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Българският език е
грандиозна по рода си
езикова, лингвистична
и каузална революция!

Б

ългарският е универсален език, защото
спада към т. нар. аналитични езици - надраснал е
падежите, като вместо тях се
използват предлози за връзка
между думите, съдържа суфикси за определителен член и
е освободен от към глаголен
инфинитив при изразяването
на преизказни и несвидетелски действия, притежавайки
най-сложната глаголна систе-

ма с неповторима конструкция при формирането на бъдеще време.
Ето защо, въпреки относителността на човешките слухови вкусове, българският
език е един от най-благозвучните езици на планетата, той
е по-силен тоново от всички
славянски езици, включително и от руския, който между
впрочем, произхожда от българския. Нашите гласни и съгласни съчетания звучат ясно
и отчетливо, притежавайки
всички основни звукови тонове, ето защо Българският
е ясен и силен, и затова, той
е един мъжествен език! Това
е така, защото Българският
език е автохтонен, тоест това

е език, който отдавна се е
преобразувал от конструкция
на синтетичност към аналитичност, еволюирайки, още
преди хиляди години, като
пътешествието му започва
преди възникването на Стара Велика България. Никъде
всред народите, с които е бил
в съприкосновение, никога
той не е претърпявал промяна, а точно обратното.
Хиляди години преди
Христа, единствено траките
са имали аналитична форма
на език без падежи, какъвто
е, и Българският език, така
че тяхната обща, изначална,
хронологична и семантична езикова „взаимовръзка“,
действително е много веро-

ятна.
Българският език е прецедент в езикоеволюцията,
през историята на човечеството, защото е грандиозна по
рода си, езикова, лингвистична, и каузална революция!
Наистина, може ли, да се
направи заключението, че
древните българите са сторили едно от най-големите възможни чудеса на земята?
Всички световни езиковедски експерти знаят, че
има един единствен фактор,
който непоколебимо и абсолютно достоверно дава информация за съдбата на един
народ - неговия език!
Историческите източници,
надписите, археологически-

те артефакти - всичкото това
може да бъде откраднато,
фалшифицирано и манипулирано, но не и езика!
В Българският език има
девет глаголни времена, като
той съдържа и единственото
в света - „бъдеще, предварително в миналото време“,
ето пример: „Щял съм бил да
ходя“.
Английският език, за който
се твърди, че също има „много“ идиоми, - това са устойчиви словосъчетания, които
не се променят във времето,
в действителност притежава
няколко пъти по-малко идиоми, отколкото българския
език.
Затова, да се знае, да се говори, и да се пише на български език е истинска привилегия, защото като българин
или българка, всеки от нас,
общува на един от най-красивите и благозвучни езици,
който съществува на планетата!
Автор и без редакция:
Eli Elias
Художник- Мирослав
Йотов

Да сте честит,
проф. Пантев!
Екипът на
вестника Ви
поздравява
с личния Ви
празник!
           Юрий Борисов:

  Мартин Карбовски:

проф. Андрей Пантев:

Фалшивата
грижа на Запада
за мир
Зеленски бил готов да се обсъжда
неутралитет и безядрен статут на
Украйна, така както и употребата на
руския език в страната му.
Ако тази готовност беше ясно декларирана и
подкрепена от Запада, със сигурност война нямаше да има. Защо трябваше да се даде толкова кръв,
за да разбере Западът, че е необходимо да преговаря с Русия и да удовлетвори нейни основни претенции за националната й сигурност? Нали беше
„свободна“ Украйна да прави каквото си иска?
Какво стана, сега не е ли свободна? Или свободата
на някой е до там, докъдето започва свободата на
На стр. 3

Ако считат Крим
за анексиран, то
Източна Румелия
е много
по-анексирана
24 Март 2022
В крайна сметка, в повечето случаи, когато Русия е нападала, то е било, за да освободи балканските християни. Във всички други случаи всяка
военна акция на Русия е била в отговор, а не предприета от нея.
Оценявам самото съществуване на НАТО като
неоснователно и безпричинно, доколкото няма заНа стр. 3

Българската битка
на американците с
учебните предмети
У нас много българи водят
американската битка. И сякаш все
по-ясно става, че американската битка
е битка с учебните предмети.
22/03/2022
У нас много българи водят американската битка. И сякаш все по-ясно става, че американската
битка е битка с учебните предмети.
Преди повече от десет години американците поведоха битка с биологията. “Не всичко, което менструира е жена…”
На стр. 3
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Диляна Гайтанджиева:

Пентагона започва биологически експерименти
с български войници - документи

Американски военни учени от Пентагона ще
провеждат научни изследвания, свързани със заразни болести, върху български военни в София,
става ясно от обявление във федералия регистър за
обществени поръчки и договори на САЩ. Документите са публикувани на 13 декември 2021. Според тях Департаментът по отбрана на САЩ търси
да наеме изпълнители, включително микробиолози, които да подпомогнат предстояща военно-изследователска мисия на Пентагона в България и
Грузия от 12 март тази година до 11 март 2026 г.
Според публикуваните документи програмата
ще се ръководи от военно-изследователския отдел на Армията на САЩ – USAMRD-G (US Army
Medical Research Directorate-Georgia). USAMRDG e отдел със специален статут на подчинение на
Научно-изследователския институт Уолтър Рийдс
(WRAIR), най-големият медицински изследователски център на Армията на САЩ. Военните учени от USAMRD-G имат дипломатически статут,
въпреки че не са дипломати и се ползват с дипломатически имунитет в Грузия, където са базирани.
Този специален отдел оперира биолабораторията
на Пентагона в Грузия – Център Лугар в Тбилиси,
и повежда биологически изследвания, свързани с
вируси, насекоми, пренасящи вируси, резистентни
бактерии и особено опасни патогени, които са категоризирани като биологически агенти с потенциал
да бъдат използвани като биологическо оръжие.

Учени от Пентагона ще провеждат научни изследвания върху български военни във ВМА в София.
Според съобщението USAMRD-G ще бъдат базирани в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) в София и ще провеждат
изследвания във Военно-медицинска академия
(ВМА) и НЦЗПБ. В документа се уточнява, че
програмата включва изследвания върху хора и животни, но не се посочва какви точно дейности ще
бъдат извършвани, нито какви конкретни вируси и
бактерии ще бъдат изучавани.
USAMRD-G започва изследвания, свързани със
заразни болести, в Националния център по заразни
и паразитни болести и ВМА в София. Продължителността на програмата е от 12 март 2022 до 11
март 2026 г. Източник: US Government System for
Award Management (sam.gov)
Пентагона търси да наеме микробиолог, който да
провежда биомедицински изследвания в България
заедно с USAMRD-G. Проектът ще се реализира
в Националния център по заразни и паразитни болести и ВМА в София. Източник: US Government
System for Award Management (sam.gov)
Споразумение за неразгласяване на
конфиденциална информация
Всички изследователи, участващи в проекта,
се задължават да подпишат споразумение с Пен-

тагона за неразгласяване на конфиденциална информация. В споразумението за неразгласяване
на конфиденциална инфрмация по програмата е
записано: „Определена информация, която подготвяте или получавате по време на участието ви, ще
бъде непублична инфорация, която трябва да бъде
защитена. Непублична информация означава всяка
правителствена информация или информация, касаеща трета страна, която е освободена от разпространение по Закона за достъп до информация или е
защитена, или информация, която не е разпространена сред обществото, и правителството (на САЩ)
все още не е решило дали тази информация може
да бъде или ще бъде съобщена на обществото.“
Източник: US Government System for Award
Management (sam.gov)
Директорът на Националния център по заразни
и паразитни болести (НЦЗПБ) д-р Ива Христова
потвърди за предстоящата програма на Пентагона
в България. „Здравето и безопасността на нашите
военни и съюзници винаги са наша основна грижа
и това изследване ще играе жизненоважна роля за
намаляване на заплахата, която болестите представляват за нашите военнослужещи“, заяви д-р Христова.
Отговорът на директора на Националния център
по заразни и паразитни болести д-р Ива Христова
и въпросите, на които не отговори:
На стр. 4
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От стр. 1

   Мартин Карбовски:

Българската битка
на американците
с учебните предмети
Битката с историята се води в
интернет, с документални филми,
с триене на Гагарин (преди него
незабелязано беше изтрит Циолковски). С триене на половината
Втора световна война.
Няма как телеграфно да предадем тая битка. Но всеки има пример и опит в нея.

Така телеграфно започна битката с биологията.
Нататък знаете. От битката с биологията произлязоха тежки битки със семиотиката (какво значи
пол?), с граматиката (появиха се нови обръщения
и местоимения, забраниха се много думи), със социалните дейности (тоалетни, затвори, спорт и т.н.)
Беше смешно, но някак в името на световния
и личния мир всички си казахме, че сигурно така
трябва.
Заради тая биология се изпокарахме мъже и
жени, децата плачат, а всеки се състезава да докаже, че познава много гей-хора и са му приятели.
Почти едновременно с това американците започнаха битка с историята. Все повече се забравяше
европейската история, военната история, руската,
китайската история.
Киното вече беше наложило черно-бялата версия
на американската история - за която е известно, че
е кратка и лесна. Това се прехвърли в учебниците
у нас.
Ние сами поведохме битката на американците
срещу самите нас. Бойното поле бяха учебниците.
Наско Семов ви каза - българската история е сбутана в десети клас. А после как да обясниш срещу
какво пет века е имало Възраждане, че и бунтове.
Завършек на тая битка с историята ще бъде обявяването на Русия за Поробител с главно “П”. А
това е обратното на Освободител с главно “О”.

От стр. 1

Махането на Достоевски е част
от новата морална утопия, на която трябва да отговаря учебният предмет “история”.
Винаги ще имам подозрения, че американците
или техни хора у нас проведоха и битка за Клавиатурата. Фонетичната клавиатура е преход към
друга религия и други знаци. Но това е теория на
конспирацията, засега.
Днес българите започнаха да водят американската битка срещу географията. Географията често определя историята и икономиката.
Идеята да се купуват въглеводородни горива, от
другия край на света е абсурдна - като идеята да
променим биологията, заради нечие социално инженерство.
Географията не признава лош нефт и добър нефт.
Има близък евтин нефт и скъп нефт от далече. Но
това сме на път да го отречем, докато се кълнем във
вярност на американската битка с учебните предмети.
На път сме да отречем и това, че географията определя пазара, което си е велика класическа американска идея.
По принцип Географията винаги побеждава, но
това явно ще се провери с война.
Сигурно американците имат сериозна полза от
своята битка с учебните предмети. Но се забелязва, че тая битка около нас се води с малки проксивойни, в които участват българи и българи. Или ако

щете сега руснаци и украинци. Или сунити срещу
шиити. Племена и федерати водят битката на американците с учебните предмети.
Тук таме американците дебаркират, после ние
се избиваме да си доказваме нашите си истории,
нашата география, нашата граматика и местоимения…, а за биологията явно се предадохме.
Но помислете - докъде води тая повсеместна
битка с учебните предмети?
Някой водил ли е такава битка преди?
И защо, по дяволите, водим тия доста чужди
битки? А и какво ще спечелим не е ясно.
Помислете, бе.

От стр. 1
Юрий Борисов:

Фалшивата грижа
на Запада за мир
Другия? Разбира се, това е валидно само ако Западът признае, че съществуват интересите все пак и
на друг.
„Спрете войната!“ – се чете и чува от стотици
лозунги по света. И как по-точно да се спре тази
война? Западът като продължава да налива страховити оръжия в Украйна? Колкото повече оръжия в
Украйна, толкова повече шанс за мир ли? Такава
логика е възможна само ако Западът очаква капитулация от Русия. Как трябва да свърши войната
според САЩ и сателити, като украинската армия
направи парад на Червената армия ли?
Западът не желае Украйна да се договаря. Западът не желае Русия да се чувства защитена. Западът не желае Мир, колкото и на крещи по мегафоните за мир. Тази съотговорност на Запада е
потопена, смачкана, унищожена от лавата на пропагандата. Пропаганда, която не информира и не
тласка към размисъл – единственото което прави е
да обработва хората да мразят. Омразата е алфата
и омегата не днешното медийно европейско пространство. Да мразим! Да мразим Русия! Защо?

проф. Андрей Пантев:

Ако считат Крим за анексиран, то
Източна Румелия е много по-анексирана

плаха от мащаба на НАТО – сиреч от Варшавския
договор, който отдавна не съществува – която да
предполага такава гигантска функция, мащаби,
разходи и проявления. Аз категорично не виждам
някъде, където НАТО се е намесила, да е станало
по-добре – от демокрацията до икономиката. И намирам, че в крайна сметка това изостри, а не притъпи напрежението по света.
Не, смятам, че не може да има глобална война,
защото икономиката на богатите по планетата е
толкова преплетена, че те нямат интерес от такова
пряко взаимно изтребление.
Много често у нас се говори, че при конфликти
ние винаги сме заставали на неправилната страна.
Как така при един русофилски народ като цяло, какъвто е българският народ, властта застава срещу
Русия – ние сме за санкции, ние ще ставаме център
на НАТО за бързо реагиране, подкрепяме всички
искания на САЩ и Евросъюза…
Не само това. В момента, ако кажеш кой е изгонил турците от България, ти си неприличен и яростен русофил. Има такава отвратителна идеологизация, че някои казват: “Уважавам Достоевски, ама
не уважавам Путин”, като че ли Достоевски има

потребност от българско признание.
Не всички имат такава култура и не всички имат
доблест. Смятам, че Русия отново не е разбрана,
няма поука от никаква историческа ретроспекция.
Те не могат да разберат, и това е от времето на монголските походи и походите на рицарите, че руснакът може всичко да понесе, освен унижението на
чуждо управление.
Така става и при Наполеон, когато Наполеон казва “вие не сте вече крепостни”, така става и при
всичките тези опити по-късно, в Кримската война
и пр. Никакъв урок не е изведен от ирационалното
поведение на руснаците, което обаче е изпълнено с
достойнство.
Всъщност в момента единствен реален факт, с
който се обосновава яростно насажданата теза за
“агресията на Русия”, е присъединяването на Крим.
Т.е. анексирала била, заграбила била чужда територия.
Нашите мастити русофоби защо не помислят, че
ще честваме отново, през септември, кръгла годишнина от Съединението. Ами какво е съотношението между българското и небългарското население в
Източна Румелия и какво е съотношението между

руското и неруското население в Крим. Ако вървим
по етнически показател, то тогава Източна Румелия
е много по-анексирана, отколкото Крим сега.
Но тук трябва да кажем на нашите читатели, че
независимо дали е болшевишка, княжеска, царска,
имперска, Русия винаги е била обект на един външен натиск.
Това обяснява защо руснаците в повечето случаи, с изключение на културния контекст, гледат
с недоверие на останалия свят. Защото Кримската
война е индикация на коварството на Запада, който
нахлува в Русия, след като самата Русия е помогнала на Австрия и на Германия да потушат унгарското въстание през 1848 г.
Защо маститите анализатори не направят сметка
за едно съотношение в исторически план – колко
пъти Русия е нападала и колко пъти Русия е нападана.
В крайна сметка, в повечето случаи, когато Русия
е нападала, то е било, за да освободи балканските
християни. Във всички други случаи всяка военна
акция на Русия е била в отговор, а не предприета
от нея.
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Диляна Гайтанджиева:

Пентагона започва биологически експерименти
с български войници - документи

От стр. 2
Вътрешни документи разкриват биологически
експерименти на САЩ върху техни съюзници
Подобна военно-изследователска програма на Армията на САЩ като тази, която започва в България,
вече се провежда в Грузия и Украйна. Вътрешни документи показват, че Пентагона провежда биологически експерименти върху 4 400 войници в Украйна
и 1000 войници в Грузия. Според документите всички смъртни случаи на доброволци трябва да бъдат
докладвани в рамките на 24 часа (в Украйна) и 48
часа (в Грузия).
И двете държави се считат за най-лоялните партньори на САЩ в региона, като на тяхна територия се
изпълняват редица програми на Пентагона. Една от
тях е „Програмата за билогическа ангажираност“ на
Агенцията за намаляване на заплахите към Департамента по отбрана на САЩ (DTRA) на стойност 2,5
милиарда долара, която включва изследвания върху
биоагенти, смъртоносни вируси и устойчиви на антибиотици бактерии и тяхното разпространение сред
местното население.
Проект GG-21: „Всички смъртни случаи на доброволци ще бъдат незабавно докладвани“
Пентагона провежда 5-годишен проект с възможно удължаване до 3 години с кодовото име GG-21:
„Инфекции, пренасяни от членестоноги, и зоонозни
инфекции сред военни в Грузия“. Според описанието
на проекта, кръвни проби ще бъдат взети от 1000 военнослужещи по време на физическия им преглед в
грузинската военна болница в Гори.
Пробите ще бъдат тествани за антитела срещу четиринадесет патогена: Bacillus anthracis; Brucella;
CCHF virus; Coxiella burnetii; Francisella tularensis;
Hantavirus; Rickettsia species; TBE virus; Bartonella
species; Borrelia species; Ehlrichia species; Leptospira
species; Salmonella typhi; WNV.
Количеството кръв, което ще бъде взето от всеки
военен, е 10 мл. Пробите ще се съхраняват за неопределено време в NCDC (Lugar Center) или USAMRUG и образци от тях могат да бъдат изпратени до централата на Изследователския институт на армията на
САЩ Уолтър Рийдс (WRAIR) за бъдещи изследования. Резултатите от кръвните изследвания няма да
бъдат предоставени на участниците в изследването.
Такава медицинска процедура не може да причини смърт. Въпреки това, според доклада по проекта, „всички смъртни случаи на доброволци ще бъдат
незабавно докладвани (обикновено в рамките на 48
часа след уведомяването на PI (водещия изследовател по проекта– б.а.)“.
Според доклада по проекта GG-21, „всички смърт-

Център Лугар е биолаборатория,
финансирана от Пентагона на
стойност 180 милиона долара в
столицата на Грузия Тбилиси.

ни случаи на доброволци ще бъдат незабавно докладвани“ на грузинската военна болница и WRAIR,
САЩ.
Кръвните проби на войниците ще бъдат съхранявани и допълнително тествани в Център Лугар, биолаборатория, фанансирана от Пантагона, на стойност
180 милиона долара в столицата на Грузия Тбилиси.
Център Лугар доби международна публичност
през последните години заради редица скандали,  лабораторни инциденти, включително 249 смъртни
случая на пациенти, записани в експериментална
програма срещу хепатит С на американския гигант
Gilead в Грузия. Причината за смърт в повечето случаи е посочена като неизвестна, показват вътрешни
документи.
Грузинският проект GG-21 е финансиран от
DTRA и е реализиран от американските военни учени от USAMRD-G, които ще бъдат командировани и
в България.
Център Лугар е биолаборатория, финансирана от
Пентагона на стойност 180 милиона долара в столицата на Грузия Тбилиси. Дипломатическа кола на посолството на САЩ в Тбилиси, паркирана в двора на
Център Лугар. Американски учени, работещи в лабораторията на Пентагона в Грузия, шофират дипломатически автомобили, тъй като имат дипломатически
имунитет. Снимки: Диляна Гайтанджиева
Проект UP-8: Всички смъртни случаи на участници в изследването трябва да бъдат докладвани в рамките на 24 часа
Агенцията за намаляване на заплахите към Департамента по отбрана на САЩ (DTRA) е финансирала
подобен проект, включващ войници в Украйна, с кодовото име UP-8: „Разпространението на вируса, причиняващ хеморагична треска Крим-Конго (CCHF), и

на хантавируси“. Проектът е стартирал през 2017 г.
и е удължаван няколко пъти до 2020 г., показват вътрешни документи.
Според описанието на проекта изследователите са
взели кръвни проби от 4400 здрави войници в четири града – Лвов, Харков, Одеса и Киев. 4000 от тези
проби са тествани за антитела срещу хантавируси, а
400 от тях – за наличие на антитела срещу вирусапричинител на хеморагичната треска Крим-Конго
(CCHF). Резултатите от кръвните изследвания не са
предоставени на участниците в изследването.
Няма информация какви други процедури са извършени, освен че „сериозните инциденти, включително смъртни случаи, трябва да бъдат докладвани
в рамките на 24 часа. Всички смъртни случаи на изследвани субекти, за които се подозира или е известно, че са свързани с изследователските процедури,
трябва да бъдат доведени до вниманието на комисиите по биоетика в САЩ и Украйна“.
Кръвни проби от 4000 украински войници са тествани за хантавируси. Други 400 кръвни проби са
тествани за CCHF в рамките на спонсорирания от
DTRA украински проект UP-8.
Проект UP-8: „Сериозните инциденти, включително смъртни случаи, трябва да бъдат докладвани в рамките на 24 часа. Всички смъртни случаи
на изследвани субекти, за които се подозира или е
известно, че са свързани с изследователските процедури, трябва да бъдат доведени до вниманието
на комисиите по биоетика в САЩ и Украйна“.
Източник: ukr-leaks.org
Военните на САЩ са освободени от наказателна
отговорност, ако причинят смърт
Дейностите на Пентагона в Грузия и Украйна по-

падат под закрилата на специални двустранни споразумения. Съгласно тези споразумения Грузия и Украйна
не могат да започнат наказателни производства и да
търсят обезщетение от Съединените щати и техните
служители, изпълнители и подизпълнителите за щети
на имущество или смърт, или нараняване на гражданите
на Грузия и Украйна. Ако учени на Пентагона причинят
смърт или наранявания на местното население, те не
могат да бъдат подведени под отговорност.
Според допълнителна защитна клауза в Споразумението между САЩ и Украйна, искове от трети страни за
смърт и наранявания в Украйна, произтичащи от действия или пропуски на служители на Съединените щати,
свързани с работата по това Споразумение, са отговорност на Украйна.
* https://sam.gov/opp/2436a1827af34d7697e7a2f264
bbe970/view
Източник: Поглед.инфо
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Обединението на рycките ресурси
с гepмaнcкитe технологии е
най-големият кошмар за всеки
атлантически геополитик
Проф. Иво Христов

Една от най-важните цели на операцията в Укpaйнa е да не бъде допусната синергия между Pycия
и Eвpoпa, по-конкретно между Pycия и Гepмaния.
Защото, когато pycките ресурси бъдат обединени с
гepмaнcкитe технологии, това е най-големият кошмар за всеки атлантически геополитик. Затова целта е да бъде създаден кoнфликт с ниско или средно
напрежение, който да взриви изначално каквито и
да е форми на колаборация между Pycия и Европа.
Само заради caнкциитe, които се налагат в момента, немският бизнес е загубил 10 млрд. евро само
за една година...
Проблемът е, че Европа няма собствена политика. Тук има сложна подмолна игра между Евро-

Затова целта е да бъде създаден кoнфликт с ниско или
средно напрежение, който да взриви изначално каквито и да
е форми на колаборация между Pycия и Европа
па и CAЩ. Очевидно е, че европейските eлити са
проaмepикaнcки...
Нас ни готвят за плацдарм в тази вoйнa, във
всички измерения на това понятие. Давам ви пример – между Варна и Kpим разстоянието е 460 километра. Paкeтa със среден обсег на действие ги
изминава точно за 3 минути. Първо, в България ще
се монтира нещо, което очарователно беше наречено от вoeнния министър „координационен център
на HAТО“. Всеки, който е ходил в казарма... знае,
че когато стане вoйнa, първата цел е да ударите
кoмaндния център. Защото, когато ударите него,
всички останали opъжия стават просто железа. Такава е работата с командния или координационния

център...
Българският политически елит е слугински елит.
Той е бил такъв и преди 10 ноември. А след 10 ноември единственото, което направи, бе да смени
господаря си... Те никога не са обвързвали собствения си просперитет с просперитета на територията, носеща наименованието България. Те гледат на България като на плячка по пример на онзи
очарователен филм на Уди Алън „Вземи парите и
бягай“...
Голямата драма на България, и го казвам с болка и горчивина, е че в най-важните моменти от съществуването на нашия народ, ние имаме калпав и
негоден елит, който не поема отговорност.

След Путин няма да дойде
Навални, а някой от от кръга
на руските силовики
Валентин Вацев,
външнополитически анализатор
„Истината е, че България все още не участва така,
както може в тази война. На този етап не участва,
но очаквам това да стане в рамките на следващия
месец, ако войната не затихне в резултат на преговори“.
Това прогнозира пред БНР външнополитическият анализатор Валентин Вацев.
„Това (че България не изпраща военна помощ на
Украйна - б.р.) не е заслуга на екипа, който днес
ръководи България, а е израз на тяхното дълбинно неспокойство, че опитът да се вкара страната ни
малко по-навътре във военния конфликта в Украйна

Х

иляди хора се събраха пред министерството на отбраната в София, за да извикат заедно: „НАТО-вън“.
Протестът обедини множество организации и
някои партии.
Те поискаха България да не предоставя никакво
оръжие на Украйна и да не бъде въвличана по никакъв начин в чужд конфликт.
Митингът се проведе на фона на посещението на американския министър на отбраната Лойд
Остин в България. Събралите се ясно заявиха,
че той не е желан в страната и поискаха да бъдат
премахнати от България американските военни
бази.
Те заявиха, че не искат никакви чужди войски в
страната ни, включително от страните от НАТО.
По адрес на премиера Кирил Петков викаха
„предател“ и „оставка“!
Протестиращите заявиха, че искат политиката в
България да се определя от България, а не от чужди
посолства.

ще дестабилизира управляващата коалиция. Става
дума за предпазливост, за да се избегне нещо много
лошо, а не за добра воля. ... Идеята за българско
икономическо, политическо и военно равноправие
със силите, в които ние сме ангажирани, се отхвърля от днешния български политически елит. Днес
в България на власт е едно истерично малцинство,
което мисли само как да се хареса на големия брат
(САЩ - б.р.)“, коментира той.
Според Вацев след края на Студената война Западът не се е интересувал от реалните процеси в
Руската федерация и подчерта, че в момента в Русия на власт е руският военнопромишлен и цивилнопромишлен капитал:
„След Путин очаквам не Навални. Очаквам някой от тези, които днес продължават линията на
Путин, това са хора от кръга на руските силовики.

След Путин ще дойде такъв цезар, на фона на когото Путин ще изглежда пухкав ангорски заек“.
Според него след 50-60 години историята ще говори за Путин като за политически фактор, чрез когото руският промишлен капитал е дошъл на власт
в Русия: „Държава, в която е на власт промишленият капитал, воюва по друг начин, държи се по
друг начин, води пропагандата си по друг начин.
Колкото по-рано забележат това в САЩ, където е
главната централа, която ръководи войната, толкова по-добре за света“.
Вацев изказа теза, че има една голяма война, която вече е започнала и „напредва със скоростта на
валяк“, и тя е битката между глобализма и регионализма: „Очаквам не толкова възход на национални
държави, а възход на клъстери - регионални обединения на държави“.

Хиляди в София:
„НАТО – вън!“

След като се събраха пред министерство на отбраната, протестиращите поеха на шествие до Министерски съвет.
Видяха се плакати с послания: „НАТО – вън.
България – зона на мира“, „Американските бази –

вън от България“, „Благодарим ти, Русия, помним
историята“ и други.

Теди Ангелова
19 МАР. 2022
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Съвременни предизвикателства за националната сигурност
на Република България в контекста на членството й в ЕС

Петър Василев, докторант, УНИБИТ
Съотносимостта на темата към обсъжданите проблеми
се определя от необходимостта за разработване на научно
базиран подход към проблема за създаване на единна система за европейска сигурност в новите условия. Перспективите за международна сигурност, както в регионалното
измерение, така и в планетарен мащаб, са тясно свързани с
решението на основните проблеми на войната и мира, предимно на европейския континент, който стана източник на
две световни войни. Дългият период на пребиваване на европейските народи на континента, комуникацията помежду им, геополитическите им интереси, зоните на влияние
на някои от тях, разкриват множество модели на съвместно
съществуване - от въоръжена конфронтация до формиране
на политическа интеграция с акцент първо върху икономическия компонент, а след това върху социално-политическото единство около шенгенските споразумения и одновополагащите договори от Маастрихт, Амстердам, Ница и
Лисабон.
Промените, настъпили до началото на XXI век на европейския континент, засягат регионите на Централна и Източна Европа, Балканите, и пост-съветското пространство.
Идеята за обединяване на европейските страни в името на
общите интереси и сигурност, формулирана в историческото минало, не само започна да се прилага, но вече има определени реални очертания. Формирането на интеграционни
процеси в Европа започна със съзнанието за общата генерика и връзката на проблемите на сигурността в условията
на външни и вътрешни заплахи.
Създаването на Европейския съюз промени отношенията между държавите от Европа Всички спорни въпроси,
които европейските държави имаха, следваше да бъдат
разрешени мирно и в тясно сътрудничество в рамките на
общоевропейските институции. Военният конфликт на
Балканите обаче напомни, че войната не е изчезнала от
европейския континент и Европа е изправена пред нови
заплахи и предизвикателства Освен това Европа е изправена пред нов кръг от надпревара във въоръжаването, както
поради разполагането на военна инфраструктура близо до
границите на страни, неленуващи в НАТО, така и поради
разгръщането на конфликта между Украйна и Русия, който
в последно време промени архитектурата на сигурността,
не само на територията на Европа, но в частност и в Черноморския регион. Предизвикателствата, произхождащи от
засилващата се глобализация, наличието на засилваща се
икономика, преразпределението на ресурсите, както и на
транспортните комуникации и пазарите създадоха условия
за формирането на единна военно-отбранителна система
на държавите-членки на ЕС.
Един от приоритетите на Европа е да засили ролята на
Организацията на Обединените Нации в гарантирането на
системата на сигурността на държавите-членки на ЕС.
ООН е единствената организация, която е получила
правото да използва сила, в краен случай, за уреждане
на международни спорове. През изминалия половин век
системата за обща сигурност в Европа до голяма степен е
изградена като отговор на заплахите произтичащи от терористичните действия и действията на радикалния ислям,
които малко се отличават от терористичните .
Налице е разбиране на страните – членки на ЕК от необходимостта да се гарантира общоевропейската сигурност
и стабилност като гаранция за сигурност и стабилност на
всяка отделна страна –членка, в това число и на Република
България. Светът на двадесет и първи век не може да се
обедини при наличието на политически, военни и други
разделителни линии, което донесе толкова много неприятности на човечеството през ХХ в.
Ето защо е необходимо да се разработят нови подходи
за реформиране на компонентите на единната система на
европейската сигурност. За целта се изисква научен анализ
на опита от дългосрочното им функциониране, както и определянето на проблемите на нейното предоставяне.
Военните фактори за гарантиране на сигурността все
още играят важна роля, но вече не доминират при новите
условия. По-сложни компоненти се полагат в основата на
европейската сигурност, а именно, запазването на ядрената, енергийната, информационната сигурност, опазването
на околната среда, превантивното управление на кризи,
борбата с международния тероризъм, кибертероризма и
организираната международна престъпност. Кулминацията на общоевропейската интеграция по въпросите на
сигурността беше създаването на 12 юли 2004 г., на Европейската агенция по отбрана. Това показва, че европейските държави се занимава с търсенето на по-широка и по-надеждна система за гарантиране на нейната сигурност, която
за пореден път подчертава уместността на изследването в
тази насока.
Анализът на процесите, протичащи в европейската общност показват, че е необходимо да се преодолеят разногла-

сията между водещите европейски държави до общото
единство относно социално-икономическата, финансовата
и социално-политическата интеграция в рамките на ЕС.
Решението на проблемите на сигурността на тази основа
изглежда напълно необходимо и предизвиква несъмнен
интерес. Бидейки поучителен пример за това как въпреки
много неблагоприятните начални позиции на следвоенния
период, държавите-членки на ЕС успяха да преодолеят
разногласия и да следват пътя на сътрудничеството и партньорството в основните цивилизационни сфери на живота.
В днешните динамично променящи се условия е крайно
необходимо да се актуализира системата на националната
сигурност на Република България в контекста на международната обстановка с оглед членството й в ЕС и НАТО.
В този смисъл от особено значение е да се анализира потенциалът на европейската система за сигурност в контекста на нововъзникващите заплахи и да се идентифицират
проблемите й на европейския континент и ролята на Република България. Налага се задълбочено изследване на
тази проблематика, като се разработят въпросите на: идентифицирането на процесите и явленията, които формират
световния ред на новия век на европейския континент;
определянето на основните заплахи и предизвикателства
в съвременните условия; характеризирането на принципите на създаване на нова съвременна система за европейска
сигурност; изясняването на ролята на участниците в изграждането й; определяне ролята и мястото на Република
България и др.
Обективният анализ може да се осъществи само ако
правилно се установят съвременните предизвикателства и
заплахи за универсалната и националната сигурност. Това е
възможно ако системно се анализират констатациите, изводите и оценките в документите на водещи международни
организации, включително тези, които специално се занимават с осигуряването на универсална сигурност. Особено
важно е да се проучат документите на различните институции на ООН, ЕС и ОССЕ и т.н.
Основен документ в тази насока е Европейската стратегия за сигурност, предложена от генералния секретар на
Съвета на Европейския съюз - Хавиер Солана, на 8 декември 2003 г. Тя идентифицира глобалните предизвикателства и основни заплахи, формулира стратегически цели и
последици за европейската политика. Редица големи изследователски центрове в България и чужбина подробно
изучават целия комплекс от фактори, засягащи процеса на
формиране на европейската система за сигурност и преобразуване на международните отношения, което поражда
нови заплахи за универсалната сигурност на европейския
континент.
Трябва да се отбележи, че при анализа на ситуацията в
европейското геополитическо пространство, системата за
сигурност, определянето на мястото и ролята на европейските организации, специалните разработки са от голямо
значение. В този смисъл позициите и взаимовръзките на
държавите в региона, тяхната международна активност,
влиянието на фактора на сигурност върху формирането
на единни тенденции, както в рамките на региона, така и
по отношение на съседните държави оказват съществено
влияние.
Обобщавайки анализа, се стига до заключението, че в
света има глобално преструктуриране, борба за преразпределение на света, за по – големи зони на влияниее, за
притежаването на повече ресурси, . Според редица учени
реакцията на ускорената глобализация с един център на
власт е процес на регионална интеграция., като този процес води до създаването на много центрове на власт. Движението към многополюсен свят се обяснява с желанието
на европейските държави да водят независима и конструктивна външна политика, да избягват намесата на външните
сили във вътрешните си работи за защита на националните
интереси от нови предизвикателства.
На базата на тези изследвания могат да се определят основните потенциални заплахи:
1. Разпространение на оръжия за масово унищожение;
2. Енергийна криза
3. Ковид криза
4. Международен тероризъм,
5. Регионални и местни конфликти;
6. Международна организирана престъпност;
7. Нарушаване на стратегическата стабилност,
8. Опазване на околната среда;
9. Кибертероризъм.
Важен фактор, засягащ военно-политическата ситуация
на европейския континент, е появата на нови международни заплахи. Осъзнаването на необходимостта от ефективно
справяне с тези предизвикателства се променя традиционния поглед върху сигурността. Това също е значителен
фактор, засягащ изграждането на единна система на европейска сигурност, която е в състояние да обедини всички
страни от континента около вече създадения Европейски

съюз. Системата на европейската сигурност и нейните особености се разглеждат във връзка с въздействието на промените в естеството на вътрешните и външните заплахи
върху съдържанието на европейската система за сигурност.
Съвременният подход за разрешаването проблемите на
европейската сигурност изисква намаляване на военните и
укрепване на гражданските и невоенните аспекти на сигурността, разделянето на тематични компоненти (екологични, икономически, социални, културни, етнорелигиозни,
демографски, миграционни ) и изграждането на сигурността на основата на целите, стратегията, принципите и методите за постигането й.
Само по този начин може да се положи основата за създаването на модерна система на европейска сигурност: политическо сътрудничество, връзката между политическите
и военните системи за сигурност, съчетани с икономически
мерки за предотвратяване на агресията, създаване на национални и междудържавни отбранителни структури, създаване на междудържавно военно планиране, намаляване на въоръжението, преструктуриране на военни структура. Краят
на Студената война, разпадането на Варшавския договор и
СССР, задълбочаването на политическата, икономическата и военната интеграция в Европа създадоха ситуация, в
която страните от Европейския съюз имаха възможност да
говорят от общи позиции на международната арена, да претендират за ролята на «нов военно-политически център на
властта». Националната сигурност на Република България
трябва да се разглежда в системно- последователен подход,
като преди всичко се определят основните специфики на
членството на Република България в ЕС. Членството и в
Атлантическия пакт трябва да се разглежда от гледна точка
на участието на Република България в европейските инициативи и договорености, както и на двустранното сътрудничество с държавите от Балканския полуостров. Именно на
Балканите по време на югославския конфликт започнаха да
се оформят механизми на международно взаимодействие и
след края му за първи път бяха тествани нови стратегии за
регионална стабилизация. Пример за положително разрешаване на националната сигурност на Република България
в рамките на ЕС е нейното участие в процеса за присъединяване на държавите от Западните Балкани в европейското
политико-икономическо пространство. Ето защо трябва да
се анализират причините за продължаващата нестабилност
на Западните Балкани, като се набележат преди всичко произхода на териториалните и етническите конфликти, както
и генериката на тяхното възникване.
Анализът на причините за продължаващата нестабилност в региона на Западните Балкани дава възможност да
се класифицират причините за заплахите за европейската
сигурност, излъчвани от този регион, и разграничаване на
четири основни групи:
1) историческия опит на смесено етно-териториално селище и кратки периоди на независимост на националните
държави;
2) спецификата на войните на територията на бивша
Югославия;
3) несъвършенството на мирното уреждане на югославския конфликт;
и 4) глобализацията на заплахите (международен тероризъм, трансграничен престъпност).
Прегледът на функционирането на Пакта за стабилност
за Югоизточна Европа води до заключението, че този механизъм остава ключов елемент от дългосрочната стратегия
на международната общност за интеграция в европейските
и евроатлантическите структури на страните от Югоизточна Европа, от които са част Западните Балкани.
Практическото значение се вижда в неговия фокус не
само върху историческото разбиране на еволюцията на
балканските конфликти и механизмите, използвани от
международните медиатори в процеса на тяхното уреждане, но и относно прилагането на придобитите знания за
прогнозиране на перспективите за развитие на ситуацията
в региона и взаимодействието на основните международни
участници в процеса на формиране на европейската система за сигурност.
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Политика с унгарска национална
специфика
В лекцията си в London School of Economics
през 2013 г. Виктор Орбан потвърди трите основни
стълба на политиката на правителството: разширяване на данъчната база, така че бремето на кризата
да се поеме от по-широки слоеве на населението;
принуждаване на банките да поемат част от бремето на лошите кредити; радикални реформи в администрацията и държавното управление.
В разговори с политици от ЕК и в отговор на
критиките им за недемократичност, популизъм,
непазарни мерки, антиевропейско поведение, аргументите на Орбан са изпълнени с достойнство и
често със сарказъм. Когато поредната поправка на
Конституцията провокира председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу да изложи
пред Орбан опасенията си от евентуален конфликт
между поправката и законите на ЕС, министърпредседателят даде най-общи уверения, че гарантира демокрацията и върховенството на закона в
страната си. Но не пропусна да отбележи, че Унгария няма да позволи „някой да й диктува – нито от
Брюксел, нито откъдето и да било“, както и че по
въпроса за Конституцията Унгария не се нуждае от
„другарска помощ, която не е поискала от хора с
идеално ушити костюми“.
Впрочем в увличането си по двойни стандарти
чиновниците от Брюксел често изпадат в гротескни противоречия. Политиката на Орбан била недемократична, понеже интересите на мнозинството
унгарци не съвпадали с тези на едрия капитал;
Орбан действал непазарно, защото искал банките,
енергийните предприятия и др. да работят по непазарни принципи в пазарна среда; Орбан бил популист, защото не искал унгарците повече да бъдат
ограбвани от чуждите монополи; Орбан бил антиевропеец, защото държал на традициите и националната специфика на унгарците.
***
Орбан ратува за автентичен капитализъм, контролиран от държавата, който „уважава правилата
на пазарната икономика и приема честната печалба“. Но не ограбва хората! Заплахата следователно идва от обстоятелството, че няма автентичен
капитализъм. Иначе казано, Орбан вярва, че може
да се постигне капитализъм с човешко лице. Икономическите му възгледи са смесица от заемки от
Австрийската школа (по специално възгледите на
Фридрих фон Хайек), критикуваща пазарния фундаментализъм от дясноконсервативни позиции,
шведския модел за постигане на „държава на всеобщото благоденствие“ и някакво разбиране за социализъм.
Някой може да възрази, че на практика Орбан
прилага класически леви идеи. Днес обаче отрицателите на глобализацията са от дясно и от ляво.
Често дясноконсервативни идеи се съчетават с
леви и според редица автори това е тенденция,
когато става въпрос за противопоставяне на неолиберализма. Дясноконсервативните и леворадикалните поддръжници имат все повече допирни
точки по проблемите на религията, съхраняването
на националните традиции, имиграцията и са абсолютно единни в тезата, че светът на глобалистката унификация разрушава многообразието, води
човека към глобална сивота.
***
Какво бъдеще очаква унгарската икономика?
Според премиера Орбан, наред с традиционното
промишлено производство, решително трябва да
нараства делът на индустрията с висока добавена
стойност. Да се насърчават нови сектори на науч-
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ноизследователска и развойна дейност, основани
на цифрови технологии и роботика. Иначе казано
– промяна в индустриалната парадигма. И Орбан
поставя пред успешните унгарски предприемачи
историческата задача: да създадат инвестиции извън Унгария, печалбите от които да компенсират
печалбите, които сега изтичат от Унгария. „Това е
огромна национална задача, която ще отнеме поне
10 години“, смята премиерът.
Отношенията с ЕС
Унгария няма да напуска Европейския съюз, но
ще се противопостави на опитите на Брюксел да
подкопава суверенитета й, заяви министър-председателят Виктор Орбан пред активисти на ФИДЕС.
„Унгария отхвърля западния либерализъм. Ние
няма да се откажем от правото да защитаваме границите си, да спираме мигранти... ние настояваме,
че в Унгария бракът е между мъж и жена, бащата
е мъж, а майката е жена... и че трябва да оставят
децата ни на мира.“ Според него ЕС трябва да бъде
реформиран, а целта на Унгария е да постигне промяна, не да напуска общността. „Ние въобще не
искаме да напускаме ЕС, те не могат да се отърват
от нас толкова лесно. Искаме да запазим суверенитета си и не искаме да се окажем в съединени европейски щати вместо в интеграция“, заяви Орбан.
Унгария се опълчи на решение на Съда на Европейския съюз, който неотдавна постанови, че
страната трябва да пуска на своя територия мигранти. Излиза, че европейците нямат право да решават с кого искат да живеят в собствената си страна, нямат право да отстояват своя език и култура,
своето семейство и своя Бог, дори когато масовата
имиграция води до разпадането на традиционните
общности, които формират основата на собствената им идентичност и култура. Срещу това решение
се противопостави Конституционният съд на Унгария: унгарската държава е длъжна да предотвратява сериозни нарушения на правата на гражданите
си. Никой не е дал право на Съда на Европейския
съюз, нито на Европейската комисия, да налага
предписания на унгарците как да се управляват и
живеят в собствената си родина. Правителството
трябва да защитава националната конституционна идентичност, а ако институциите на ЕС не са
в състояние ефективно да упражняват споделените
компетенции, тогава в правомощията на унгарските власти е сами да ги упражняват. Това решение е
с историческо значение.
В друго решение на Съда на Европейския съюз
– по повод унгарския закон „за спиране на Сорос“,
бе постановено, че „криминализирането на подобни дейности засяга упражняването на правата,
гарантирани от законодателя на ЕС по отношение
помощта на кандидати за международна закрила“. С приемането на този закон Унгария закри
дейността на управляваната от мултимилиардера
фондация „Отворено общество“ в страната, след

като „филантропът“ Джордж Сорос стана ярък
противник на официалната унгарска политика срещу миграцията. Сорос, освен това бе обвинен, че
активно участва в организираната миграция към
Европа. Въпреки че призна решението на съда на
ЕС, правителството на Унгария защити правото си
да оспорва всички финансирани от чужбина неправителствени организации, които се опитват да „насърчат миграцията“.
Орбан не крие, че днес неолиберализмът представлява най-голямото предизвикателство за оцеляване на националните държави. И не случайно
е дамгосан като „черната овца“ на ЕС. Още повече, че идеите му за нелиберално християнско общество увличат все повече политици. Наскоро 16
европейски партии излязоха с обща декларация
срещу посоката поета от Евросъюза. Те обвиняват
официален Брюксел, че превръща ЕС в инструмент на радикалните сили, опитващи се да изградят супердържава. А премиерът на Словения Янез
Янша написа в „Туитър“, че в ЕП има марионетки
на спекуланта Джордж Сорос и публикува снимка
на 13 от 226-ма по-известни евродепутати, обслужващи Сорос.
Унгарското правителство внимателно следи динамичните процеси, които се извършват в Европа и
света. Официална позиция засега няма, но редица
анализатори призоват западните лидери да влязат
в диалог с Русия. Един от водещите журналисти
дори нарече „абсурдно“ желанието на определени
западни сили да се изправят едновременно срещу
Русия и Китай. Преди дни, външният министър
Петер Сийярто съобщи за предстояща среща на
Виктор Орбан с руския президент Владимир Путин в началото на февруари 2022 г.
През април в Унгария предстоят парламентарни избори. Официален Брюксел, организациите на
Сорос и други, представящи се като неправителствени за „отворено общество“, хвърлят милиарди
в пропагандната си кампания за отстраняване на
ФИДЕС и лично на Виктор Орбан. По същество
това е кампания срещу християнските традиции на
един достоен народ с повече от 1000-годишна история в центъра на Европа. А в коалицията „всички срещу Орбан“ е включена и крайно дясната партия „Йоббик“ – духовен наследник на про-нациста
Ференц Салаши и на убийците от 1944г. и 1956г.
Каквито и да са резултатите, опитите на официален Брюксел да сваля законно избрани правителства и да налага санкции на следващите примера
на Унгария и Полша, или на „дисидентски“ политици в Австрия, Италия, Франция и други държави, само ще ускори преформатирането на ЕС в нова
нелиберална общност на националните държави, отстояващи суверенитета и хилядолетните си
християнски ценности, стремящи се към активна
роля в бързо променящия се многополюсен свят.
(със съкращения)
Край
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Италиански журналист влезе
в бази на украински нацисти и
разказа за видяното
Той подчертава, че Западът "разсеяно" не забелязва, че
цяла една страна е превзета от националисти

Италианският журналист
Джорджо Бианки, който
се намира в Украйна,
е толкова изумен от
видяното, че се е обърнал
лично към италианския
президент Серджо
Матарела, съобщават
световните издания.
Посланието му е отправено на личната му страница в мрежата. Бианки се оплаква,
че колегите му най-напред го викат за интервюта и го молят да сподели кадри, но след
това нищо от това не се публикува.
Неговите разкази не се вписват в общоприетата западна концепция: "Русия е агресор,
президентът Владимир Путин е тиранин".
"Ако Путин е престъпник, то ние сме 10 пъти по-зле. Тези дни се отбелязва годишнината от разрушаването на Белград от вицепремиера Матарела, премиер-министърът
комунист Д'А лема. В европейската столица бяха хвърлени тонове бомби върху цивилни
граждани въз основа на фалшиви новини", пише журналистът.
Той подчертава, че Западът "разсеяно" не забелязва, че цяла една страна е превзета от
националисти. Сега те се крият от руските военни зад жени и деца.
- Влязох в бившите им бази, където видях свастики, книги за СС, книги за Мусолини,
а после прочетох във "Вашингтон пост", че тези бойци четат Кант.
Светът е полудял, като е "превърнал бялото в черно", казва италианецът. Бианки отбелязва, че в момента в Италия усилено се обсъжда необходимостта от четвърта ваксинация, което всъщност не е това, което трябва да се обсъди. Според него е необходимо
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”, „Сиела”, „Колхида”,
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,
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и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

ВАШАТА
СИГУРНОСТ
Е НАШЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации

спешно страната му да реши дали е с НАТО.
- Къде се крие истината е очевидно. Те се стремят да се справят с Русия, но тя е по-силна от тях
и не им е по възможностите. И ние се оказваме по
средата. Исках да остана спокоен, но вече нямам
думи", казва Бианки.
Джорджо Бианки отразява конфликта в Украйна още от времето на Евромайдана. Италианският
фотограф е носител на наградата на Тери О'Нийл
през 2014 г. благодарение на своя проект, наречен
„Зад барикадите на Киев“, отразяващ войната в
Украйна.
Източник: Блиц

