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3 МАРТ Навръх националния ни
празник – мястото на България
в многополюсния свят
Интервю
с д-р Атанас Панчев

1. Трябва ли да се празнува 3-и март и защо?
Естествено, че трябва да се
празнува националният празник на България. Навършват
се 144 години от нашето освобождение от турско робство.
Независимо от събитията от последните дни, това е
най-голямото събитие в историята на нашата страна.
България отново се появява на картата на Европа и то
след 500-годишно робство.
Това е началото на Третата
българска държава.
Благодарение на Русия
и руския император Александър Втори България отново е свободна.
По време на цялото тур-

Великобритания и Германия.
Повечето историци знаят, че от 1806 до 1812 г. Русия води война с Османската
империя и може би щеше да
ни освободи още тогава, ако
през 1812 г. Наполеон Бонапарт не напада Русия.
Защо френският император Наполеон, който има найголямата армия, не се хвърли
да помогне на поробените
християни в европейската
част на Османската империя,
а напада Русия?
Много българи могат
сами да си отговорят на този
въпрос.
Аналогичен е и случаят през 1853 г. по време на
Кримската война.
Тогава западният свят вместо да помогне на Русия да
освободи поробените християни, помага на Османската империя.
Нещо повече – няколко западни държави по това време
изпращат войски в подкрепа
на Османската империя.
Началникът на Българското
опълчание, генералмайор Николай Столетов
и батални картини,
пресъздаващи връчването
на Самарското знаме и
боевете с участието на
опълченските дружини
при Стара Загора, Шипка,
Шейново и пленяването на
Вейсел паша.

ско робство, което някои от
историците наричат "присъствие", българският народ

Ето какво пише анализаторът
Дахер Ламот:

Гледна точка:

Причини за
войната
в Украйна
Дали украинците са ви по-симпатични или руснаците, това зависи коя пропагандна машина ви
е повлияла. Всеки е със своите геополитически
цели и никой няма да отстъпи.
I. ЗАЩИТА
Първото нещо, което притеснява Русия, е географията на Украйна. Откъм централна Европа до
Русия няма планина и теренът е почти равнинен.
Ако Украйна се присъедини към НАТО, то тогава
На стр. 2

се е уповавал на Русия и
дядо Иван. Русия води общо
14 войни с Османската им-

перия, която по това време
е подпомагана от западния
свят в лицето на Франция,

Валентин Вацев:

Преходът от
еднополярен към
многополярен
свят означава
мрежа от локални
конфликти
В София има много хора, готови да отворят война на Русия и като начало ще
бъде изгонен военният министър, казва
геополитическият анализатор
26 февр. 2022 |

Тази война ще завърши в първите дни на март
с победа на Русия. И Зеленски знае това.
На стр. 3

На стр. 4

Способни ли
са пазарите
да устоят на
геополитическите
шокове?
Конфликт, който може да се превърне в найголемия в Европа от Втората световна война насам, разби надеждите за силно световно икономическо възстановяване от коронавируса поне в краткосрочен план, пише Financial Times.
Военният конфликт между Русия и Украйна
разтърси финансовите пазари, а засилените геополитически напрежения вероятно ще ускорят и без
това високата инфлация и ще усложнят проблемите с веригите на доставка.
Прякото влияние на по-слабата търговия с Русия, икономическите санкции, наложени върху
На стр. 8
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Причини за войната в Украйна

От стр. 1
ще е много лесно да се нахлуе към Волгоград и да
се прекъсне основната връзка на Москва с водните
басейни, чрез които се осигурява потокът на петрол и стоки в сърцето на Русия. Както всъщност е
било на път да стане през Втората световна война,
когато Волгоград е бил известен като Сталинград.
Хитлер точно това се е опитал, да прекъсне този
път и да спре основната артерия на Русия.
Освен това една крилата (особено с развитието
на свръхзвуковата) ракета, изстреляна от Украйна
към Москва няма да даде достатъчно време и възможност за защита.
II. ТРАНСПОРТ НА ГАЗ КЪМ ЕВРОПА
Икономиката на Русия е изключително зависима
от изнасянето на газ и петрол. Не само икономиката, но и политическото й израстване и влияние.
40% от газта в Европа е от Русия, като още по-зависима е например Германия, която следва „зелена
политика“ и затвори ядрените си електроцентрали,
а сега внася 50% от газа от Русия.
Голяма част от приходите от тези ресурси Русия
инвестира във военни технологии, които я връщат
като сила на сцената. Което вероятно притеснява
САЩ.
До 2005 г. около 80-85% от газа към Европа се
внасят от тръбопроводи, преминаващи през Украйна, която взима сериозни такси от Русия.
Поради тази причина Русия започва строежа и
проектите за Южен и Северен потоци. Германия,
притисната от САЩ, прекъсна проекта за Северен
поток-2.
III. НОВООТКРИТИТЕ НАХОДИЩА
Някъде към 2010 г. сателитни снимки и анализи
показват, че около Крим има огромни находища на
газ. Същото се отнася и за районите около Донбас
и около Лвов. Обемите се изчисляват някъде около

2 трилиона кубични метра, което би превърнало
Украйна в една от водещите страни в това отношение.
Това го виждат и от САЩ, които веднага след
това организират поредната „цветна революция“
с Майданските събития и започват да финансират
крайни националистически антируски движения в
страната. Дори холивудски режисьор като Оливър
Стоун направи документален филм, в който се показва как се стреля по двете страни от трети външни лица, с цел да се натегне отношението между
руснаци и украинци.
От другата страна също не бездействат. Русия
вижда също заплахата за икономиката си, като веднага оркестрира референдум в Крим, знаейки, че
населението там е предимно руско. Както и в Донбас.
Оттам започна конфликтът, още от 2013. Или
даже от 2010. И причината е доминация и управление на ресурси, както винаги.
IV. ТАКТИКАТА И ЦЕЛИТЕ НА РУСИЯ
Тактиката и целите на Русия и Путин може и не
можем да ги предвидим, но от това, което се вижда
от първите дни, вероятно са следните:
1) Завладяване на целия Донбас, включително
и по-голямата част от потенциалните находища,

възползвайки се от по-голямото рускоговорящо население там.
2) Украинците са блокирали основния воден поток
към Крим и миналата година беше най-сухата година,
измерена някога там, водните ресурси на селищата
са на привършване (по 10%
при някои). Поради тази
причина руснаците предимно натиснаха по тази ос,
най-вероятно да осигурят вода за Крим.
3) Откъм контролирания де факто от руснаците
Приднестровие твърде вероятно е Русия да се стреми да си осигури целия излаз към Черноморието,
чийто контрол е безкрайно важен стратегически за
Русия
4) Нападението на север към Киев вероятно
няма за цел за бъдещи териториални претенции на
Русия, а по-скоро да постави в по-неизгодна позиция украинската страна.
Дали украинците са ви по-симпатични или руснаците, това зависи от коя пропагандна машина
ви е повлияла. Всеки е със своите геополитически
цели и никой няма да отстъпи.
Никой не се интересува за хората, за страданията им от войните. Както никой не се интересува за
Йемен, за Арцах, за Ирак, за Афганистан, за Сирия, за Либия или за която и да е страна. Всеки си
има цели и задейства машината на пропагандата
(медиите), за да ги оправдае. А ние като зомбита
заемаме страна. Дали ще е заради политически, религиозни, етнически или други причини, заемаме
някоя. Но накрая всички ще пострадаме. Включително и ние. И Европа.
И без това, както забелязвате, инфлацията е задушаваща, сега цените на горивата се увеличават, с
тях и нашите разходите, ставаме все по-бедни.

"Поздравления" за световния политически и
икономически елит, искащ и имащ нужда от война!
"Поздравления" за Джо Байдън чакащият войната!
"Поздравления" за Урсула фон ден
Лайен - знаещата за войната! ""Поздравления"" и за Борис Джонсън,
искащият да има война! "Поздравления" и за Йенс Столтенберг - знаещият за войната!
"Поздравления" и за „свободните“
медии, надъхващи, пропагандиращи
и искащи да има война!
"Поздравления" за нефелните европейски лидери, несъумели да видят
и да признаят реалните проблеми и
довели с нарочното си поведение за
ескалиране на войната!
"Поздравления" и за военната индустрия, която си осигури работа за
следващите поне 5 години!
"Поздравления" и за всички доставящи втечнен газ на Европа!
"Поздравления" за Зеленски, излъган и от САЩ, и ЕС, за да вкара стра-

ната си в един ужасен и тъмен сценарий! За глупостта му!
"Поздравления" за Путин, принуденият на война, неиздържалият на
провокациите и нападнал своя братски народ, украинския!
"Поздравления" за световния политически и икономически елит, искащ
и имащ нужда от война!
Поздравялния и за наш Кирил Петков, който днес ще се изказва от
името на българите, без да защитава
това, което искат да кажат всъщност
българите!
Без "Поздравления" за всички хора,
като мен, нежелаещи война!
Без "Поздравления" за украинския
народ, показал и нежелаещ война, за
руския народ, който народ също не
желае война, за хората в Донецка и
Луганска области, нежелаещи война,
за всички нормални хора из Европа,
немци, унгарци, словаци, испанци,

българи, нежелаещи война!
Никой, освен малцина хора с власт,
не иска война! Никой!
Храната за НАТО, военни действия
на техния единствен враг, повел война, ще донесе вода в мелницата на въръжаването, стратегията, смисъла да
има подобна военна структура.
Жалко и за жертвите, за хората, на
които ще им се наложи да са жертви
на политиканите, на президентите,
жалко за децата, които ще паднат невинни жертви за надмощие, жалко за
хората, които ще бъдат разкъсани от
бомби, загубили близки и любими, за
жестокостта, която неминуемо ще доведе войната, вследствие на загубата
на обичани хора.
Да са "радостни" чакащите войната
с нетърпение, шепата презряни политици, медии и сган, имащи нужда от
тази война, но не и ние!
Невидимият за света Кирил Пе-

тков, който говори от името на България и от мое име, човека, който няма
да изкаже волята на българите и днес,
а ще заеме позиция, която позиция
ще цели натиск, принуда и проява на
ново количество омраза въз основа на
позицията, заемана от България! Този
човек и отново политиците в България няма да отразят желанието на
българите за спиране на войната, а ще
декларира и ще осъди действия! Да,
важно е да осъждаме позции, но е важно и да разбираме ситуацията, която
самите политици създадоха! Хората в
Украйна, Донецка и Луганска области
и в Русия не искат тази война! Това е
конфликт, породен от политика и развит с политика! Ако на Киро не му е
ясно, то тогава да не говори от името
на България, а от собствено име!
Автор: Гален Илиев Тодоров,
фейсбук, 24/02/2022
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Валентин Вацев:

Преходът от еднополярен към многополярен
свят означава мрежа от локални конфликти

Русия ще печели тази война и това не е известно само на българските озверели медии,
които от 48 часа не могат да се измъкнат от
истериката, която им индуцираха от някакви
страни, казва анализаторът
„Тази война ще завърши първите дни на март
с победа на Русия. Русия печели тази война и
това не е известно само на българските озверели медии, които от 48 часа не могат да се
измъкнат от истериката, която им индуцираха
от някакви страни.“
Това каза пред БНР
геополитическият анализатор
и университетски преподавател
Валентин Вацев.

С

ветът преминава от еднополярност към
многополярност. Появиха се още два
световни полюса на силата – Русия и
Китай, Русия в момента има военно-техническо
надмощие над САЩ и не се бои да воюва.
Преходът от еднополярен към многополярен
свят означава огромно количество регионални,
но жестоки войни, които разгледани съвкупно,
могат да се нарекат Трета световна война, смята
Вацев.
По думите му Третата световна война
ще представлява мрежа от локални
жестоки конфликти, в които Русия ще воюва
срещу НАТО.
„Добре дошли в навечерието на Третата световна война, която с почти 100% вероятност
няма да бъде ядрена, тъй като ядрената война
просто не е война, а край на цивилизацията.“
В Третата световна война ние отново сме срещу Русия. Българска съдба е във всички световни войни да воюваме срещу Русия, посочи Валентин Вацев.
Русия воюва Украйна да не влезе в НАТО,
това е единствената истинска политическа
цел на руското ръководство, подчерта той.
„На Русия не ѝ оставиха никаква възможност
да направи нещо друго. Няколко пъти президентът Зеленски беше като че ли готов да преговаря за неутрален статус на Украйна, но някакви
странни сили около него не му дават възможност. Зеленски е под огромно напрежение. Той
не е субект на цялата си воля. Той знае, че губи

Божидар Чеков,
писател
Следя българските
политанализатори, а и
западните. Със сигурност
мога да кажа, че никой
или почти никой не
познава Русия. Не искам
да кажа да я обича или
мрази, да я харесва или
да не я харесва, а да я
познава, защото Русия е
нещо огромно и трудно
предвидимо. Всички ние

тази война.“
Според Вацев украинският президент е „заложник на тази война и ще оцелее само ако играе
по правилата на своите съветници“.
Засега се вижда договореност между Русия и
Вашингтон руските войски да не навлизат на запад от границата, която дели Западна Украйна от
Централна Украйна, затова и посланици и други
дипломати са в безопасност в Лвов, отбеляза Валентин Вацев.
Според анализатора поставените цели на войната са противоречиви, защото например денацификацията би изисквала десетилетия и се
изразява в „преодоляване на патологическата
зоологическа русофобия в някои представители
на украинското общество“, в което има „много
мощна ултрадясна зоологическа антируска прослойка“.
„Излекуването на украинското общество от
русофобия ще отнеме период, в който се раждат
и се сменят поколения. Така че втората задача,
която Путин поставя, не е реалистична.“
Тези, които ще воюват до последния патрон
и капка кръв, са доброволните батальони, които
нямат какво да губят, докато украинската армия
се държи разумно и потокът от предаващи се
украински военни не секва, каза още Валентин
Вацев.
Икономическите санкции срещу Москва ще
бъдат посрещнати с неудобство, те са неприятни, но не са непреодолими, коментира Вацев.
„Г-н Борел има свои заслуги в процеса на национализация на руските елити, когато обяви
– никакъв шопинг вече в Милано, никакви вечеринки в Сен Тропе и никакви брилянти в Антверпен. Това е желанието и на средния руснак
– да се отрежат олигарсите.“
Политическата линия на Путин зависи от това
доколко той успява да примирява, балансира и
консолидира 4 основни елитни групировки. На
този етап има консенсус между три от тях, поя
сни Валентин Вацев. По думите му санкциите
срещу елита на Русия имат за цел да съобщят на
санкционираните, че трябва да свалят Путин, но
засега политически Кремъл е безусловно консолидиран на фона на задълбочаващия се натиск
върху върхушката на руския елит.
„Нека да видим ще успее ли Путин да поддържа политическия консенсус между основните
руски политически елитни групировки.“
В София има много хора, които са готови да

отворят война на Русия, изтъкна Валентин Вацев в предаването „Политически НЕкоректно“.
„Защо никой не се е досетил, че например
бул. „Руски“ в центъра на София може да се
преименува в бул. „Американски“? Руската
църква да стане Американска църква, 3 март
да стане Ден на любовта към Америка? Да се
обяви извънредно положение, предвид особената обстановка и да се разгонят със закон
всички русофилски организации с обвинението, че са паравоенни организации. ДАНС
трябва да направи списък и на всички, които
си купуват руска салата, тъй като това е слабото място в българската национална сигурност.“
Гражданска мобилизация за демонтиране на
Паметника на съветската армия в София, политически елит все още не е направил всичко, което зависи от него, смята Вацев.
„Като начало вероятно ще бъде изгонен от
правителството военният министър, без да се
обяснява защо – той си знае. Аз не виждам никаква вина при него, че не споделя русофобския
бяс на българския министър-председател.“
Геополитическият анализатор подчерта и ролята на междинните избори в САЩ през есента
за геополитическия баланс на силите.
„Периодът на валидност на демократическото
правителство на Байдън в Америка като че ли се
разпростира до 8 ноември тази година. Аз очаквам сериозна победа на Републиканската партия
с Тръмп начело. Републиканците са за конфронтация с Китай и за мир с Русия, демократите –
точно на обратния принцип.“
Вацев постави и въпроса дали Китай „няма да
използва бъркотията, за да придърпа Тайван“,
защото има всички технически възможности за
това, но същевременно посочи, че това е „империя, която работи с категориите на вечността“.
„Китай може да направи точно това, точно
сега. Но аз ще бъда изключително изненадан,
ако наистина го направи. Това няма да е по китайски.“

Санкциите, на които някои ръкопляскат днес, ще се
сгромолясат като бумеранг върху всички нас
зависим от нея малко
или много. Така ще бъде,
докато сме живи.
Тази страна наистина
е „мечка“, която ако се
ядоса, може да стори
много бели. Руснаците
са хора с несравнима
духовност. Наранени, те
са способни да се сплотят
и бранят до смърт. Родени
са, живеят и умират

с мисълта, че Русия е
непобедима.
Последният пример е
посещението на Макрон
при Путин. Френските
журналисти не взеха
насериозно обясненията
на Путин, които бяха
предупреждение. Явно
последно. Те дори леко
се подиграха с руския
президент, защото говорел

за „История“, докато
Макрон искал да води
преговори.
С последната си реч Путин
даде урок по история и
на практика изпълнява
донякъде съдържанието на
казаното.
Политанализаторите пак
не разбират. Те почти
се радват на бъдещите
санкции. Бих искал

да видя всички тези
философи утре, как ще
си плащат тока, газа и
бензина, защото цените
следствие на санкциите ще
литнат главоломно нагоре!
И санкциите, на които
някои ръкопляскат днес,
ще се сгромолясат като
бумеранг върху всички
нас.
Източник: ФАКТИ

КВАНТОВ
ПРЕХОД

4

3 МАРТ

От стр. 1

Малко известни фотографии и публикации
във френска преса от края на XIX век

Навръх националния
ни празник – мястото
на България в
многополюсния свят

Това са Франция, Британската империя, Сардинското кралство, участвали са даже и немски части.
И какви са изводите?! Излиза, че през петвековното българско робство западните държави подкрепят Османската империя и правят невъзможно
Русия да ни освободи.
В момента има един народ, който е с близо 40-милионно население, живее в 6 държави и няма своя
собствена държава и то благодарение на западния
свят. Ако не беше Русия, може би и ние - българите,
щяхме да бъдем народ без държава – като кюрдите.
Ето затова българският народ трябва да почита
своя национален празник и да бъде благодарен на
братята руснаци – нашите освободители.
2. Събитията в Украйна
Всяка война от историческа гледна точка има
своята предистория.
Войната в Украйна не започна преди няколко
дни, а преди осем години. Кримските жители, които имаха автономия чрез свой референдум, избраха
да се присъединят към Русия. Същевременно източните части на Украйна с преобладаващо руско
население решиха да се отделят в самостоятелни
републики Донецка и Луганска.
Украинската армия ги обстрелваше непрекъснато в продължение на 8 години. Дадоха се много
жертви и то от цивилното население, бяха избити
много деца, жени, възрастни и то само защото са
руснаци и не искат да живеят в Украйна.
Батальоните „Азов“, в които се включиха много привърженици на фашисткия водач от Втората
световна война Степан Бандера, извършиха редица погроми срещу цивилното население от малцинствата в Украйна. Всички знаем и за палежа на
българския културен дом в гр. Одеса на 2 май 2014
г., в който загинаха и много българи – живи изгорени. Тук искам да спомена, че в Украйна живеят над
сто народности. Много хора от малцинствата бяха
тероризирани през тези 8 години от украинските
националисти.
Имаше редица оплаквания от руснаци, унгарци,
румънци и бесарабски българи, но международната общност през цялото време си затваряше очите.
Затова се наложи Русия да се намеси.
3. Каква позиция трябва да вземе България?
Според мен ние трябва да се погрижим за българите, които живеят в Украйна – а те не са малко
– между 500 хиляди и един милион души. Нашата

държава трябва да се погрижи за тях.
Всички сме свидетели как през последните години се раздадоха хиляди български паспорти на
македонци, албанци, араби и хора, които нямат
българско самосъзнание, а за бесарабските българи никой не помисли - масово им беше отказвано
българско гражданство.
България не трябва да взима страна в този вое
нен конфликт и да поддържа добри отношение
както с Украйна, така и с Русия.
4. Какъв е историческият прочит на
днешните събития
Всички знаем от историята, че на територията на днешна Украйна се създава първата руска
държава Киевска Рус. Внучката на нашия цар Борис Първи Покръстител, княгиня Олга, се омъжва
за руския княз Игор Първи и управляват руската
държава именно от гр. Киев. Нейният син княз
Светослав Първи също управлява тогавашна Русия
от столицата в Киев. По това време Русия приема и
християнската вяра – именно точно от нас, българите. Ние сме свързани исторически с Русия от IX
и Х век.
Всички в България настръхваме, когато историците от Северна Македония казват, че нашият
цар Самуил е управлявал България от столицата
гр. Охрид, а никой не се сеща, че случаят с Киевска Рус със столица Киев много прилича на случая
между България и Македония.
Благодарение на мощна пропаганда българите в

Македония придобиват македонско самосъзнание.
Аналогичен е случаят и с украинците. Бяха измислени украински азбука и език, подобно на македонската азбука и език. Точно заради това България не
трябва да взима страна в този конфликт.
5. Ще стане ли България „Зона на мира“
Ние от „Русофили за възраждане на Отечеството“ отдавна искаме това да се случи. И то не само
„България – зона на мира“. На България не е нужно да членува във военни блокове, тя може да бъде
член на ЕС и без да е член на НАТО. Такива са
Австрия, Финландия, Швеция, Ирландия, Кипър и
Малта.
Всички знаем, че чуждите военни бази на наша
територия могат да станат обект на нападение и да
пострадат мирни граждани.
Българите не се произнесохме на референдум
дали искаме България да членува в НАТО или дали
искаме на наша територия да има чужди военни
бази. Така че най-доброто решение за нас е „България да стане зона на мира“.
Надявам се, в най-скоро време здравият разум
сред българските политици да надделее и това да
се осъществи.
Няма по-важно нещо в света от мира и България
трябва да държи на това. Призовавам българските
граждани, независимо къде се намират по света, да
ознаменуват националния ни празник и да помнят
с помощта на кой България се свободи.
Интервюто взе Петър Петров

Из "ПЪТЯТ КЪМ СОФИЯ":

"В тази война Русия пролива кръвта си за нас."
Прочетох в "Площад Славейков", че културният антрополог Ивайло Дичев призовава за бойкот и
отмяна на "Трети март", като национален празник на България. Тази дата била съвършенно нелепа,
защото на нея не се било случило нищо особено. Тя подклаждала обидното чувство на благодарност
към Русия, което било насаждано още от детството.
Роден съм на тази нелепа дата и се страхувам Дичев да не отмени и рождения ми ден. Приятно ми
е, че той е точно тогава, защото съм изпитвал, и ще изпитам благодарност към Русия, независимо от
моментната конюктура.
Това чувство ми е насаждано още от детството от хора, като писателя Стефан Дичев, бащата
на антрополога. В най-известния си роман "Пътят към София" той разказва за освобождението на
България от турско робство и преминаването на руските войски през Балкана.
Попадна ми трейлър от филма "Пътят към София", направен по романа:
"В тази война Русия пролива кръвта си за нас.", казва един от главните герои.
Калин Тодоров, 25 февруари ·
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Мълвина Господинова,
историк

В началото на 80-те години на
вече отминалия ХХ век, един от
най-видните стратези на американската политика – Збигнев Бжежински, поставя началото
на откритата война срещу Православния свят:
„След комунизма, най-големият враг на западната
демокрация е Православието“. Така, с едно изречение, полякът – католик обяви всички православни християни за врагове на демокрацията. До ден
днешен г-н Бжежински нито е опровергал, нито се
е извинил за безбожната си и дискриминационна
политическа стратегия, която внушава абсурдната идея за тъждественост между комунизъм
и Православие. Няколко години след обявяването
на стратегически враг започва и подготовката за
борбата с него. Колелото се задвижва през 1989 г.
– с т.нар. „нежни революции“ в Източна Европа.

Т

ова начало обаче е само поредният етап
във войната срещу Православната Църква,
която, според Символа на вярата, приет на
Първия Вселенски Събор в Никея през 325 г., е: „…
Една Свята, Вселенска и Апостолска“, и неин глава е Самият Христос – нашият Господ и Спасител.
Той разяснява на своите ученици – Св. Апостоли,
а чрез тях и на нас, неизбежността на борбата със
света: „Ако светът ви мрази, знайте че Мене преди
вас е намразил… Ако Мене гониха, и вас ще гонят“
(Йоан 15:18-20). Вече близо 2000 години историята
доказва Христовите слова!
Зловещите и кървави гонения срещу първите
християни имат една единствена цел – физическото
унищожение на повярвалите в Христа. Кръвта на
първите мъченици за вярата дава сила и упование
за следващите поколения християни. Провалът на
първата насилническа политика срещу Църквата не
вразумява богоборците и те заедно с „поднебесните
духове на злобата“ продължават да преследват през
вековете своята сатанинска цел – пълното унищожаване на Богочовешкия организъм – Вселенската
Църква. Започва да се използва нова тактика – превземането на крепостта отвътре, чрез погубване не
на телата, а на душите. Слага се началото на имитиране и подмяна на християнските истини, догми
и ценности. Така се запазва християнската форма
на вярата, но се изменя същността й. Пагубната
гордост, суетно знание и властолюбие на някои лъжепастири довеждат до първия тежък удар върху
Християнството – Великата Схизма между Константинополската Църква и Рим през 1054 година!
В резултат на множеството отклонения и промени,
които внася в догматиката на Църквата, Рим окончателно изпада в ерес и с това отпада от единството
и съборността на Христовата Църква. От 1054 г. до
ден днешен римското духовенство не се е покаяло
за еретическите си заблуди и дързостта си да променят установени от Самия Христос, Св. Апостоли
и Св. Отци закони на Църквата.
Разколът от 1054 г. е първият успех на
богобoрството
и човешката гордост във войната им срещу Църквата. В нейното единство остават верни всички източни автокефални Патриаршии и Архиепископии,
наричащи се вече Източноправославни. Именно на
съборната Вселенска Православна Църква, в която
всички поместни църкви са равни помежду си, се
пада тежката, но благодатна мисия да съхранява
чистотата на Христовата вяра и да се противопоставя на всички посегателства срещу нея. От печалната 1054 г. западната църква (наричаща се вече
Римокатолическа) е изправена пред постоянен съдбовен избор – да се покае за страшния грях на гордостта, чрез който изпада в ерес и с това довежда
до разкол в Църквата, или да продължи да упорства
в гордостта си и така да се лиши от спасителната
възможност за завръщане в лоното на Вселенската

Войната срещу Източната църква
Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие.
Днес сме свидетели на последния етап от вековната битка

Збигнев Бжежински, който уж е католик, внезапно обяви
Православието за враг N1 на Запада.
Църква. За съжаление на всички православни християни, римокатолиците и до сега избират второто.
Потвърждение за това са т.нар. „кръстоносни“
походи. Истинската им цел е унищожаването на
Византия, която от самото си създаване е държавническата опора на Православието. Поругаването
на светини при опустошаването на превзетия Константинопол, опожаряването на манастири в Света
Гора и избиването на монаси, грабежите и насилията над православното население на Балканите
– всичко това недвусмислено доказва антиправославната същност на западните владетели, наричащи себе си „кръстоносци“ и уж защитаващи християнската вяра. От кого?! Плячкосването на града
на Св. имп. Константин, столицата на православния изток, е много по-голямо и страховито от това,
което прави султан Мехмед ІІ Завоевател през 1453
г., когато, според ислямския военен закон, подлага
града на тридневен грабеж (29 май – 1 юни 1453 г.).
Кръстоносците вилнеят из Константинопол повече
от месец от 13 април до 15 май 1204 година.
В безумното си желание за власт и надмощие и в
безсилието си да ги осъществи, папството стига до
поредното си падение – предателството. С отказа
си да окаже помощ на Византия и Балканските държави в борбата им срещу османските турци през
ХІV и ХV век, то на практика нанася следващия голям удар срещу Православието.
След Реформацията и последвалите я религиозни войни през ХVІ и ХVІІ век Западна Европа е
духовно и религиозно разединена. Германия, родила новото еретическо учение – протестантизма, до
края на ХІХ век е неговия бастион. Папството, в
съюз с Франция и Испания, отстоява разклатените
позиции на католицизма. Западният свят окончателно се лишава от най-важната спойка – духовната. Пъстрата мозайка от нароилите се секти – калвинизъм, баптизъм, евангелизъм и пр., доказва липсата на всякакво религиозно единство в западната
част на Европа. Ненамирайки сили да се преборят
със собствените си проблеми, римските епископи
отново обръщат поглед към Изток. Те използват
все повече светски механизми, с които да доказват
пред християнския свят своето химерно първенствуващо положение. Неистовото търсене на съюзници в борбата срещу Православието неминуемо
свързва Рим с другите големи врагове на Църквата
– масонството и исляма.
Антихристиянската същност на масонството е
добре известна сред църковните среди през вековете, макар често висши духовници – и на Запад, и на
Изток – да са били посвещавани в зидарските тайни. Именно на такива духовни ренегати е отредена
безславната роля на „петата колона“ в Църквата.
Тъй като тази тема е обект на друго наше изследва-

не, сега ще си позволим да цитираме само един документ на масоните, свързан с настоящата статия.
В „Решения на Световния масонски конгрес“ – Париж, 1889 г. четем: „Не е достатъчно да се победи
влиянието на духовенството и да се лиши Църквата
от авторитет. Необходимо е да се разруши самата
религия“. Антихристиянските и богоборчески сили
в Европа, в съюз със създадената през 1776 г. от католици, протестанти и масони нова държава САЩ,
отреждат именно на масонството главната роля на
интелектуален двигател в борбата срещу Христовата Църква. Колкото до исляма, за него остава
второстепенната роля на формален изпълнител
на заповеди. Впрочем, така както и през ХV век,
когато именно венецианските съвети и злато му
позволяват завладяване на Балканските държави и
Византия.
Когато в средата на ХІХ век става все по-видно,
че петвековното иноверско робство не е успяло да
унищожи вярата на православните християни в
Западна Европа отново се обличат овчи кожи и се
подема идеята за освобождаване на Балканите от
Османска Империя. Докато, обаче, на Запад умуват как да запазят империята, и в същото време
да се представят за спасители на християнското
население, Русия започва война. В „Манифеста“
за обявяването й, недовусмислено се казва,че тази
война е война за вярата. Изгубили инициативата и
дори компрометирали се пред балканските народи
с оказването на военна и финансова помощ на Османската Империя, западните държави отвръщат
на Руската намеса с пагубния за Балканите Берлински конгрес от 1878 г. С решенията на този конгрес,
воден от видния масон – германския канцлер Ото
фон Бисмарк, се прави почти невъзможно бъдещото единство между православните балкански
държави. И като че ли това не стига, но трябва да
се внуши за пореден път идеята, че „схизматиците“ от Изток са нецивилизовани, недоразвити, едва
ли не диваци. Насилствено спряното за цели пет
века, развитие на балканските държави, именно с
помощта на „цивилизованите“ европейци, се определя като неспособност на тези държави да бъдат
нещо повече от далечни и мрачни колонии, които
създават само проблеми и конфликти. Образът на
Европейския югоизток най-често се представя в
журналистическите клишета – „тъмните Балкани“,
„дивите балканци“. Така стародавната и изпитана
тактика – „разделяй и владей“, заедно с редица късогледи и недалновидни балкански политици, водят до поредния успех на антиправославните сили
в Европа.
Със съкращения
Източник: в.„Монитор“, 10 Март 2001
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НД „Русофили“ до министъра на културата
срещу спирането на руски телевизии в България
До г.н Атанас Атанасов, Министър на културата на Р. България
Копия до:
До г-н Тошко Йорданов, председател на Комисията по култура и медии в НС на Р. България
Г-жа Бетина Жотева, Председател на Съвета за електронни медии
До проф. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Р. България
Г-н Димитър Йотов, Председател на Комисията за защита на потребителите
Г-жа Снежана Тодорова, Председател на Съюза на журналистите в България

МОЛ БА
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми дами и господа;
Чрез ръководството на НД „Русофили“ наши членове се обръщат към Вас със остър протест срещу изключването на руски канали от мрежите на някои
сателитни и кабелни доставчици на платена телевизия, като Булсатком, например.
За нас този акт е скандален. Споменатите доставчици се опитват да ни забранят да се информираме от източници, за които ние сме абонирани и са
извършени плащания по сключени договори. Така се нарушават от една страна наши политически и конституционни права, а от друга се нарушават
сключените договори.
Ясно е, че поводът за спирането на руските канали е военният конфликт между Русия и Украйна, при който българската държава взе еднозначно
страната на Украйна. Известно ни е, че други държави като Литва и Полша също прибегнаха към този произвол. Опитът, който трябва да следва България,
не дава никакво основание на предоставящите услуга по разпространение на телевизионни канали оператори, да се нарушават права.
Смешно звучи аргументът например на Булсатком, че спрените телевизионни канали са „дезинформационни“. Позволете на зрителите да преценяват
кои източници ги информират и кои ги дезинформират. Опитът да се сглоби някакво временно „Министерство на истината“ повтаря по комичен начин
една епоха, за която бяхме убедени, че отдавна е в историята и това е недемократичен акт.
Разпространението на руски телевизионни канали чрез сателитни и кабелни доставчици на платена телевизия не се отнася и не влияе на политиката и
взетите решения от компетентните български власти.
Държим да подчертаем, че правата, от които ни лишават, са защитени както от Конституцията на Р. България, така и от редица закони. Ще изброим
следните:
Конституция на Република България
Чл. 39. ал. 1 Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
Чл. 40. ал. 1 Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.
Чл. 41. ал. 1 Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу
правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Чл.10, ал.1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да
разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите.
Закон за достъп до обществена информация
Чл. 4. ал. 1 Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон,
освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Закон за радиото и телевизията
Чл. 5 ал. 1 Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса.
ал. 2 Не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма..
Чл.13, ал.1. Доставчиците на медийни услуги имат право да получават необходимата им информация от държавните и общинските органи, ако тя не
съдържа предвидена от закон тайна.
ал.2. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да използват точно и нетенденциозно получената информация.
Закон за задълженията и договорите
Чл.20а, ал.1. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.
ал.2. Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени
в закона.
Уважаеми г-н Министър,
Ръководството на най-голямата неправителствена организация в България НД „Русофили“ се обръща към Вас с молба и настояване за защита на
нашите членове, лишени от информация по груби политически съображения.
Надяваме се, че Вашата позиция на обществен защитник ще ни подкрепи в борбата за елементарни права в една държава, която отдавна претендира
за демократичност.
Очакваме Вашето становище.
С уважение,
28.02.2022 г.
гр.София

											
											

Николай Малинов
Председател на НД „Русофили“
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д-р Радко Ханджиев
Bulgarian Press Pool-Budapest
(Продължение от бр. 2/2022)

Радикално увеличение на заплатите
Конкретизирайки успехите в социално-икономическото развитие на страната, Виктор Орбан отбеляза, че откакто ФИДЕС са на власт, повече от един
милион унгарци са излезли от бедността (от 23%
през 2010 г. до 10% през 2017 г.). Но това все още не
е приемливо и тази положителна тенденция трябва
да се задълбочава. Благодарение на новите големи
инвестиции, осъществени през 2018 г., средната работна заплата достигна 425 000 форинта (1 214 евро)
– увеличение от 40% в сравнение с 304 000 фор. (868
евро) през предходната 2017 г. и означава, че в Унгария възникват нови работни места. Заетостта е нараснала от 55% на 70%; безработицата е сведена до
една трета от предишното й равнище – от близо 14%
през 2010 г. на около 3.7% през 2019 г. Държавния
дълг от 85% е сведен до 71%.
Нарастването на доходите дава възможност на хората да планират живота си при икономически предвидими условия. „Днес унгарците работят упорито,
планират бъдещето си, строят къщи, изпращат децата си на училище, насърчават ги да учат и да работят;
с едно изречение – има какво да оставят на децата и
внуците си. Какво е това, ако не национално възраждане“, уточнява премиерът.
От 2020 г. се предвижда постъпателно радикално
увеличение заплатите на лекарите до 2023 г. Законът
е в сила от 18 ноември, а разпоредбите му ще се прилагат от 1 януари 2021г., докогато правоотношенията
с визираните в закона лица следва да бъдат преобразувани. Какво предвижда новият закон?
- начинаещ лекар, който в момента получава 255
000 форинта, през следващата година ще има брутно
месечно възнаграждение от 481 000 форинта (1 374
евро); през 2022 г.– 1 768 евро; през 2023 г. – 1 963
евро;
- лекар със стаж от 16-20 години ще получи над
един милион форинта (2 857 евро); през 2022 г. – 3
714 евро; през 2023 г. – 4 286 евро;
- докато заплатата на висококвалифициран медик
с над 41-годишна практика ще е 1 600 000 форинта
(4 571 евро); през 2022 г. – 6 000 евро; през 2023 г. – 6
571 евро при сегашната равностойност на форинта.
С новия закон се криминализира разпространената практика на бакшиши – т. нар. hálapénz. Здравният работник може да приеме еднократно предметно
дарение, чиято стойност не надвишава 5% процента
от текущата месечна минимална работна заплата – в
момента 8 000 форинта (около 22 евро), но само след
приключване на лечението.
Друга радикална промяна е отделянето на частното от публичното здравеопазване. Установява се правен статут на здравните права (не бива да се бъркат
с услуги!). Всичко в сферата на държавното или общинското здравеопазване може да бъде извършвано
единствено в рамките на новоприетите правоотношения. Лекарите ще могат да работят само в един
от секторите – публичния или частния. Според новите правила, от 1 януари 2021 г. лекар не може да
извършва здравни дейности в седалището или помещенията на работодателя си, които не са залегнали в
правоотношенията му със здравната служба. Дефинирано е и понятието конфликт на интереси: когато
лице в трудово правоотношение с медицинско заведение, влезе в трудово правоотношение, свързано с
възнаграждение в друго заведение. Изключения се
допускат за научни, образователни, художествени,
лекторски, редакторски и други защитени от закона интелектуални дейности. Но и за тях се изисква
предварително разрешение от оторизиран правителствен орган, ако продължителността на работното
време е приблизително еднаква с работното време
на същото лице в здравното заведение.

Празници в Унгария:
безНмаски
и сертификати,
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без аналог в ЕС
Здравеопазването е право, а не услуга!
Следва да се подчертае, че в повечето страни на
ЕС (включително и Унгария) здравеопазването не е
услуга, а право на пациента. Лекарствата не са обикновена потребителска стока и не би трябвало да се
облагат с данъци и такси. Пациентите също не са
потребители. Грижата за опазване и укрепване на
здравето им се дължи по силата на конституционно гарантирано право. Право, което е неотнимаемо
и неотменимо и което е разписано в основните закони на всички страни на Евросъюза. Разписано е и
в конституцията на Унгария (както, впрочем и в чл.
52 на конституцията на Република България, но не
се съблюдава!). А правото, както е известно в правовите държави, не може да се осъществява срещу заплащане. Социалната философия на ЕС е, че никой
не трябва да бъде лишаван от права само защото не
може да си плати.
Радикална реформа на управлението
На изборите през 2010 г. ФИДЕС (заедно с коалиционния си партньор дясноконсервативната Християндемократическа народна партия – ХДНП) получава квалифицирано парламентарно мнозинство. Веднага след изборната победа се предприемат мащабни
реформи в системата на управлението.
От 1 януари 2012 г. е в сила новата унгарска конституция. Богът, короната и семейството са стълбовете, около които е конструиран новият върховен
закон. Строфата от националният химн „Господ да
благослови унгарците“ става основополагащо политическо послание. Светата корона пък се възприема
като приемственост със средновековното величие на
унгарското кралство. Още в преамбюла се подчертават принципите на християнството като обединяващи фактори на нацията. Бракът може да бъде само
между мъж и жена, изключено е узаконяването на
хомосексуални връзки. Пълнолетните деца се задължават да се грижат за родителите си. Право на
глас вече имат и унгарците, които живеят в чужбина. Идеята е всички сънародници да се слеят в едно
цяло – в унгарска „етническа“ нация. Иначе казано,
националният принцип се поставя над гражданския.
Предприема се радикална реформа на държавното
управление и администрацията. Броят на депутатите
се свежда до 199 от дотогавашните 386. Пристъпва
се и към рязко съкращаване на административните
разходи. Икономическата програма включва насърчаване на индустрията и селскостопанското производство, реиндустриализация, както и национализация и установяване на изключителен държавен монопол върху определени дейности. За петте години
след идването на ФИДЕС на власт правителството
постига забележителни резултати (посочваме по-съществените):
- свива бюджетния дефицит под 3% в съответствие с изискванията на ЕК;
- задържа инфлацията на поносими равнища, с
което отваря възможност за по-нататъшно понижа-

ване на основния лихвен процент на Централната
банка;
- налага най-големия в Европа банков данък;
- 50% от банките преминават в унгарски ръце, тъй
като според премиера „не е здравословно“ секторът
да бъде собственост на чужденци;
- национализира частните пенсионни фондове;
- облекчава съдбата на над 220 хиляди семейства,
взели ипотечни кредити в чужда валута;
- прекратява отношенията си с „институцията на
лихварите“ (МВФ), като изплаща оставащото задължение от 2,2 милиарда евро. По такъв начин държавата възстановява суверенитета над собствената
си валута и вече може да емитира необременени от
дълг пари, когато това е нужно;
- налага „кризисен данък“ на супермаркетите, телекомите и енергийните компании;
- обявява, че снабдяването с ток и парно за населението трябва да се превърне в „дейност с нестопанска цел“, тоест доставчикът да няма право на
печалба;
- принуждава енергийните компании да намалят
сметките на потребителите;
- превалутира кредитополучателите от малкия и
средния бизнес, с което стимулира износа и го прави
по-конкурентоспособен;
- понижава цените на енергията за битови нужди
и превалутира кредитополучателите домакинства,
като засилва вътрешното потребление;
- укрепва държавния монопол, като ренационализира енергийния гигант MOL, изкупува от ЕОН газовия сектор, одържавява сектори на банки, телекомуникации, машиностроене, алуминиева промишленост, сметосъбиране, водоснабдяване и пр.;
- повишава минималната работна заплата;
- намалява данъчната база;
- въвежда 6-годишен отпуск по майчинство;
- разширява данъчните облекчения за отглеждане
на деца;
- рязко намалява безработицата;
- съживява икономиката, която е с тенденция към
стабилен ръст.
Видно е, че успехите на „Орбаномиката“, както
наричат стратегията на правителството, се състоят в
прехвърляне на пари от частния към публичния сектор и потребителите. Този подход води до намаляване на бюджетния дефицит и до растеж, който е следствие от развитие, а не от „спекулации с хартии“.
Мерките включват налагане на принуда. На енергийните компании им налагат да намалят сметките
на потребителите, на банките налагат най-големия
в Европа банков данък, на телекомуникационните,
енергийните компании и на големите търговски вериги налагат „кризисен данък“, на свързаните с големите чуждестранни банки и застрахователни компании частни пенсионни фондове им налагат ефективна национализация. Тоест мерките се налагат главно
в сектори, в които чужденците са водещи.
Продължава в следващия брой
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Аниса Науей, американска
журналистка:
„Достатъчно е човек да
погледне политическата карта на света.
Обърнете внимание, къде е Украйна и точно
до нея Русия. Потърсете сега САЩ на какво
разстояние се намира от Украйна. Забележете,
сега, множеството американски бази
разположени в почти всички държави, съседни
на Русия. Кой е агресорът?!“

От стр. 1
Москва от САЩ и ЕС, и финансовата зараза вероя
тно ще бъдат засенчени от непреките последици от
ефекта върху доверието на бизнеса и потребителите и пазарите на суровини, казват икономистите.
Тези последици може да варират от сравнително
ограничени до изключително сериозни. Ако енергийните цени продължат да се вдигат например,
това лесно може да бутне световната икономика
във втора рецесия за три години.
Икономистите казват, че следващите моменти са
най-важните за следене.
Колко лоша може да стане войната?
Желаният край от руския президент Владимир
Путин не е ясен. Анализаторите обмислят няколко сценария, които варират от промяна на правителството в Киев към приятелски настроен към
Москва режим до цялостен опит да преначертае
международните граници на Европа и отвъд.
Холгер Шмидинг, главен икономист на Berenberg
Bank, казва, че първото нещо, което трябва да се
осмисли, е „колко лоша може да стане войната?“
- което ще определи вероятната реакция на финансовите и енергийните пазари през следващите дни.
По-широкият световен отговор ще бъде също
толкова важен, казват други икономисти. Тим Аш,
икономист в BlueBay Asset Management, изтъква
Китай, който сигнализира готовността си да помогне на Русия да премине през финансовите последици от военните си действия.
Реакцията на Пекин ще бъде жизненоважна от
гледна точка на по-широките последствия, които
могат да варират от пагубни – например повече
напрежение около собствените му отношения с
Тайван – до по-благоприятни дипломатически резултати.
„Китай или възприема това като възможност да
навлезе в Тайван, или като възможност да подобри
отношенията си със САЩ“, казва той.
Способни ли са пазарите да устоят на
геополитическите шокове?
Водещите глобални финансови пазари отчетоха
остри спадове в началото на войната, но резултатът
можеше да бъде още по-екстремен, което предпо-

Способни ли са пазарите да устоят
на геополитическите шокове?
лага, че са били изненадани от действията на Путин, но все още не смятат, че най-тежките пазарни
сътресения, камо ли финансова криза, са вероятни. Това оставя отворена възможността да потънат
още повече с последици за благосъстоянието на
корпорации и домакинства, потребление и глобално доверие.
Нийл Шиъринг, главен икономист в Capital
Economics, отбелязва, че макар да има разпродаване на акции, доходността по облигациите не е
спаднала много, а кредитните спредове не са се
разширили, което предполага, че пазарната реакция е била методична и все още не показва за очакванията за по-широка война в Европа.
Избягването на срив на пазара не бе по целия свят обаче и много развиващи се икономики
бяха ударени от много по-остри колебания. Кевин Дейли, портфолио мениджър в Aberdeen Asset
Management, казва, че „Гана изглежда все едно тя е
била нападната“, а сериозни разпродавания е имало още в Турция, Египет и Пакистан.
Ранди Крошнър, заместник-декан в Chicago
Booth School of Business и бивш гуверньор във Федералния резерв, посочва, че рисковете от рецесия
ще се проявят в разликата в доходността по дълга с
инвестиционен клас спрямо този с неинвестиционен клас, която не се разшири особено в четвъртък.
Той добавя, че доходността по държавния дълг
на страните, разположени в близост до кризата, ще
предложат добър индикатор за това дали пазарите са започнали да се страхуват от по-широк конфликт.
Ръст на цените на газа в Европа
Шиъринг казва: „Нашите модели предполагат,
че в най-лошия сценарий цените на газа може да се
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повишат до 120-140 долара за барел“.
„Ако се запази през останалата част на годината
и видим съответно увеличение на цените на природния газ в Европа, това ще добави около 2 пр.п.
към инфлацията на развитите икономики – повече
в Европа, по-малко в САЩ. Така че това е допълнителен натиск върху реалните доходи“, добавя той.
Шепърдсън допълва, че САЩ ще бъдат сравнително изолирани като цяло, макар че ще има значително „преразпредение от потребители към [производители на] шистов“ петрол и газ.
Това може да засили натиска върху централните
банки да увеличат лихвените проценти. Федералният резерв на САЩ миналия месец вече сигнализира, че ще започне да вдига основните лихви от
март, за да контролира ускоряващата се инфлация.
Председателят на Фед Джером Пауъл миналия месец отказа да каже колко увеличения ще има тази
година.
Кришна Гуха, вицепрезидент на Evercore ISI,
казва, че инвазията „усложнява способността на
централните банки от двете страни на Атлантика
да проектират меко кацане от забързването на ускорението през пандемията“ и очаква финансовите
пазари да намалят очакванията си, че централните
банки ще увеличат лихвените проценти.
Източник: investor.bg

