компоста и може да си размените
с приятели от други райони.
И така, чашите ще събират
енергия до октомври, когато
ще ги заровим в градината.
Всяка година ви напомняме за феномена - Рижа
Луна - но понеже неговите
негативни прояви се очакват
през май, само ще спомена,
че периодът е едномесечен и
започва от 18 април.
Малко са неблагоприятните дни през месеца, но както
всяка година в дните на разпятието на Христос в петък и
събота, както и на самия Великден, не работим в градината. Природата още помни
нарушените ритми от Кръста
и Кръвта.
За компенсация ви каним
на Литийно шествие през
втория ден на Великден с
иконата от манастира в Бачково до местността Клувията. Ще останете доволни.
Заповядайте!
Успех!

"СОЛЕЙ ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2,
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
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- Светът и Европа се променят с
толкова бързи темпове, напрежението е толкова голямо, че хората
не можем да разберем какво става.
Накъде вървим, проф. Йончев?
- Ние започваме да живеем все повзаимнозависими. Но участието ни остава подчинено на културата, на традициите, на навици
и умения, придобити в друг свят, който вече си
отиде. Затова има сериозно разминаване между
начина, по който големите играчи в света разбират света и участват в него, и процесите, които
протичат в самия свят. Те изпреварват умението
ни да живеем в него. И затова имаме такова напрежение.
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- Сблъскват се интересите на Европа и на
САЩ - докъде ще доведе този сблъсък?
- САЩ четат света като място, където биха
могли да се наложат без конкуренция. Без пряка
намеса със сила навсякъде, но чрез манипулиране на ситуацията в свой интерес. Това превръща
общото ни живеене в много прагматичен въпрос.
След края на Студената война хората бяха обхванати от такъв ентусиазъм и увереност, че Европа изключи войната от отношенията на страните
вътре помежду си... Днес обаче виждаме, че този
период е бил по-скоро романтичен, отколкото реалистичен. Геополитическият сблъсък на САЩ с
Русия има за цел да държи Европа разединена.
- Защо, това ли е крайната цел на американците?
- Целта е ресурсите на Русия и нейният огромен пазар да се отделят от капацитета на западноевропейските държави - индустриален и производителен, и по тоя начин да не се получи силен
конкурент. В геополитиката има виждане, че ако
се оформи оста Берлин -Москва-Пекин (на времето я наричаха Берлин-Москва-Токио), то тя би
станала център на бъдещия свят и САЩ няма да
могат да бъдат едноличен лидер в него.
- В центъра на Стария континент се води
гражданска война, Западът е наложил санкции над Русия. Какво продължава да губи
Европа от всичко това?
- Европа най-вече губи възможността самостоятелно да решава нещата на своя територия, да
бъде себе си. Ако тази ос Берлин-Москва-Пекин
се случи, това ще е непреодолима икономическа
сила. Това са огромни ресурси, грамадни пазари,

Интервю с проф.
Димитър Йончев
за ОПАСНОСТТА
от ФАШИЗЪМ
и КЪДЕ СЕ
РАЗМИНАВАТ
ГОЛЕМИТЕ

САЩ искат да държат
Европа разединена
отваряне на германското производство към Евразия.
Това е много силна Европа и не става дума за воюване със САЩ, а за относителна икономическа независимост и налагане на друг свят. Свят, в който доларът
не е световна валута и в който САЩ не управляват
света.
- Европа в момента изглежда доста отслабена.
Как може тя да излезе от тази ситуация?
- Европа не е била кой знае колко силна, защото тя
никога не се е била сглобявала като политически субект. Освен това Европа носи на гърба си като охлюв
къщичката си - цялата тежка история с непрекъснати конфликти помежду си. В гардероба на Европа е
пълно със скелети, не е трудно да я разчовъркаш и
така да я противопоставяш. Видяхме какви духове излязоха в Украйна. Започна да се преразглежда дори
Втората световна война - кой кого освобождавал,
кой за кого е загивал, кой колко е прав и колко крив. В
балтийските републики вилнее неофашизмът. Това
са много тежки белези.
- Анализатори отбелязват, че по-малките
държави като нас сме прекалено зависими от

Америка. А по този начин като че ли не помагаме на Германия и Франция в общото дело,
вярно ли е?
- Ние не сме зависими, а нашите т.нар. елити проявяват лична зависимост. Иначе страната като цяло
не може да зависи по такъв начин. Ние сме влезли
в НАТО не за да създаваме санитарен пояс около
Русия и да участваме в евентуални военни противопоставяния. В алианса сме, за да си гарантираме сигурността като член на едно пространство за колективна сигурност. Сега ни обясняват как Русия била
агресор и ще извърши агресия срещу нас, затова
трябва да влезем във фронтовите държави. Не виждам обаче каква е логиката за такава агресия.
- Но не мислите ли, че тази агресия непрекъснато се тиражира в информационната война
и от въображаема тя се превръща в реална,
защо?
- Сатанизирането на Русия продължава вече десетилетия. И според мен, ако гледам историческата
тенденция, стремежът на Щатите повече от век е да
не разрешават сближаване на Русия и на Германия.

ДОРИ ХИТЛЕР БИЛ ВЪЗМУТЕН
ОТ БАНДЕРОВЦИТЕ

Украйна се готви да гради фашистка държава. Нейният фундамент заложи
още Хитлер през 1939 г. с
помощта на украинските
националисти; през 2014 г.
Евросъюзът даде команда
да се разконсервира строежът на фашистка Украйна. За 75 години нищо не се
е променило. Строителният материал, както тогава, ще бъде кръвта. Защото бандеровците, които в
Украйна смятат за герои,
друго, освен да проливат
кръв, не умеят.
Историята на украинския
бандеро-фашизъм
На 12 септември 1939 г. на
съвещание във влака на Хитлер началникът на военното
разузнаване и контраразузнаване Канарис получава задачата да подготви „украинските
организации за унищожаването на поляци и евреи”. Под
„украински организации” се
има предвид Организацията
на украинските националисти
(ОУН).
След два месеца 400 украи
нски националисти започват
да се обучават в лагерите на
абвера в Закопане, Комарно,

Кирхендорф и Хакещайн. През
1941 г. тези националисти се
превръщат в ядрото на Украинската въстаническа армия,
която от 30 юни 1941 г. влиза
във война на страната на Германия (на базата на „Акта за
провъзгласяване на украинската държавност”). В деня, в който е приет „Актът”, нахлулият
заедно с немски части в Лвов
украински батальон „Нахтигал”
под командването на Роман
Шухевич разстрелва повече
от три хиляди лвовци поляци,
между тях и 70 световни учени.
За една седмица избива още
около седем хиляди евреи,
руснаци и украинци.
Докато разчистват Лвов от
труповете, в двора на Святоюрския събор митрополит Андрей Шептицки извършва богослужение в чест на „непобедимата немска армия и нейния
вожд А. Хитлер”. С благословението на главата на Украинската гръко-католическа църква
започва масово унищожение
на мирно население в Украйна
от бандеровци, нахтигаловци и
дивизията „Галичина”.
Националистите така се
вживяват в кървавото си дело,
че на 5 юли 1941 г. Хитлер
е шокиран от докладите за
зверствата им и заповядва на

Химлер да „въведе ред в тази
банда”. Немците разгонват
главатарите на Украинската
въстаническа армия, а Степан
Бандера за две години е изпратен да „си почине” в лагера
Заксенхаузен, разбира се, в
луксозен блок за привилегировани затворници. Пуснат е
в средата на войната, когато
Червената армия преминава
в настъпление. Тогава Украинската въстаническа армия,
останала без немски контрол,
проявява пълната си сила.
Хиляди украинци умират
ежедневно в страшни мъки.
Националистите превръщат
всяко убийство в садистко изтезание, сякаш се съревновават в зверствата. По-късно,
когато следствените бригади в
НКВД разследват престъпленията на бандеровците, съставят списък със 135 най-често
използвани от Организацията
на украинските националисти
и Украинската въстаническа
армия изтезания: забиване в
черепа на дебел гвоздей, пробиване на главата от ухо до
ухо с дебела тел, размазване
на главата с менгеме; разпаряне на корема и наливане на гореща вода вътре, обесване на
дърво с краката нагоре и опалване на главата с огън, заби-

ване на дъбови колове между
ребрата...
Разказите за зверствата на
Украинската въстаническа армия са издадени в пълен обем,
но никой в Русия, Украйна и
Полша вече не си спомня за
тях.
Две момчета се опитали да
потърсят помощ от партизаните. Бандеровците разпрали
коремите им, отсекли ръцете
и краката им, посипали раните
със сол и ги оставили да умрат
в полето.
От село Волковия една нощ
бандеровците изкарали в гората цяло семейство и дълго
издевателствали над него. Разпрали корема на една от жените, която била бременна, извадили плода и вместо него тикнали в утробата й жив заек...
„... Дойдоха бандеровците,
хванаха баща ни и с брадва
отсякоха главата му... майка
ни почина от разрив на сърцето.”
През есента на 1943 г. „армията на безсмъртните” убила
40 полски деца в село Лозовая,
Тернополски уезд.
„Ние бяхме свидетели как
оуновците изклаха цели болници с червеноармейци, които
бяха оставени в тила без охрана. Те изрязваха на телата

им звезди, режеха ушите, езиците и половите им органи...”
Бандеровците влизат в Киев
на 23 септември 1941 г., на 28
септември разстрелват в Бабий Яр 350 хиляди киевчани,
сред които 50 хиляди деца! В
наказателните отряди от 1500
души се подвизават 1200 полицаи от ОУН и само 300 немци.
В Украйна от ръката на фашистите загиват 5 милиона и
300 хиляди мирно население,
сред които 850 хиляди евреи,
220 хиляди поляци, 500 хиляди
украинци, 450 хиляди съветски
военнопленници.
Парадоксално е, но Сталин
се оказва човекът, който цивилизовано решава националния
въпрос в Западна Украйна.
Без рязане на глави и разчленяване на деца. Новата комунистическа власт, установена
в Полша, не позволява да се
устроят акции на отмъщение
срещу украинците. На 6 юли
1945 г. между Съветския съюз
и Полша е сключено съглашението „За обмяната на население”. Един милион поляци се
върнали от Съветския съюз в
Полша, 600 хиляди украинци –
в обратното направление; 140
хиляди полски евреи тръгнали
за Палестина.
На 17 март 1951 г. Украинската въстаническа армия се
обърнала с призив към САЩ
да й окажат помощ в борбата
срещу Съветския съюз.
Артьом Стоцки

КВАНТОВ
ПРЕХОД

И комунизмът е по-скоро някакъв
епизод от геополитическата борба
на САЩ и Русия. Защото САЩ не
се бориха с комунизма, а с Русия.
Последната в момента не е комунистическа държава, а е образ на злото. Не искам да
говоря за симетрични действия, защото не е прилично. Но ако тези действия, които сега се прилагат
по отношение на Русия в близост до нейните граници, се прилагаха до Щатите, светът отдавна щеше
да е потънал в кръв. Европа и САЩ трябва да проумеят, че светът не е място за един лидер. Светът е
място за всички лидери.
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- Как да тълкуваме думите на помощник
държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд, че България, Полша, Румъния и балтийските държави са фронтови?
- Много произволно, дори нагло изказване на Нюланд. И е странно, че в България никой не реагира на него. Да си фронтова държава, означава да
си в предвоенно положение и някой да заплашва
твоите граници. Бих попитал кой заплашва нашите
граници и с какво? Къде са агресивните действия,
къде са разменените ноти, къде са тези подготовки
за нахлуване. Ние ставаме смешни по този начин.
Европа се намеси в големите отношения в света,
но тя е недостатъчно сглобена, все пак се състои
от отделни независими държави. Точно това я удря
в сърцето. Затова, когато виждаш оголен цинизъм,
реалността е без дрехи. Когато у нас говорят за
центрове на НАТО, за фронтова държава, всичко се
описва в розово. А всъщност става дума за жесток
цинизъм.
- Българският президент Плевнелиев отказа
да присъства на парада на победата на 9 май
в Москва, как да тълкуваме това?
- Да си спомним 1945 г. - на парада на победата
над фашистка Германия на първия ред сред съюзните генерали марширува нашият генерал Владимир Стойчев. Това е цивилизационна победа, която
спасява света от фашизма. Сега един „велик“ президент като Плевнелиев "наказва" Русия, като не
иска да присъства на парада на 9 май. Какво точно
отрича в момента той? Победата, войната, държи
Хитлер да е победил ли? ...
- Скоро бе отбелязана 70-годишнината от освобождението на концлагера „Аушвиц“, наближава 9 май - Денят на победата над фашистка Германия, а за фашизма пак започна
да се говори като за реална опасност, защо?
- Сега фашизмът се проявява като човекомразие
към различния. А предизвикателство на сегашния
свят е умението да живееш с различния. Светът все
повече ни прави взаимозависими, а реакциите ни
са в противоположна посока. Все едно не искаме да
разберем в какъв свят живеем. А той е свят, в който
не искат да разберат, че лидерството трябва да се
дели. И като САЩ създават напрежение на много
места. Който не иска да приеме другия, създава
ксенофобия, фашистки движения, расизъм.
- Западни медии коментират и нещо друго –
опасността от нови цветни революции, които
САЩ може би готвят в страни от бившия Съветски съюз като Армения, Грузия, Азербайджан.
Доколко това е възможно? Виктория Нюланд ги
посети една след друга през февруари.
- Цветните революции са откритие на времето след Студената война. Те бяха заложени като
възможност за спазване на човешките права в Хелзинки и са добър начин да създадеш неравновесие
в страна, където искаш да упражняваш контрол.
Но светът попривикна, видя какво става - от една
арабска пролет много лесно може да стане арабска зима, дори ледников период, че едно затопляне, както беше Оранжевата революция в Украйна,
след две години може да стане кърваво събитие
със смяна на властта.
......
- Бихте ли направили прогноза: вървим ли
към трета световна война?
- Далеч не всички участници имат този интерес.
Даже и Щатите нямат интерес от голяма война, но
имат интерес от поддържане на контрол на цялото
пространство, което е много вредно. И ако за целта трябва да се пусне малко европейска кръв, не е
чак толкова страшно за тях, защото те са далеч. Не
трябва да бъдем ние наивниците и да служим за
кръводарители. Не се създава милионна война от
порядъка на Първата, Втората. Ще изживеем периоди на неравновесие, които граничат с дрънкане на
тежки оръжия.
(Със съкращения; източник: Преса)
Интервю на Мариела Балева

				 Рисковете от
„безплатното“ саниране

От стр. 3

Колко безплатно всъщност е
„безплатното“ саниране, обещавано за сметка на Републиканския
бюджет и нашите данъци? За да
може жилищният блок да бъде
саниран, Сдружението на етажните собственици трябва да сключи
Договор за участие по Националната програма съгласно Приложение №10 към Методическите
указания на МРРБ със своята Община. Последната се задължава
по силата на чл. 4, ал.ал. 1, 2 и 4
от този Договор (1) „да предприеме всички необходими действия
за сключване (...) на договор за
целево финансиране [с ББР]“, [и]
(2) „при одобрение на финансирането от страна на ББР да подпише от името и за сметка на
доверителя(Сдружението) договора [за „безплатно“ саниране]“, като
(4) „от името и за сметка на доверителя (...) усвоява суми по договора (...) и (...) оперира със средствата“. Цитираните разпоредби
задължават Общината да предприеме действия за договаряне с ББР
на финансиране за санирането на
сградата и ако такова бъде отпуснато, Договорът оправомощава
Общината да управлява получените средства „от името и за сметка на“ Сдружението. С други думи –
Общината придобива възможност
със своите правни и фактически
действия да натовари със задължения Сдружението – независимо от изискването по чл. 4, ал. 4 от
Договора да спазва „принципите
на добро финансово управление
(...) в интерес на Сдружението на
собствениците за целите на обновяването на сградата“. В такава хипотеза за Сдружението няма
да има друга възможност, освен да
търси обезщетение за причинените
му вреди по общия ред – ако разполага с необходимия юридически
и организационен ресурс, за да си
потърси правата.
В следващия чл. 5, ал. 4 от Договора дискретно е посочено едно
интересно задължение на Сдружението, формулирано като „съгласие“ за това „да бъдат изпълнени
предложените в резултат на
техническото и енергийното обследване допустими дейности,
съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за
енергийна ефективност“. Текстът
с нищо не подсказва възмездния
(не-безплатен) характер на задълженията, които възникват за
Сдружението от тази разпоредба.
За да разберем това, е необходимо
цитираният текст да се разглежда
в контекста на Чл. 2, ал.ал. 1-5 от
Договора, според които дейностите
по Националната програма включват (1) „установяване на техническите характеристики на сграда-

та“, (2) „обследване за енергийна
ефективност“, (3) „разработване
на инвестиционен (...) проект“, (4)
„изпълнение на строително-монтажни работи“ (т.е. самото саниране) и (5) „строителен надзор,
авторски надзор и инвеститорски контрол“. Преди да се стигне
до „безплатното“ саниране по т. 4,
е необходимо съгласно т. 1 да се
установят техническите характеристики на сградата, което от своя
страна препраща към чл. 169, ал. 1,
т.т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), досежно техническите спецификации и
изисквания за носимоспособност,
устойчивост, безопасност и достъпност на обследваната сграда.
Ако бъдат установени недостатъци по чл. 169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2
от ЗУТ (например конструктивни
проблеми или нужда от укрепване
на сградата), Сдружението на собствениците трябва да извърши необходимите строително-монтажни
работи за своя сметка. Чл. 5, ал. 4
от Договора определя с една отвлечена формулировка, че Сдружението „се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат
на техническото и енергийното
обследване допустими дейности,
(...) в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания
за енергийна ефективност“. Изразът „в това число“ създава впечатление за читателя, който не е
свикнал с юридическата техника,
че Сдружението се съгласява с
изпълнението на дейности, насочени преди всичко към „привеждане на сградата в съответствие
с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност“. В действителност обаче
изразът „в това число“ означава
„включително, но не само“. Манипулацията ще стане очевидна, ако
си припомним пълния обем от дейности, които биха могли да бъдат
предложени в резултат на техническото и енергийното обследване, и
които включват осигуряване на носимоспособността, устойчивостта,
безопасността и достъпността на
сградата съгласно чл. 169, ал. 1, т.т.
1-5 и ал. 2 от ЗУТ – дейности, които не се покриват от Националната
програма но могат да бъдат изискани от Сдружението на собствениците.
Тъй като Националната програма осигурява средства единствено за установяване на технически
характеристики (1), обследване
на енергийната ефективност (2),
разработване на проект (3), строително монтажни работи по самото
саниране (4) и надзор и контрол
(5), достигаме до извода, че Сдружението ще трябва да изпълни за
своя сметка „предложените в резултат на техническото и енер-

гийното обследване допустими
дейности“ по чл. 5, ал. 4 във вр. с
чл. 2, ал.ал. 1-5 от Договора и чл.
169, ал. 1, т.т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ.
Ако Сдружението не изпълни предложените „допустими дейности“,
е заплашено от разваляне на Договора от страна на Общината.
При това положение Сдружението
съгласно чл. 8, ал. 3, хипотеза втора от Договора „дължи възстановяване на разходите (платени или
дължими) по действително извършените [до момента] дейности
(...) както и дължимите неустойки
по вече сключени договори“. Това
означава, че веднъж одобрено за
финансиране, Сдружението на
собствениците може да бъде задължено да извърши за своя сметка
определени строително-монтажни работи и ако не го направи, ще
бъде принудено да плати за направените констатации.
В обобщение може да се посочи, че: (1) прокламираното от
министър Лиляна Павлова „безплатно“ саниране за многофамилни жилищни сгради изобщо не е
безплатно – същото ще се извърши
за сметка на Републиканския бюджет и от там – за сметка на всичките данъкоплатци в България; (2)
учреденото от етажните собственици Сдружение не е ограничено
само до санирането – то може да
поеме цялостното управление на
Етажната собственост, включително изпълнението на натрупани
от отделните етажни собственици
задължения за топлоенергия, електричество и др.; (3) при сключване
на Договор за „безплатно“ саниране Сдружението практически упълномощава Общината да действа
директно от негово име и за негова сметка – което теоретично дава
възможност да бъдат причинени
вреди на Етажната собственост;
(4) преди извършването на самото „безплатно“ саниране е определено да се направи техническо и
енергийно обследване на сградата
и ако се констатира необходимост
от укрепване, същото трябва да се
финансира от Сдружението (което – ако не извърши предписаното
укрепване – дължи направените
до момента разходи за обследване, проектиране, строително-монтажни работи, надзор и контрол,
включително начислените неустойки по сключени договори за осъществяването на тези дейности).
Премълчаването на изброените
особености и концентрирането на
общественото внимание в подвеждащото понятие „безплатно“ може
да доведе до редица негативни
последици, тъй като – както стана
дума по-горе – цената на „безплатните“ неща в крайна сметка почти
винаги се плаща от икономически
по-слабата страна.
www.Advocati.org
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Доц. Добринка Райнова:

Доц. д-р Добринка Райнова е родена на 30 март 1939
г. в Казанлък. Завършила е
инженерство и филология.
Защитава дисертация в Московския държавен университет “Михаил Ломоносов”.
Преподавала е в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) и в Софийския
университет “Св. Климент
Охридски”. Има множество
изследвания в областта на
лексикологията. Член е на
Международната академия
по българознание, иновации
и култура (МАБИК) със седалище във Виена, а също и
на историческо дружество
„Българска Орда-1938“.
- Доц. Райнова, разбрах,
че сте проучили генеалогията на руския президент Владимир Путин и
сте направили откритие,
свързващо го с... България!
- Не съм стигнала сама
до тези неща. В “История
на България” на Иречек се
споменава, че по време на
Чипровското въстание (през
1688 г. – б.ред.) едно момче
от рода Путини, оцеляло от
клането, в което са избити
всички знатни родове и техните потомци, участници във
въстанието, успяло с други
бягащи българи да отиде в
спасителната
метрополия
– Русия. И това момче се
заселва в Санкт Петербург.
Предполагам, че женейки се
за рускиня, той дава началото на рода Путини, защото
не познавам друг такъв род
освен петербургския. Допускам, че корените на този
род тръгват от този пра-прадядо, избягал от Чипровци.
Освен това акад. Рахимов вече доказа, че бившият руски президент Борис
Елцин е от български род.
Знам, че по време на неговото управление той много
е държал Путин да завърши
осемте най-видни духовни
школи, и това според мен е
най-подготвеният президент
в света.
- По каква линия Елцин
се оказва също с българ-

Родът на Путин
е от Чипровци!

Негов пра-пра-дядо се спасил като 12-годишно момче от клането
в Чипровци, стигнал до Санкт Петербург и се оженил за рускиня.
ски корен?
- От руските знатни родове
много са с български произход.
- А не от татарски, от
Златната орда?
- Не. Златната орда е
късно явление и няма нищо
общо с тези български родове. Корените на общността
на българския и руския народ са далеч-далеч преди
това.
- Твърди се обаче, че фамилията Елцин идва от
руския град Елец?
- Акад. Рахимов е на друго мнение. По настояване на
Елцин става подготовката на
Путин за президент, а когато
той дойде на власт, аз запомних, че едно от първите
неща, които направи, е да
посети Казан. И по време на
т.нар. пролетен празник (нашия Тодоровден), когато са
кушиите с коне, борбите и
състезанията, Путин се бори
с една българка. И това ме
озадачи. Оттогава започнах
да се интересувам откъде е
този род и когато Путин избра Медведев за свой довереник, картината ми се
проясни. Защото бащата на
Медведев е от Татарстан и
е с български корен според

мен.
- Съвсем ясна е семантиката на думата “път” във
фамилията на настоящия президент на Русия.
Но как се е произнасяла
и пишела на старобългарски?
- Развитието на носовите
гласни ер голям и ер малък
в различните български диа
лекти варира от У и А до Ъ.
Имаме “пат” и “пут” в някои
родопски говори. Всичко
това е свързано с фонетичната система на древния
български език.
Интервю на
Добринка Корчева

Легенди се носят
за произхода на
Владимир Путин

За произхода
на Първия човек
на Кремъл
има много теории, но всички те започват от 1917 година.
Къде и какъв е бил рода на Владимир Путин преди
годината на руската болшевишка революция?
Дядото на Владимир Путин, Спиридон, излиза на
историческата сцена по време на Руската революция
през 1917-та година.
След червения октомври той е работил като личен
готвач на Владимир Илич Ленин, след това на
съпругата му Надежда Крупская, а към края на
двадесетте години и като готвач на Йосиф Сталин.

По – късно е работил в къщата, която принадлежала
на Московския комитет на комунистическата партия на
СССР, твърди неговият племенник, който често ходел
там заедно с него.
Въпреки това, преди Спиридон Путин, за когото по
времето преди революцията знаем само, че е роден
през 1879 г. и се предполага, че е от Тверска област,
която уж е напуснал на 15 години, за да се премести
в Санкт Петербург и да стане готвач, няма нито
една забелязана личност под това име никъде на
територията на цялата Руска империя.Никой не знае
кои са му родителите, къде са родени, с какво са се
занимавали, как са се наричали. Фамилия Путин е
пълна мистерия! Звучи невероятно, че президентът на
най-голямата държава в света и една от най-мощните
световни сили не знае кой е бил прадядо му, но колкото
и да звучи странно, вярно е!
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ВЕГЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 18-Б
гр. София, ул. „6-и септември” № 39 		
(Малките пет кьошета)

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации:
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина
на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София
тел. 0899/923378 и 0898/55080833
Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници “Хеликон”, “Ориндж”,
“Сиела”, “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и “Нова епоха”, "Елрид", както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“.

