
Година ХVII • бр. 2 (172) • 1 - 28 февруари 2021 г. • Цена 1.00 лв.  

www.   kvantov-prehod.  org           излиза 1 път в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

АБОНАМЕНТНА 
КАМПАНИЯ за 2021 г.!

За вестник  КВАНТОВ       
        ПРЕХОД

          каталожен №618

можете да се абонирате чрез 
фирма "Доби прес" ЕООД 

(тел.  02/963-30-81; 02/963-30-82) 
или на сайта 

www. dobipress. bg
Вестникът ще ви бъде доставен 
във Вашия дом или офис по 
куриер. 
Абонамент
    за 3 месеца- 3. 00 лв. ;
    за 6 месеца- 6. 00 лв. ;
    за 12 месеца - 12. 00 лв. 

За контакт: 0887/081 959 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

От Редколегията

На стр. 7На стр. 6На стр. 4-5

Македонизмът е 
културен тероризъм

Вкарани сме в капан, 
след него идва 

трансхуманизмът, 
робовладелски строй 

от нов вид

Монополът на 
технологичните 

гиганти – заплаха за 
световния пазар и 

политическия животБългария трябва да не прави 
никакъв компромис със своята 

история, култура и език

Ръководните кръгове на Сърбия си поставят за 
цел да търсят излаз на море на юг през Македо-
ния. Този факт лежи до голяма степен в основата 

от Елена Иванова

„Как да подгониш стадото към кланицата, но 
така, че стадото да не се усети”. След капитализма 
идва нов  обществен строй – трансхуманизма.

от Михаил Кръстев

Общата пазарна капитализация на Microsoft, 
Alphabet, Apple, Facebook, Amazon и Twitter е поч-
ти $8 трлн. 

Кой е предателят ми - това не 
е важно вече. Страш ното е, че 
този народ продължава да ражда 
предатели.

Народе мой, ти ме изостави в тежкия ми час - 
така ва е била волята ти, не съм ти трябвал вече 
жив. Защото, ако доживеех свободата - щях ли да 
бъда пак твоят Дякон Левски? Българският народ 
има горчива памет: свинарят Ивайло стана цар и 
забрави народа си, който го качи на трона.
Какъв щях да стана аз, ако доживеех свободата? 
Левски - градоначалник? Генерал Левски? 
Или пък Левски - министър? - седнал в лъскав 
файтон, надянал фрак и цилиндър, затлъстял и 
оглупял; Левски - треперещ от страх за живо та си, 
обкръжен от полиция, която го пази от народа, за 
чиято свобода се е борил?! Че има ли по-страшно 
от такава смърт ?
Бог е създал хората свободни и равни и еднакво 
про тивни на Бога са онези, които поробват, и 
онези, които търпят от страх; да се страхуваш, е 
позорно, защото, и цар да си, ако се страхуваш 
- ти си най-жалък роб, такъв народ, и насила 
да го освободиш - той пак ще си остане робски 
народ - като вола: разпрегнеш го, попасе, помучи 
на свобода и после пак сам си нахлузва шията в 
хомо та...
Не, моят народ - и свободен - ще има нужда от 

Сълзите 
на Левски

своя Апостол на Свободата, от своя Дякон Левски 
- да броди от град на град, от село на село, да 
чука от врата на врата - да буди, да тревожи и да 
пита:
Пазите ли свята и чиста демократската 
република? С вишегласие ли решавате всичко в 
нея? Всички народности ли там живеят под един 
общ закон наравно с българите? Бра тя и равни ли 

сте помежду си?
Обичате ли онзи, който ви покаже грешките - или 
го считате за неприятел? Ако някой злоупотреби 
със служеб ната си власт за своя изгода - чака ли 
го студената кама?...
Има ли още робски души в свободното ми 
отечество?

Из "Български Хроники", Стефан Цанев

 проф. Евгений Сачев
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от Киара Кордели, „Гардиън“, доцент по 
политически науки в Чикагския университет 
и автор на „Приватизираната държава“

Пандемията опроверга мита, продаван 
ни от времето на управлението на 

Маргарет Тачър и Роналд Рейгън: че 
частните фирми са по-ефективни при 
предоставянето на услуги, отколкото 
натоварените държавни бюрокрации. 

През последните 40 години правителствата 
сключват договори за частно изпълнение на об-
ществени услуги – от социални помощи до упра-
вление на затворите и обществения транспорт. 
Приватизацията не винаги е на едро; в британската 
Национална здравна служба, например, процесът 
е бавен и частичен. През 80-те години са въведени 
тръжни процедури при поръчките, а през 90-те това 
е последване от създаване на вътрешен пазар.

Аргументите срещу приватизацията обикновено 
се фокусират върху неспособността на компаниите 
да предоставят добра услуга. Но залогът е за нещо 
много по-важно. 

Дори когато правителствата не успяват да 
разпродадат напълно публичните активи, 

съществува фундаментален конфликт 
между демократичните ценности и 

приватизацията на публичните услуги. 

В големите общества за способността на хората 
да управляват демократично се разчита на функ-
ционираща система на представителство. Прави-
телствата са избрани да представляват граждани, 
които от своя страна трябва да могат да влияят на 
избраните правителства.

В условията на демокрация ние искаме тези, 
които предоставят обществени услуги, да вземат 
решения от наше име. Когато обществените услуги 
се възлагат на външни изпълнители, решенията се 
вземат от частни компании, а не от избрани предста-
вители. Съмнително е дали частният сектор някога 
може да действа в наистина представително качест-
во – в края на краищата ние не избираме компании. 
Частните фирми имат свои цели, като напр. пости-
гането на максимално възможна печалба, които да 
преследват, както и доверителни задължения към 
акционерите. Всъщност да действаш в името на 
частен интерес често означава точно да не дейст-
ваш от името на демократичната общественост.

Правителствата често се обръщат към частни 
компании и институции, тъй като им липсва капаци-
тет сами да изпълняват определени функции.  

...
Ако държавата не е в състояние да предоставя 

услуги, тогава вероятно няма да може да регулира 
правилно и частните изпълнители. Колкото повече 
услуги правителството прехвърля на компаниите, 
толкова повече хора и ресурси трябва да осигури, 
за да наблюдава тези безброй споразумения.

Това не се случва. В крайна сметка приватиза-
цията често е част от напъните за намаляване на 
разходите, а съкращаването на публичните бюдже-
ти само затруднява правителствата да регулират из-
пълнителите. Хората често твърдят, че проблемът 
с приватизацията е, че правителствата не успяват 
да гарантират услугата на (частните си) подизпъл-
нители. И все пак проблемът не е в изпълнението 
или детайлите, а в самата логика на приватиза-
ция: колкото повече правителството прехвърля 
функциите си на пазара, толкова повече то губи 
способността да извършва услуги и да държи 
изпълнителите отговорни.

Резултатът от това често е връзкарство и коруп-
ция. 

...
А дори когато не води до корупция, приватизаци-

ята нарушава разпределението на политическата 

COVID-19 онагледи как приватизацията 
разяжда демокрацията и държавата

власт в една демокрация. 

Колкото повече правителствата зависят 
от частни фирми, толкова повече тези 

фирми могат да подтикват политиците да 
прилагат политики, които не са в интерес 

на гражданите.
...
Крайният резултат е това, което бива наричено 

„потопена държава“. Тъй като повече държавни раз-
ходи се филтрират през частни компании, гражда-
ните вече не ги възприемат като държавни разходи 
и държавата се скрива от погледа. Ако правител-
ството е невидимо, как можем да очакваме хората 
да се доверят на държавата или да са склонни да я 
подкрепят чрез своите данъци?

Това не само създава объркване относно това 
кой за какво е отговорен – но също така поражда 
гражданска апатия. Когато хората не виждат собст-
веното си правителство като основен доставчик на 
ползите, които получават, те остават с малко причи-
ни да се интересуват изобщо от смисъла на упра-
влението.

Демокрацията зависи от избрани представители, 
които упражняват политическа власт по прозрачен 
начин. Това зависи от политическото влияние, което 

се разпределя между гражданите, а не се концен-
трира между частните компании. И това зависи от 
бдителна, политически ангажирана общественост, 
която може да види и да се грижи за смисъла на 
управлението. Но приватизацията разяжда всички 
тези неща и намалява способността на хората да 
управляват демократично себе си.

Заплахата от възлагането на 
обществени услуги на външни 

изпълнители не се свежда само до това, 
че често тези услуги стават по-скъпи 
и неефективни. Тя е в това, че този 

процес подкопава самата възможност 
за демокрация. За обществата, 

чиито системи за здравеопазване са 
приватизирани, или които възлагат 

голяма част от функции си на частни 
фирми, пандемията би трябвало да 
предизвика морална и политическа 

равносметка. 

Нищо няма да е по-важно от бавната, трудна ра-
бота за преосмисляне на това как трябва да изглеж-
да демократичната държава, способна да действа 
в името на обществеността. Залогът е съдбата на 
демокрацията.
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мека цензура и изкуствен монопол
от Кузман Илиев 

Изтриването на профила на все още действа-
щия американския президент в “Туитър” и атаката 
срещу платформи, даващи трибуна на идейните 
му сподвижници, изумиха света. Опитът да се за-
личи историята е вероломен. Ужасяващ е в анти-
утопичната си наглост. Дори и тези, които се рад-
ват на “заглушаването” на Доналд Тръмп, в някое 
затънтено кътче на съзнанието си допускат – след-
ващите сме ние.

Под ножа на Големите технологични компании 
през последните години минаха мнозина. Свалени 
ютюб канали, изтрити профили, демонетизиране 
на продуктите, които предлагат автори и издатели 
с дясноконсервативни възгледи, правещи невъз-
можни поддръжката и разпространението им… 
Достатъчно е витиевато и мъгливо обвинение в 
подстрекаване към насилие, реч на омразата или 
нарушаване на „стандартите на общността“ – и 
„битието“ в интернет пространството или дадена 
платформа е под заплаха.

Представата за социалните медии като агора 
за свободни дискусии по древногръцки образец е 
колкото превратна, толкова и наивна. Социални-
те мрежи и социалните медии не са платформи за 
споделяне и преживявания, а де факто са класи-
чески тип медии, но от ново технологично поколе-
ние. Разликата е, че съдържание вече просто се 
създава от потребителите. Но то се контролира и 
управлява от собствениците на тези социални ме-
дии – акционерите – и от поставените от тях мени-
джъри. А всички те са зависими и оперират в по-
литическа и регулаторна среда, която се променя 
в зависимост от това кой държи ножа и хляб. И кой 
има контрол над легитимното прилагане на сила, 
ерго държавата.

В реалността социалните медии са инструмен-
тализирани в политическа полза. Те събират дан-
ни и ги предоставят на правителствата, спомагат 
за „шпионирането“ на определени лица, обслуж-
ват геополитически интереси в конкретни региони 
на света, налагат нагласи към обществени пробле-

ми като миграция, равенство и климатични про-
мени. Чрез софтуера си „направлява“ правилното 
съдържание и скриват „грешното“. Те „калибрират 
обективни“ дискурси в полза на „непросветените“ 
маси, влияейки на избора, идеите и политическите 
възгледи на милиарди хора по целия свят.

Де юре това са частни компании и могат да пра-
вят каквото си поискат с тяхната инфраструктура 
– и това би трябвало да е оставено на „пазара“. Де 
факто – между сливането на правителства и биз-
нес, в това число и социални медии, няма нищо 
пазарно. Тази задруга между правителства и „со-
циалки“ става все по-нездрава и откровено фаши-
зира по корпоративисткия модел на Мусолини през 
20-те и 30-те години на миналия век в Италия. За-
логът за въвлечените е твърде голям: статут, много 
пари и лична свобода. Ако даден бизнес не кола-
борира в ограничаването на консервативно-патри-
отични и анти неомарксистките тези – следва да 
бъде свръхрегулиран, натиснат и разпарчетосан.

ЕК, например, само чака повод и подхвана поли-
тизирания акт на социалните медии срещу Тръмп, 
за да лансира още по-страшен политически акт – 
любимата им демонополизация. Истината е, че со-
циалните медии не са монопол. Нито имат контрол 
на предлагането – изживяване и споделяне, потре-
бители и рекламно съдържание – нито върху мре-
жата и достъпа до свързаност или комуникация. 
Майкрософт не е монополист, освен ако пазарът 
като дефиниция не бъде сведен до много тясното 
поле на търсачките или текстообразуващите про-
грами, да речем.

Технологичните компании обаче с радост биха 
били монополисти, което е възможно само с пра-
вителствена намеса. С изпълнение на задачите и 
насоките по „меката цензура“ социалните мрежи 
печелят регулаторен въздух да не са третирани 
като конвенционални медии и издатели по отноше-
ние на публикуваното съдържание. Награждава се 
във времето и тясна кооперация с правителствата 
по низвергването и изолирането на непослушни-
те платформи като Parler – отрязване достъп до 
сървъри, разплащателни или операционни сис-

теми. С огромния ресурс на тяхно разположение 
Facebook купува „Instagram ” и „Whatsup“, а ситу-
ацията е коренно различна от времето от появата 
на пионерската в социалното онлайн пространство 
„MySpace“. Като прибавим и редовните данъчни и 
регулаторни шантажи от държавата за конкуренти-
те – пазарът обективно става все по-малко конку-
рентен.

В началото винаги е словото. И концентрацията 
му. Още Гьобелс се стреми да „вкара“ Хитлер в до-
мовете на германците, предоставяйки щедри суб-
сидии за покупка на радиоапарати за всеки дом. С 
навлизането на телевизията, започват да отпадат 
малките регионални вестници и подбраното от ре-
дакторите съдържание ни залива от синия екран. 
С развитието на интернет на онлайн медиите – 
достъпът до алтернативни източници привидно 
стана по-лесен. Социалните медии също привид-
но щяха да доведат алтернативните източници на 
информация по-близо до нас. Твърде хубаво, за да 
е истина – същият политкоректен журалистически 
естаблишмънт на масмедиите на миналото, днес 
управлява социалните медии. В далеч по-едно-
странчива, политизирана и централизирана среда.

Така битката освен за свободата на изразява-
не се превръща в битка за културата – училище, 
институции, кино и литература, академична среда, 
медии и социални мрежи. Всички те са пропити с 
налагания политкоректен наратив, а като повей от 
САЩ скоро и ние няма да се наричаме брат, сес-
тра, приятел или приятелка – а „същество“ едно 
или две.

Глупостта заразява с неимоверно бързо темпо-
ве, а при нас тя се просмуква през коментираните 
канали съвсем неусетно и подмолно.

Ляво-либералната толерантност е много нето-
лерантна към инакомислещите. Който не споде-
ля утвърдения наратив, че западните ценности, 
капитализмът и юдео-християнската етика са ар-
хаизъм и по същество зло, рискува да изживее 
всички „благини“ на т. нар. кенсъл култура (на от-
рицанието). В най-добрия случай ще е изолиран и 
заглушен, а в най-лошия е обвинен, че е фашист, 
сексист, расист и антисемит. От САЩ до милата 
ни татковина ляво-либералната ортодоксия се е 
обособила в собствен балон, а омразата към не-
съгласните изригва с болшевишка фанатичност и 
плам. Достъп на друго гледище до медийните бас-
тиони на „борците за свобода на слово“ – разбира 
се, няма.

Цензура има само когато държавата я извърш-
ва. Когато обаче тя се слива с новите медии – има 
наличие на „мека“ и много подмолна цензура. Тя 
никога не решава „проблема“ на налагащите я. Ка-
нали за надигащото се обществено недоволство 
винаги има.

Със сигурност благините, които икономическата 
свобода и технологиите ни дават, облекчават жи-
вота ни. В полето на идеите обаче леността, мър-
зелът и бездействието в крайна сметка се наказ-
ват. Тежко.

Затварянето на социалните медии за гласове-
те на здравия разум в този смисъл трябва бъде 
контраатакувано с измислянето на нови канали 
за разпространение на посланието. Повече по-
стоянство и задружност в споделянето на качест-
вените материали. Повече енергия и решимост в 
отстояване на принципните позиции пред лицето 
на диктата на общественото мнение. Ние поне сме 
снабдени със светлия пример на дисидентите, во-
дили неравна, но победоносна битка с тоталитар-
ните режими от миналия век.
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на изкуствено създадения „македонски въпрос“ и на 
сръбско-българските отношения от края на XIX в. 
Той стои в основата и на македонизма като полити-
ческа концепция. 

Националната идентичност и културното един-
ство на българското население в българската об-
ласт с историко-геогрфското название „Македония“, 
както и че това население е неразривна част от 
състава на останалия български народ, са изтъкна-
ти в редица изследвания, написани от безспорни 
български по своя произход и национално съзнание 
възрожденски дейци, мнозина от които са от Маке-
дония: Паисий Хилендарски, Йоаким Кърчовски, Ки-
рил Пейчинович, Неофит Рилски, братя Миладино-
ви, Йордан Джинот, Гео рги Динков, Райко Жинзифов 
и редица други. В произведенията на тези видни 
български общественици се разкрива българският 
възрожденски процес в неговата цялост, целена-
соченост и всеоб хватност на земите, където живее 
българско население. Националната идентичност 
включва кумулативно единство на национално са-
мосъзнание, официален език, вероизповедание и 
материа лна и духовна култура.

През периода на османското иго в българското 
историко-географско землище, християнин е равно-
стойно на българин. Борбата за национално осво-
бождение на българския народ е свързана с утвъ-
рждаването на националната идентичност. Този по 
същество етногенетичен, етнокултурен и етноре-
лигиозен процес осъществява преобразуването на 
българската народност в българска нация. Никъде 
и при никакви обстоятелства не става дума за от-
делен етнос или етнична общност „македонци“ или 
„македони“. До 1944 г. нито македонска държава, 
нито македонски народ, нито македонски език не 
съществуват.

Единството на българския възрожденски процес 
се определя от общите условия на социално-иконо-
мически, политически и културен живот и от общите 
задачи, които стоят за разрешение пред българския 
народ през епохата на Възраждането – унищожава-
не на османската феодална сис тема и премахване 
на османското политическо господство. Към тези 
две основни задачи се прибавя и борбата за осво-
бождение на българския народ от властта на Цари-
градската патриаршия и за създаване на българска 
национална църква.

На много места, в това число и в Македония, 
възрожденският процес започва с борба против 
властта на Патриаршията, която е една от главните 
пречки за формирането на българската нация.

Поради причини от обективен характер Българ-
ското Възраждане и борбите на българския народ 
за национално освобождение започват по- късно, в 
сравнение със съседния гръцки и сръбски народи. 
Още в началото на XIX в., в резултат на въоръже-
но въстание, се създава самостоятелна сръбска 
държава. Малко по-късно, след продъл жителна на-
ционалноосвободителна борба, се създава и само-
стоятелно гръцко кралство. Тези две държави оба-

че не обхващат в своите граници цялото сръбско и 
гръцко население. Значителни части от него продъ-
лжават да се намират под османска власт. Оттук и 
естественият стремеж да се продължи борбата за 
национално освобождение и обединение на тези 
народи. В своята освободителна борба сърбите и 
гърците се стремят да получат подкрепата не само 
на своите сънародници, но и на останалото поробе-
но балканско население. Заедно с това се пораждат 
тенденции за включване в границите на Сърбия и 
Гърция на чуждо – несръбско и негръцко население. 
Това намира израз във великодържавните планове 
на гръцката и сръбската буржоазия, в т.нар. „Мегали 
идея“ и „Начертанието“ на Илия Гарашанин от 1844 
г. По-късно, 

през 60-те години на XIX в., идват и първите 
споразумения за подялбата на Балканския по-
луостров на сфери на владение между Сърбия 

и Гърция (Първият балкански съюз). 
Тези споразумения отричат правото 

на българския и албанския народ за 
самостоятелно развитие и за образуване на 

самостоятелни държави. 

Сръбските управляващи среди мечтаят за обе-
диняване на всички южни славяни под скиптъра 
на сръбските монарси, като се увличат от идея-
та Сърбия да изиграе ролята на Балкански Пие-
монт. 60-те години сръбските управляващи среди 
и сръбската буржоазна интелигенция не поставят 
под съмнение българската принадлежност на сла-
вянското население в Македония. Дори в Белград 
се издават книги, които разкриват българския харак-
тер и принадлежност на славянското население в 
Македония. Такава е книгата на Ст. Веркович „На-
родни песма македонских бугара“ (Београд, 1860 
г.). Създаването на организирано и независимо 
българско националноосвободително движение 
през 60-те и 70-те години на XIX в. поражда промяна 
във вижданията и политиката на сръбските управля-
ващи среди спрямо българския възрожденски про-
цес. Създава се определен стремеж да се задържи 
развитието на този процес и започва дейност за из-
менение на националното съзнание на българско-
то население в Македония и Западните български 
земи. Тази дейност се засилва след учредяването 
на Българската екзархия през 1870 г. Изразител на 
тези нови тенденции е сръбският шовинист М. Ми-
лоевич, който развива „теорията“ за сръбския ха-
рактер на населението в почти всички 
български земи, без най-крайните из-
точни територии. Против „теорията“ на 
М. Милошевич, както и против първите 
опити на сръбските управляващи среди 
да изменят националното съзнание на 
българите в Западна България и Маке-
дония, остро реагират българските ре-
волюционни демократи Г. С. Раковски, 
В. Левски, Л. Каравелов, Хр. Ботев и 
др. Против тях се обявява решително 
и сръбският революционен демократ 
Светозар Маркович. Развитието на 
събитията в края на 70-те години на XIX 
в. е неблагоприятно за осъществяване 
на националното освобождение и обе-
динение на българския народ. 

Въпреки признаването на българ-
ския характер на мнозинството от 
населението в Северна, Южна и 

Югозападна България от Цариград-
ската посланическа конференция за-
падните сили, настроени враждебно 
спрямо Русия, отказват да признаят 

резултатите от Освободителната 
руско-турска война в 1877-1878 г. По-
стигнатото национално обединение 
на българския народ, по силата на 

Санстефанския договор, е разрушено от поста-
новленията на Берлинския конгрес. 

Южна България е обявена за административно-
автономна област, а Македония остава под пряка 
турска власт. На Берлинския конгрес, сръбската 
делегация, начело с Й. Ристич представя меморан-
дум против Санстефанския договор и изявява тери-
ториални претенции спрямо България. Тя иска да 
бъдат включени в границите на сръбската държава 
западните български земи с градовете Видин, Бело-
градчик, Пирот, Трън, Брезник, Кюстендил и др. до 
р. Струма и цяла Северна Македония. В приложе-
ната карта към меморандума населението в цяла 
Македония е означено като сръбско. В отговор на 
постановленията на Берлинския конгрес, през есен-
та на 1878 г., в поречието на реките Струма и Ме-
ста избухва националноосвободително въстание 
(Кресненско-Разложкото), което е продължение на 
българската националната революция през 70-те 
години на XIX в. То обаче завършва с неуспех и в 
Македония се запазва турската власт.

През първите години след Освобождение-
то, в Княжество България, Източна Румелия и 
Макeдония се води агитация и се създават органи-
зации за пълно освобождаване и обединяване на 
българския народ. Тази борба е продължение на 
делото на българските революционери от епохата 
на Възраждането. През 1885 г. тя довежда до съеди-
нение на Северна и Южна България. Под предлог, 
че е нарушено равновесието на силите на Балкани-
те и подтикван от австро-унгарското правителство, 
сръбският крал Милан обявява вой на на България. 
Войната завършва с победа за България и укрепва 
надеждите на поробеното население в Македония и 
Одринско за национално освобождение.

   
       След Сръбско-българската война 
сръбските управляващи среди засилват 
дейността си сред българското население 
в Македония. През август 1886 г. се създава 
специална организация „Св. Сава“ за водене 
на сръбска национална пропаганда в Южна 
Сърбия и Македония. 

Организацията се стреми да открива сръбски 
училища и да привлича на обучение в Сърбия деца 
от двете области. Тази дейност намира подкрепа в 
лицето на руските консули в Македония и на само-

Македонизмът е 
културен тероризъм

 проф. Евгений Сачев
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то руско правителство. Руски-
те консули, в противоречие с 
предишните си твърдения, за-
почват да отричат българския 

характер и принадлежност на славянското населе-
ние в Македония. Тази промяна се дължи на раз-
рива, който настъп ва в българо-руските отношения 
през управлението на Регентството и т.нар. Стамбо-
лов режим (1887-1894 г.). Сръбското правителство 
ловко се възползва от противоруската политика 
на българската буржоазия, ръководена от Стефан 
Стамболов. От 80-те години на XIX в. Сърбия се 
стреми да се освободи от австро-унгарска опека, 
като търси подкрепата на Русия. Нейните интере-
си са близки с интересите на Русия за преграждане 
пътя на Австро-Унгария и Германия на изток и за ос-
вобождаване на намиращите се под австро-унгар-
ска власт славянски земи. В края на XIX и началото 
на XX в. Германия и Австро-Унгария се превръщат 
окончателно от съюзници в главни врагове на Ру-
сия, които заплашват нейните интереси в Евро-
па и на Балканите. Оттук и сближението на Русия 
с Франция и подкрепата на Сърбия, гледана като 
преден пост в борбата на Русия и на славянство-
то против Австро-Унгария и против експанзията на 
германизма. 

За да се освободи от икономическата и 
политическата опека на Австро-Унгария, 

Сърбия се нуждае от излаз на море. 

На запад нейният път е препречен от Австро-Ун-
гария, която владее Далматинското крайбрежие, 
Босна и Херцеговина и има влияние сред католиш-
кото население в Северна Албания.

При това положение ръководните кръгове 
на Сърбия си поставят за цел да търсят излаз 
на море на юг през Македония. Този факт лежи 

до голяма степен в основата на изкуствено 
създадения „македонски въпрос“ и на 

сръбско-българските отношения от края на XIX 
в. Той стои в основата и на македонизма като 

политическа концепция.

Първоначално сръбските териториални претен-
ции се ограничават само за Северна Македония, чи-
ето население се обявява за сръбско. След това те 
обхващат Централна и Западна Македония с пред-
ложение за дележ на македонските земи между 
България и Сърбия. Когато България губи Между-
съюзническата война, такъв дележ се осъществя-
ва между Сърбия и Гърция, като цялото славянско 
население във Вардарска Македония се обявява за 
сръбско. Сръбската политика спрямо Македония в 
началото на XX в. най-ясно е разкрита от Нови Мир-
мидов в „Македонска зора“: „На Сърбия ѝ трябва 
излаз на море, а него сега може да го търси само 
през Македония. Македония ѝ е нужна на Сърбия, 
за да може да съществува и да живее – ако не ця-
лата Македония, то поне западната ѝ половина. Да 
няма ни един сърбин там, Сърбия пак ще се бори 
на живот и на смърт с всички и с всеки, който би ѝ се 
изпречил на пътя.“

Сегашните власти в Северна Македония провеж-
дат политика на антибългаризъм в разрез с всич-
ки постигнати досега споразумения с Република 
България. Подобно поведение е недопустимо и не 
трябва да се толерира.

Названието „македони“ не е етнично. То, както 
и названията „траки“ и „елини“ прозлизат 

съответно от историко-географските названия 
Македония, Тракия и Елада. Има траки и 

елини, има и македони. Няма траки и елини 
като етнични общности, няма и македони като 

народ! Република България трябва да не прави 
никакъв компромис със своята история и със 

своите култура и език.

Известно е, че в основата на тероризма стои 
кризата на ценностите. Това, което правят северо-
македонските власти в последно време може да 
се определи като културен тероризъм спрямо Ре-
публика България. А с терористи не трябва да се 
преговаря!
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ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ И ДА СЕ ПОМНИ

Англичаните за 
БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В Британската библиотека в Лондон има един безценен старобългарски ръкопис – четириевангели-
ето на цар Иван Александър. Под него има надпис „Bulgarian Empire“ или с други думи англичаните 
казват, че БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ИМПЕРИЯ!

Нещо повече в английската „Историята на народите“ на Арнолд Тойнби се казва, 
че в света има общо 21 цивилизации, една от които е българската.
Българите са били най-многобройният народ, който благодарение на привлека-
телната си култура е увеличавал границите си от Крим до Белград и от Карпати-
те до Бяло Море в древността наричано Тракийско!

Във Византийски Тропарх от края на първото хилядолетие пише следното: „Те, българите, 
някога бяха най-справедливи от всички народи и от всичко на света най-много почитат до-
бродетелите и сами достигнаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха 
към тях доброволно.“
По-късно големият английски историк проф. Норман Дейсви потвърждава и доказва с редица 
факти, че българите са най-старата нация в Европа и създатели на цивилизацията на Ста-
рия континент. Негови са думите: „Когато България е била държава, Европа е ходила права 
под масата“!
Президентът на Франция генерал де Гол благодари на българите за това, че „Българската 
държава е люлката на европейската култура и цивилизация”.
Дори това се потвърждава от друг френски президент Франсоа Митеран, който по-късно каз-
ва: “Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета.”
Известният френски историк Алфред Рамбо казва: „Цар Симеон за българите е това, което е 
Карл Велики за нас, но по-образован и много по-щастлив, защото е успял да създаде една 
национална литература.“
Магнус Енодий в своето Похвално слово за крал Теодорих пише: „Българите ‒ това е народът, 
който имаше всичко, което е пожелавал. Те вярваха, че светът е открит за тях. те никога не се 
съмняваха в победата си, това е народът, който учудваше света“.
Тези са думите и на италианския президент Карло Чампи: „Българите са едни от първите тво-
рци на нашата цивилизация“.
А италианския професор Санте Грачоти казва: „Една от основните заслуги на българите е, че 
задържаха няколко века турците далеч от сърцето на Европа. Те платиха прескъпо с кръвта 
си, с вярата си, свободата си и упадъка на брилянтната им култура от онова време“.
Световноизвестнияj византолог професор Геза Фехер казва: “Българите бяха оня народ,който 
допринесе най-много за организиране и оформяне на цивилизацията на цяла Източна Евро-
па.“

Други световни учени и общественици за България:
Посланикът на Украйна в България Вячеслав Похвалски произнася следните думи: „Украинците, 
белорусите и руснаците си спомняме, че писмеността, културата ни и православната вяра 
произхождат от България. Искам да припомня на всички факта, че двамата първи украински 
патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан“
Японският професор Шигеоши Мацуяма твърди, че: “Българската държава е между седемте 
световни цивилизации”.
Румънецът Деншиану казва, че румънците са живели толкова дълго в контакт с българите, които 
са простирали своята власт отвъд дунавските земи, че на този съвместен живот дължат своята 
цивилизация през Средните векове.
Руския академик Дмитрий Лихачов пише:
„…И чуждите завоеватели не са могли да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита 
на Българската нация в плътен строй стоят българският език, писменост и култура!…
Тази държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит 
океан до Индийския, защото старобългарският език е станал културен език на всички право-
славни славяни. Това е първият държавен литературен език в Европа използван още преди 
да възникнат литературния немски, френски, италиански, английски и руски език“.
„…Българската нация е най-древната от съществуващите културни нации не само в Европа, 
а и в целия свят. Миналото погълна античността, древния Рим, Елада и прочие, но България 
остана като жива отломка от древната Европейска култура.“
P.S. И за това трябва да спасим България, да я съхраним да не бъде само последна отломка от 
миналото, а цивилизационна култура, която ще прекрачи третото хилядолетие и ще я понесе към 
бъдещето…“



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
6 7
Интервю с *Катрин Остин Фитс, автор на до-

кументалния филм „Америка от свободата до фа-
шизма“, издател на списание „Селъри рипорт“ и 
управляващ консултативната компания „Селъри“

– Какво се случва сега в света от гледна 
точка на глобалната икономика?

– Имахме световна резервна система, в основата 
на която беше доларът. И тази система по силата на 
натрупалите се проблеми изисква развитие и про-
мени. Банкерите от централните банки се опитват 
да стартират нова система, поради което те раз-
ширяват старата и ускоряват новата система. Това 
води до хаос, тъй като новостите се тестваха в ход. 
В този процес са въвлечени много промишлени от-
расли. Новата система е краят на паричната систе-
ма на обръщение, тъй като ние имаме работа не с 
нова валута, а с нова система на разчети в цифров 
режим.

Това е краят на парите във вида, в който сега ги 
знаем. И това, което те искат да направят, включва 
в себе си всичките пари на света. Това е сложен и 
объркващ проблем. Как възнамеряват да внедрят 
това? Ако хората разберат какво е, никой няма да го 
поиска. Поради това системата ще бъде внедрена 
с помощта на криза в здравеопазването. Трябва да 
се реши въпросът, който ще даде възможност на не 
много хора да контролират абсолютното мнозинство 
на планетата. „Как да подгониш стадото към клани-
цата така, че стадото да не се досети? И за да не 
започне стадото да се съпротивлява?“ Идеалното 
решение за това се

невидимите врагове

Имахме война с невидим тероризъм. А сега ни се 
яви невидим вирус. Това е идеалното решение, тъй 
като е невъзможно да се докаже, че той не съще-
ствува. Сред невидимите врагове за предпочитане 
са тези, които могат да наплашат хората. Ако го по-
стигнете, хората ще имат нужда от правителство, 
което да го защити от този враг.

Втората ефективна тактика е „разделяй и 
владей“. Тук ключова роля играят средствата за 
масова информация. С тяхна помощ може да се 
разпалят конфликти между мъжете и жените, между 
черните и белите. Една от причините за това в Евро-
па да бяха внесени толкова много мигранти е, за да 
подстрекават срещу тях местното население, след 
което да призоват на помощ правителството. Всички 
тези мерки са необходими, за да се насади страх и 
така да се заставят хората да се подчиняват.

Невидимият вирус позволява да се установи ко-
лосален по мащабите си контрол. Ще може да се 
забранява на хората да се организират, да се съби-
рат заедно и да обсъждат това, което се случва. А 
следенето на контактите в цифров режим позволява 
да се знае кой с кого общува. А ако ги заставите да 
работят и учат само онлайн, ще можете да чувате 
всичко, което там си говорят. Под предлог защита 
от невидимия вирус може да се установи следене в 
колосални размери. Това е измислено умно. И както 
видяхме – сработи. Не всички бяха подведени, но 
много – да. Аз не искам да подценявам способност-
та на властите да използват патогени, които ще уби-
ват хора.

И не казвам, че хората не боледуват. Казвам, че 
се опитват да наложат на хората това, преди да им 
е станало ясно до какво ще доведе.

Системата на транзакциите вече не се явява ва-
лута, а се явява като система за контрол. Ако всички 
централни банки преминат на цифрова валута, то те 
ще получат възможност да блокират или разблоки-
рат вашите пари в зависимост от вашето поведение. 

По време на изборите в САЩ през 2016 г. видяхме, 
че населението поддържа кандидатите популисти в 
една или друга степен. И глобалната каста капита-
листи разбра, че има сериозен проблем. Решение 
на този проблем стана унищожаване на независи-
мия доход на малкия и средния бизнес. Най-общо 
казано – на всички, които имаха независим доход – 
лекари, адвокати… Ако вие получавате доходи не-
посредствено от клиентите си, а не от началниците 
си, то вие ще поддържате кандидатите популисти. 
За да бъдат лишени такива кандидати от поддържа 

и финансиране,  е необходимо да се унищожи мал-
кият и средния тбизнес.

– Повече за икономиката или заради 
борбата с вируса бе наложен локдаун-ът?

– Това е икономическа война. От април мина-
лата година наблюдаваме как глобалните милиар-
дери увеличиха своето състояние с 27% Това гово-
ри за много успешна глобална икономическа война. 
Това е икономически тоталитаризъм. Глобалистите 
съсредоточиха в ръцете си фантастично богатство. 
И го постигнаха не само чрез унищожаването на 
доходите на малкия и средния бизнес и неговото 
поглъщане, но и обогатяване на големите държави 
от Седморката и развиващите се пазари.

Глобалната власт се съсредоточи в ръцете на 
държавите, притежаващи върхови цифрови техно-
логии и изкуствен интелект, които имат излаз в Кос-
моса. Наблюдаваме консолидация на икономическа 
власт в ръцете на най-богатите държави, и по-точно 
– в ръцете на малцината, които контролират тези 
държави.

Считам, че коронавирусът това е установяване 
на система за контрол, необходим за прехода на 
света от демократичен към технократичен строй. 
Сега наблюдаваме създаването на тази нова систе-
ма за контрол. Това повече прилича на държавен 
преврат, а не на вирус. В САЩ през последните 20 
години тече финансов държавен преврат.

През 1995 г. беше взето решение от САЩ да се 
изнесат много активи и пари в рамките на нараства-
щия балон на глобалната икономика. Те знае ха, че 
след това ще им се наложи да консолидират и про-
менят цялата система. В резултат на този преврат 
бяха откраднати всички пари на пенсионния фонд, 
всички пари на правителството.

И вместо да кажат на хората: „Ние откраднахме 
парите ви”, те търсят предлог за консолидиране на 
заграбеното, тоест на узаконяване на кражбата по 
пътя на смяната на основите на системата.

И тук се появява вълшебният вирус и сега с 
вълшебния вирус може да се оправдае липсата 
на пари във фондовете за социално застрахо-

ване и държавната хазна. Така всички последи-
ци от финансовия преврат по вълшебен начин 

бяха разрешени чрез този вълшебен вирус.

Ако гледаме на света с очите на финансист, тоест 
от гледна точка на математиката, времето и парите, 
става все по-удивително как хората могат да вярват 
на този вирус. Но те му вярват!

– Накъде ни водят технократите?
– Водят ни към това, което се нарича трансхума-

низъм. В организма се вкарва вещество, подобно на 
операционната система на компютрите. Всички зна-
ят, че след инсталирането на операционната систе-
ма, например на Майкрософт корпорацията полу-
чава „черен вход” във вашия компютър. И на всеки 
месец, два или три, тя ви обновява системата уж за 
борба с вирусите.

Точно така ще постъпват и с телата ни. След 
въвеждането на операционната система всичко 
може да се включи към облака. Ще могат да сле-
дят финансовата активност на хората. Това е кра-
ят на неприкосновеността на личния живот. Но по-
важното е, че централната банка ще може лично да 
ви изключи от системата на транзакциите, ако не им 
хареса вашето поведение.

Инсталирането във вашето тяло на цифров ком-
понент ще им даде възможност да бъдете следени 
денонощно.

В случай на лошо поведение ще ви бъде отрязан 
достъпът до собствените ви средства. Или могат да 
ви забранят да се отдалечавате от жилището си на 
повече от пет мили. Ще бъдете под пълен контрол 
на банкерите от Централната банка.

И така да видим какво се случва. Имаме:
– Big-Tech, която създава облак и телекомуника-

ции
– Военни, които се занимават със спътници и Кос-

мос, операция Warp Speed по ваксинацията на на-
селението

-Big-Pharma, която създава тези ваксини с неясно 
съдържание, изменящи вашето ДНК и правещи ви 
безплодни

– Средства за масова информация, провеждащи 
постоянна пропаганда

– Централни банкери, които създават системата 
на криптовалутите.

Това са петте главни компонента на системата и 
е много важно да разберем, че медиите никога не 
говорят за тях като едно цяло, за да не се досетите 
какво става.

Те създадоха система, която се монтира във ва-
шето тяло и съзнание.

– С каква цел?
– За да наложат робството. Щом възнамеряват 

да правят всичко с помощта на цифровия интелект 
и затова им е необходимо да инсталират система до 
вас или във вас, то това трябва да бъде направено 
така, че вие да не се усетите за капана. Значи тряб-
ва да ви убедят, че тези пет компонента съществу-
ват поотделно и по никакъв начин не са свързани 
едни с други.

Ако слушаме банкерите, те се стараят при разго-
вори да избягват останалите компоненти. Аз слушах 
изявление на шефа на Международния валутен 
фонд, в което се споменава глобално Цифрово удо-
стоверение на личността. Председателят на Феде-
ралния резерв пребледня и поиска да се отстрани с 
думите: „Не-НЕ!”.  А знаете ли какво предизвика тази 
негова реакция? Защото той знае, че у 325 милиона 
американци има оръжие. И той не иска да се знае за 
това преди капанът да щракне.

– Попаднахме ли вече в капана през из-
миналата година?

– Да, но той още не е хлопнал. Затова и водим 
този разговор. Защото гласността и публичността е 
това, което може да развали плановете им.

Цифровите технологии позволяват възстановя-
ване на всякакви щети. Космическото оръжие и си-
стемите за следене с помощта на цифровите тех-
нологии са способни да потушат всяко въстание. 
Робството – това е най-доходоносното предприятие 
в историята. Много повече, отколкото добивът на по-
лезни изкопаеми или наркотиците, по-доходоносно 
от кои да е зависимости и пороци.

Ако има техническа възможност за установяване 
на робството, защо да не се възползваме? Техноло-
гиите позволяват в ръцете на неголяма група да се 
съсредоточи грандиозно могъщество. Ако получат 
достъп до мощен източник на енергия, то в ръце-
те на група психопати това може да стане мощно 
оръжие за абсолютно потисничество. Глобалистите 
се опитват да създадат система, която да им даде 
възможност да управляват цялото население на 
планетата без главоболия и страх. Винаги трябва да 
помним, че господа глобалистите много се страху-
ват от народа

Не бива за престъпленията на правителството 
да знаят всички. В историята има примери, когато 
народът убива своите управници. Но ако установиш 
контрол над разума, то оръжието, което притежават 
325 милиона американци, вече няма да плаши гло-
балистите.

Когато говорим за трасхуманизма или иначе ка-
зано – за новото робство, трябва да знаем, че те 
възприемат хората не като индивидуални лично-
сти, а като суровина. Ние сами си строим затвора, 
но можем да спрем това. Длъжни сме да разберем 
докъде води цялата тази система. Изключения няма 
да има.

Изходът е просвещението, информирайте се. Не 
ползвайте услуги на банките, разрушаващи човеш-
ките ценности и кредитиращи хищнически. Ако всич-
ки постъпят, така ще започне революция.

Всеки сам трябва да реши за трансхуманистич-
ната робска система ли е, или за човешката. Но не 
можете да направите своя избор, ако не си предста-
вяте и не знаете как работят онези пет компонента, 
за които стана дума. Новите технологии не бива да 
се внедряват от диваци. А ние сме свидетели точно 
на това. Това е продължение на войната, която се 
точи вече 10 хиляди години.

Вкарани сме в капан, след него идва трансхуманизмът, 
робовладелски строй от нов вид

От стр.  1
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Монополът на технологичните гиганти – заплаха за 
световния пазар и политическия живот

Ако тези компании бяха държава, 
тя щеше да е третата световна 

икономическа сила

Монополът не е свободен пазар. Важно е да напра-
вим това уточнение в началото на анализа на случва-
щото се в САЩ и технологичния сектор в страната, за 
да избегнем дилемата следва ли свободният пазар 
да бъде регулиран. Самото понятие свободен пазар 
е дискусионно, тъй като laissez-faire икономиката на 
практика не съществува никъде в съвременния свят, 
тъй че за свободен пазар се смятат държавите, къде-
то икономиката е най-малко регулирана. И да, САЩ и 
технологичният сектор там попадат в това определе-
ние. Или поне попадаха допреди няколко дни.

За да опишем значимостта на т.нар. „технологични 
гиганти“, които ще обсъдим в този текст, е важно да 
дадем контекст. Общата пазарна капитализация на 
компаниите Microsoft, Alphabet (компанията майка на 
Google), Apple, Facebook, Amazon и Twitter е почти 8 
трилиона долара. Ако тези компании бяха държава, 
тя щеше да е третата световна икономическа сила, 
оставяйки пред себе си само САЩ и Китай. Това само 
по себе си не би било съществен проблем, ако не се 
стига до такъв вид обединение, нали?

През последните седмици обаче наблюдаваме 
точно това. 

Големите технологични гиганти, 
конкуренти по дефиниция и според 

съществуващото американско 
законодателство, действат като една 

голяма корпорация.

Показателен пример в това отношение е случва-
щото се с все още американския президент Доналд 
Тръмп. В рамките на само няколко часа профили-
те на Тръмп в социалните мрежи Facebook и Twitter 
бяха изтрити в учудваща координация. Нещо повече, 
рестрикции по отношение на активността на аме-
риканския президент наложиха дъщерните им ком-
пании Instagram и YouTube, а към тях, противно на 
всяка икономическа логика и принципите на конку-
ренцията, се присъединиха платформи като Spotify, 
Reddit, Snapchat, Twitch, Pinterest и още много дру-
ги. Тази политика беше продължена успешно и от 
компаниите Google, Apple и Amazon. Първите две 
извадиха Parler, една от малкото платформи, обя-
вили готовност да не цензурират американския 
президент и неговите поддръжници, от своите ма-
сиви, а последната спря хостинг поддръжката на 
апликацията и на практика я изтри от интернет.

Всички описани досега действия се извършиха в 

пълна координация и само в рамките на няколко 
дни – процеси, които трудно биха могли да бъдат 
обяснени с функционирането на свободния па-
зар.

Но да продължим с контекста. Ако бъдат обе-
динени в една корпорация, Apple и Google биха 
контролирали 99% от пазарния дял на операци-
онните системи за мобилни устройства. Комби-
нирани в една обща компания Amazon, Google 
и Microsoft биха държали над 60% от облачните 
сървърни услуги в света, като от тяхната дейност 
косвено зависи работата на много от малките до-
ставчици на тези услуги. Само изборните по-горе 
социални мрежи представляват над 90% от от 
пазарния дял на всички социални мрежи. Отно-
во, това не би било проблем само по себе си, ако 
въпросните милиардни и дори трилионни компа-
нии не действаха в пълна координация като една 
таква, когато действията им се отнасят към ре-
стрикции срещу неудобни политически лица.

Според един от най-големите поддръжници 
на свободния пазар, американският икономист 
Милтън Фридман, най-добрата защита срещу 
монополите е свободната търговия. В условията 
на толкова централизиран контрол върху опре-
делени ключови услуги в интернет пространство-
то обаче свободната търговия и инициатива на 
практика се оказват невъзможни.

Компании като Parler не биха могли да функ-
ционират в пазар, в който 99% от контрола се 
държи от враждебно настроени корпорации. Ако 
99% от земята в една държава е собственост на 
една корпорация, то не можем да виним малките 
й конкуренти, че не се възползват от възможност-
та си да строят сгради в останалия един процент.

Тук е време да отворим дума и за нормативна-
та уредба и регулациите. По същество намесата 
на държавата в търговски отношения и регулира-
нето на дейността на частни компании се счита 
за вредно действие, което нарушава принципи-
те на свободния пазар. Технологичните гиганти 

обаче не са се появили в нормативен вакуум, те 
не съществуват извън времето и пространството. 
Напротив, основният нормативен акт, който касае 
дейността на социалните мрежи и други техно-
логични компании е Communications Decency Act, 
приет през 1996 г., далеч преди първите социални 
мрежи. С него на практика се гарантират две неща 
– компаниите, собственици на платформите, не но-
сят отговорност за съдържанието, което потреби-
телите публикуват в тези платформи. Така напри-
мер компании като Facebook и Twitter на практика 
получават имунитет по отношение на всичко, кое-
то може да се появи от страна на потребителите 
в техните платформи. Едновременно с това обаче 
компаниите получават възможност да модерират 
съдържанието, публикувано от потребителите, по 
тяхно усмотрение. Тук е моментът да отбележим, 
че големите технологични компании в САЩ се 
оказват и в доминираща позиция спрямо междуна-
родните си конкуренти, тъй като те не разполагаt с 
подобен законов имунитет.

Именно тази нормативна постановка 
създава огромен проблем както за 

функционирането на свободния пазар, 
така и за свободата на словото. 

Нито една друга медия не получава свободата, 
с която са дарени да функционират социалните 
мрежи, но същевременно презумпцията, че така 
се запазва свободата на словото в интернет, не се 
осъществява. Държавните регулатори просто се 
заменят с корпоративни, като това се случва в един 
нормативна постановка, която е най-малкото спор-
на. Против Секция 230 от Communications Decency 
Act, касаеща тези въпроси, неведнъж са се из-
казвали както президентът Доналд Тръмп, така 
и неговият наследник Джо Байдън. Нещо повече, 
веднага след събитията от последните дни и скан-
далите около президента Тръмп, председателят на 
групата на Европейската народна партия Манфред 
Вебер обяви, че Европа не може да допусне голе-
мите технологични компании да решават кое и как 
би могло да се дискутира онлайн. Вебер, както и 
редица други политици осъзнават, че случилото се 
с Доналд Тръмп може да се повтори във всеки мо-
мент във всяка точка на света и никой не е имуни-
зиран срещу това.

През следващите месеци, а може би и години, 
предстои да наблюдаваме именно тази битка – 
законодателните органи ще се опитат да разбият 
монопола на технологичните гиганти върху инфор-
мационното пространство в интернет. Каквито и 
обструкции да имаме към регулациите към бизне-
са, монополът вреди много повече на свободния 
пазар. За съжаление, както предвижда френският 
икономист и защитник на laissez-faire икономиката 
Фредерик Бастиа, монополите често намират за-
щитници не само сред облагодетелстващите се от 
тях, но дори и от тези, които страдат. Твърдението 
важи с пълна сила и при монополa върху информа-
ционната среда.

Източник: Либертарианецъ
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 
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Уважаеми читатели, пред 
вас е второто издание на 
"Въведение в пермакулту-
рата" на ИК "Новата циви-

лизация" ЕООД.
Австралиецът Бил Мо-

лисън е известен
в много страни със своите

идеи за устойчива природна 
среда, която

освен че следва сътворени-
ето на Бога, помага за ис-

тинско човешко обитание.

Един колектив 
за своя филм!..
Днес все по-често си задаваме въпроса „ 
познаваме ли Христо Ботев? Написана ли е 
истината за Христо Ботев? Защо в обсебилата 
ни европеизация и глобализация все по-глухо 
се дочуват имената на Христо Ботев, на Васил 
Левски, на Георги Раковски?“ Отговор има. Дори 
е ясен и за обикновения българин – забравата 
е принудителна. Глад, беднотия, болести, 
пандемия „Ковид 19“, страх за живота и липсата 
на перспективност. Това ни прави нещастни 
и преследвани, и то във време, когато се 
прокламира либералното „ПРАВА ЗА ЧОВЕКА“.
Но в дълбочина вече набъбва земетресящият 
напън: „ А къде са грижите за човека днес ?“ 
Като му се правят улични кухни за ограничен 
брой топли чорби ? Като излиза „ свободно“ с 
просяшка шепа за милостиня и мре. Ето това 
са причините днес да асфалтираме пътища до 
българското минало, да научим ИСТИНАТА за 
Ботев, Левски, Раковски, а не да асфалтираме 
пътища за европейски и световни търговски 
вериги, които ще направят българската природа 
търговищен плац, страна без национална 
физиономия.

мислител и пазител на българския език.
Да четем Ботев, защото и за неукия Българин 
той е изяснил какво е СВОБОДА! Стиховете 
му се пеят. Словото на публицистиката му е 
ГЛАС,който гърми, буди от сън, налива мощ в 
телата, кара ума да действа!
Българският титан Ботев беше умишлено 
препращан в прашясали чекмеджета и ваден 
формално с рождената дата. Той всява 
страх във всеки либерален угодник на чужди 
воли, във всеки скудоумен творчески напън, 
налива умраза във всяка продажна съвест и 
политически „слънчоглед.“ 
Иван Вазов не е отделил кътче за Ботев в „ 
Епопея на забравените,“ защото не е искал( 
или не е посмял) да слезе в дълбините на 
Ботевата ценностна система, която е прозрял – 
СТРЯСКАЩИ, ОГНЕНИ, КРАЙНИ, ЧОВЕШКИ!
Филмът , с който се ангажира нашият малък( но 
по Ботевски искрен и действен!) колектив е да 
достигнем до Истината „Ботев“. Надяваме се  
въпреки всякакви трудности, да сме постигнали 
скромни и добри резултати, и особено, да сме 
дали надежда на зрителя, че Ботев никога не е 
изоставял никого от нас! Той е с нас, въпреки че 
все още „НЕ Е ЕДИН ОТ НАС.“ Трябва ние да се 
равним с него и да сме убедени във Вазовото: 
„Жив е той.“
В документалния филм „Ботев отвъд понятното“ 
сме се старали да потърсим истинския Ботев, 
който е една вселена от израз, смелост и 
действие! Доказваме, че капитан Дагоберт 
Енглендер и Христо Ботев  се познават и 
участват съвместно в акцията „ Радецки – 
Козлодуйски бряг.“ Показваме за първи път 
чуждестранни архиви за признанието на Ботев 
приживе от Европа – в пресата и в периодични 
издания! Ботев фигурира като европейски връх 

в литературата, конкретно поезията в парижкия 
университет „ Сорбоната“ и увековечен със 
златни букви в книга в частната колекция на „ 
Сорбоната.“ За първи път ще се покаже жезълът 
на Георги Раковски, с когото Ботев лично се 
е познавал и като поет, и като революционер! 
Жезълът е подарен от Алберт Пайк на Георги 
Раковски през март 1862 в Миланската скала, 
като признателност за световните заслуги на 
Раковски като учен и революционер!
Изразяваме благодарност на всички, които 
помагаха на нашия колектив с финансови 
средства и с лично съдействие, а именно: зам. 
кмета на град Сливен г-н Стоян Марков, Николай 
Сираков – директор на РИМ – Сливен, Владимир 
Витанов,Тихомир Тодоров – Сдружение 
„Традиция“ – Трявна, Иван Герасимов – 
печатар, Деси Авджиева, Ивайло Танчев – 
Сдружение „Традиция“, Екатерина Цветкова, Ася 
Мерджанова – актриса, Сдружение „Традиция“ 
– Сливен, българите в чужбина, ансамбъл 
„Българе“ и Христо Димитров, Николай Тончев 
– издател, и всички останали отзивчиви и 
родолюбиви българи! 
Режисьор – Ивалина Василева
Оператор – Чарли Джиров
Сценарий – Иван Тренев
Продуцент- Радио „ Гама“ – Видин

„Ботев отвъд понятното“

Съгласно чл.95,ал.1 от ЗООС уведомяваме 
компетентните органи и засегнатото 

население, че има изготвен инвестиционен 
проект за обект: "Надстройка на 

съществуваща сграда",находяща се в 
гр.София,"Околовръстен път"№9. 

За контакт тел.:088/22.61.339

Истинският Ботев е говорил и писал. Той е в 
думите и мислите, които е изказал. Нека го 
четем, а не да четем за него, което е сурогат, а 
не ИСТИНА  за Ботев.
Да четем писмата на Левски – единственият 
завършен боец, чист и свят, обещал себе си 
за доброто и свободата на народа. Да четем 
томовете на Раковски , световен мъж и учен, 
идеолог на борбата срещу робството, първият 
етнограф и езиковед на България, световен 


