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Русия в схватка със 
Запада за утвърждаване 
на многополюсния свят 

След разпадането на Съветския съюз трубаду-
рите на ненаситния американски финансов капи-
тал веднага заговориха за т. нар. ,,Вашингтонски 
консенсус”, т.е. за пълно подчиняване на междуна-
родната система на установените в американската 
столица финансови институции (Департаментът 
по финансите, МВФ и СБ), а администрацията на 
Буш-старши – за изграждане на ,,нов световен ред”, 
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ВЛАСТИТЕ В СОФИЯ СЕ СТРЕСНАХА ОТ МИТИНГ-
ШЕСТВИЕ В ПОДКРЕПА НА РУСИЯ  Снимки на стр. 5

● Цивилизационният из-
бор на България е направен 
от Борис I преди повече от 
1150 години с приемането на 
християнството. Този избор 
би бил лишен от съдържа-
ние, ако не включим в него 
българския език, кирилицата 
и православието – трите ком-
понента, които правят бълга-
рина българин. Не членство-
то му в НАТО, Варшавския 
договор, Европейския съюз 
или СИВ.

Александър Дугин). В пре-
вод от древногръцки озна-
чава „удържане“ и се отнася 
главно за удържащата функ-
ция на държавата.

● Става дума за това, че 
отговорност на държавата 
следва да бъдат не само об-
разованието, правосъдието, 
охраната на реда и регули-
рането на икономиката, но и 
защитата на духовността и 
морала. В този смисъл дър-
жавата е стожер срещу кул-
турното, духовното или ма-
териалното деградиране на 
личността.

● Тя трябва да „удържа“ 
обществото, когато то се под-
дава на изкушения и събла-
зни. Да се противопоставя 
на Антихриста, както би ка-
зал религиозният човек – да 
не поощрява гей-браковете, 
прелюбодеянието, алчността 
и останалите изкушения, на 
които е подложен човекът, 
търсещ спасение.

●  Преведено на обичайния 
граждански език, това озна-
чава държавата чрез своите 
институции да се грижи за 
моралните устои на своите 
граждани. Не да назидава, 
надзирава и заповядва, но 
да създава условия, в които 
традицията и моралът са на 
почит.

● Цезаро-папизмът пък е 
първенството на светската 
власт. Първенство, което не 
потиска църковната власт, 
но и не ѝ позволява автоном-
ност, която да подкопава свет-
ската. В историята на Запада 
сме свидетели на обратното – 
на папизмо-царизъм.  Затова 
там са се появили чуждите на 
Изтока кръстоносни походи 
и инквизицията.
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● Нито Ливонският орден, 
нито Тевтонският орден през 
XIII в. съумяват да прекър-
шат духа на славяно-право-
славната цивилизация. Чуж-
дите вмешателства успяват 
до известна степен там, къ-
дето не живеят преобладава-
що славяни – в Прибалтика.  
В земите на руси, беларуси, 
малоруси и великоруси обаче 
всички се провалят!

● Съборността е нещо 
различно и от източния то-
талитаризъм, и от западна-
та демокрация. Василевсът 
е бил избиран. Болярите са 
били избирани пожизнено. 

Не всеки обаче е имал право 
на глас. Днес този принцип 
се е запазил в православната 
църква.

● Катехонът е термин, въ-
веден от Йоан Богослов (чес-
то напоследък го употребя-
ва философът и геополитик 

Николай Малинов, 
председател на ПП 
„Русофили за възраждане 
на Отечеството“

В този свят, ако не прегърнем своята 
идентичност, ние просто ще изчезнем

Конгресът трябва да сложи 
край на войната в Украйна 
чрез оттегляне от НАТО

Конгресът на САЩ може да сложи край на вой-
ната в Украйна и да спечели Нобелова награда за 
мир, като приеме закон, с който оттегля Съедине-
ните щати от НАТО, превръщайки алианса от мо-
гъщ нападателен дъб в малък жълъд, който да не 
предизвиква тревога у Русия.

Още през 1798 г. Конгресът анулира със закон 
договора за отбрана с Франция. 

Брус Фейн, заместник-главен прокурор 
при президента Рейгън 
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Защо САЩ унищожават ЕС
Цялата западна система е в епицентъра на епи-

чески колапс. Това не е рецесия. Това което се 
случва в Европа и САЩ, е системна криза на така 
наречения либерален капитализъм. Заради това и 
глобалистите са готови да взривят планетата, в кое-
то могат и да успеят, тъй като светът досега няма 
опит в предотвратяването на такава война.

ЕС ще трябва да похарчи 1,5 трилиона долара, 
за да помогне на електрическите компании, но пак 
няма да може да се спаси от икономическия шок. 

Европа загуби завинаги икономическата си кон-
курентоспособност, никога повече няма да има ев-
тини енергийни ресурси, крайъгълният камък на 
съвременната икономика.

В нормално време цената на енергийните ре-
сурси в Европа беше приблизително 2 процента от 
БВП. Сега, поради рязкото увеличение на цените, 
те достигнаха 12%. 

Икономически анализ

На стр.  4
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От стр. 1

доминиран от САЩ и основан на американските 
национални интереси[1].

Голямата пречка за постигане на тези супе-
рамбициозни цели беше Руската федерация, ос-
танала ,,единствената сила в света, която може 
да разруши САЩ”, както се констатира в изтекъл 
в медиите секретен доклад от 1992 г. на Пол Уолфо-
виц, изработен по искане на Пентагона[2]. 

В реч, произнесена на 25 септември 1995 г. пред 
заседание на американския Обединен комитет на на-
чалник-щабовете, президентът Клинтън постави за-
дачата: ,,В най-близкото десетилетие ни предстои 
решаването на следните проблеми: разчленяване 
на Русия, окончателно разрушаване на нейния во-
еннопромишлен комплекс, установяване на изгодни 
за нас режими в откъсналите се републики. Ние ще 
позволим Русия да бъде държава, но империя ще 
бъде една страна – САЩ”[3]. Целта така и остана 
нереализирана. Оказаха се прави малцината трез-
ви глави сред американския експертен елит – проф. 
Хенри Кисинджър с неговата прогноза от 1994 г., че 
след разпадането на Съветския съюз Русия е един 
олюляващ се Великан, който скоро ще се съвземе 
[4]; проф. Дейвид Калео с предупреждението му от 
началото на 2001 г.: ,,американската политика се 
базира на предположението, че Русия е свършена 
като Велика сила, една съмнителна в исторически 
план миза”[5].

Съвземането на Великана безспорно е свързано с 
извеждането във властта в края на 1999 г. на Вла-
димир Путин. Под неговото ръководство Русия успя 
да преодолее всеобхватната криза, да възвърне само-
чувствието си на реална Велика сила, да преоткрие 
уникалните си възможности на самостоятелен евра-
зийски геополитически играч и да поеме хвърлената 
от Запада ръкавица на предизвикателството. Чувст-
вайки нарастваща международна подкрепа, Путин 
започна открито да опонира на САЩ като ,,вредна” 
сила в световната политика. Новото политическо го-
ворене на Кремъл бе съпроводено от ново политиче-
ско действие.

Отказът на Русия да подражава на Запада и усили-
ята й за изграждане на свой собствен модел, както и 
категоричното отхвърляне на назидателните съвети 

отвън, реанимираха дълбоко вкоренената в западна-
та политическа култура русофобия[6]. През януари 
2008 г.  британският журналист Едуард Лукас пуб-
ликува книгата си ,,Новата студена война”, възлага-
ща отговорността за нея на Русия и открито изло-
жила мащабна стратегия за нейното съсипване[7]. И 
когато Западът се отнесе иронично към очертаните 
от Путин ,,червени линии” за сигурността на Русия, 
подстрекаваната Грузия трябваше още през лятото 
на същата година да плати с откъсването на Абхазия 
и Южна Осетия.

Русия на Путин си позволи дори да унижава дър-
жавата-ядро на Запада: през 2013 г. направи това, 
което никой друг, включително Китай, не посмя – 
предостави убежище на сътрудника на американски-
те тайни служби Едуард Сноудън, разкрил потайно-
то изграждане на ,,империя на шпионажа”[8]; през 
същата година пред погледа на света Русия блокира 
широко рекламирания план на администрацията 
на Обама за подхващане на поредната американска 
война – този път в Сирия.

В трескавото търсене как да бъде наказана 
непокорна Русия, САЩ заложиха на превръща-
не на Украйна в копиеносец на патологичната 

западна русофобия. 
И спешно организираха поредната ,,цветна рево-

люция”, поставила на власт в Киев западни пион ки. 
В стремежа си към откъсване на Украйна от Русия 
и превръщането й в антируски платцдарм за омало-
мощаване на Русия съвременният Запад не е ориги-
нален. Тази стратегия е дело на Ото фон Бисмарк 
и впечатлява с нейното двуличие. В публичните си 
изяви Бисмарк не спира да повтаря, че европейският 
континент може да разчита на мир и просперитет, а 
европейската култура – на възход, само когато Русия 
и Германия действат в съгласие, а не се противопос-
тавят една на друга, тъй като от това биха спечелили 
само външни и враждебни на Европа сили. 

Същевременно обаче Бисмарк трескаво търси 
начини за обезсилване на Русия и стига в крайна 
сметка до следното ,,прозрение”: ,,Могъщество-
то на Русия може да бъде подкопано само при от-
делянето на Украйна (…) Необходимо е не само 
да се отдели Украйна, но и да се противопостави 

на Русия, да се насъскат двете части на един и 
същи народ и да се наблюдава как брат убива бра-
та. Затова е необходимо да се намерят и отгле-
дат предатели сред националния елит и с тяхна 
помощ да се измени самосъзнанието на една част 
от великия народ до такава степен, че той да 
ненавижда всичко руско, да ненавижда своя род, 
без да го осъзнава. Всичко останало е въпрос на 
време”[9]. 

В типичния им арогантен стил, американските 
последователи на Бисмарк дори не си даваха труда 
да прикриват своите цели. Достатъчно ясно те бяха 
представени още през 2014 г. от д-р Пол Кристи – ви-
сокопоставен служител на американската Агенция 
за национална сигурност, в изтекла в Интернет реч 
пред закрита аудитория в германския град Бремен: 
,,Главната цел на събитията в Украйна е да разде-
лят Европа с Русия дотолкова, че европейците на-
пълно да се откажат от сътрудничеството с Ру-
сия и да преориентират икономиките си към пълно 
сътрудничество със САЩ. В крайна сметка трябва 
тези 500 млрд. дол., колкото е стокообменът меж-
ду Европа и Русия, да се превърне в стокооборот 
между Европа и Америка (…) На Украйна е опреде-
лена ролята на свлачище, което трябва да прекъс-
не европейското сътрудничество с Русия”[10]. В 
характерния за американците морализаторски стил 
д-р Кристи обясни, че ЕС бил ,,длъжен” да направи 
това: след Втората световна война Америка помог-
нала чрез своя План ,,Маршал” на Европа да се съ-
вземе; сега, когато САЩ изпитвали големи финан-
сови и икономически трудности, Европа трябвало да 
върне жеста.

И тъй като вътрешните проблеми на САЩ са из-
ключително трудно решими, Вашингтон започна да 
проявява склонност да рискува с нова гореща све-
товна война. Възможност за надникване в кухнята 
на външнополитическите му кроежи даде появила-
та се през 2016 г. книга ,,2017. Войната с Русия” на 
американския генерал от резерва Ричард Ширеф – 
бивш заместник на върховния главнокомандващ на 
обединените сили на НАТО в Европа, широко рекла-
мирана като ,,политически бестселър”, който всъщ-
ност бе призван да подготви западните общества за 
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започващата схватка със ,,смъртния 
враг”[11]. Тази нарастваща склон-
ност на Вашингтон към авантюрис-
тично поставяне на карта на самото 
съществуване на човечеството бе 

убедително коментирана на 1 юни 2022 г. от носи-
теля на ,,Пулицър” и дългогодишен чуждестранен 
представител на ,,Ню Йорк Таймс” Крис Хеджис 
под характерното заглавие ,,Няма друг изход, освен 
война? Безумните фантазии на американската уп-
равляваща класа”[12].

Но в стратегията на оглавявания от САЩ ,,колек-
тивен Запад” нещо се обърка.

Първо, през 8-те години на насъскване на украи-
нците срещу руснаците Русия не си губеше времето 
и успя да постигне предимство в стратегическите 
въоръжения, което отрезвява главите и на най-горе-
щите глашатаи за постигане на военна победа над 
руснаците, дори с цената на безумни човешки и ма-
териални жертви.

Второ, след като ЕС не пое многократно пода-
ваната ръка на Русия (в реч пред Валдайския клуб 
Путин неслучайно призна, че най-голямото му раз-
очарование в международната политика е Европа), 
Русия бе принудена да постигне стратегически съюз 
с Китай, закрепен по време на Зимните Олимпийски 
игри в Пекин в началото на 2022 година.

Трето, за да не бъде отново изненадана Москва, 
Путин този път заложи на превантивна специална 
военна операция в Украйна за елиминиране на не-
онацистките, крайно националистическите и екс-
тремистки елементи в нейното управление, предста-
вляващи реална заплаха за сигурността на Русия.

Четвърто, ожесточената съпротива на отгледа-
ните на западна ясла крайни украински русофоби и 
прокси войната на Запада срещу Русия затрудняват 
постигането на целите на руската операция, но това 
принуждава Москва в движение да ги адаптира и по 
необходимост да ги направи по-амбициозни, за да 
бъдат ефективни. На 21 юли 2022 г. външният ми-
нистър Сергей Лавров обяви, че доставките на все 
повече и повече западни далекобойни оръжия на Ук-
райна разшириха географията на целите на Русия, 
които вече включват не само двете донбаски репу-
блики в разширените им естествени предели, но и 
,,Херсонска област, Запорожка област и редица дру-
ги територии”. Явно вече става дума за лишаване на 
Украйна от достъп до Азовско и Черно море, а може 
би и за още по-мащабни цели, ако се вземе предвид 
изявлението на Путин от юли 2022 г., че ,,ние все 
още не сме започнали сериозните неща в Украйна”. 
Конституционно финализираното впоследствие 
присъединяване на Донецката и Луганската народни 
републики и на Запорожка и Херсонска области към 
Руската федерация демонстрира непреклонната ре-
шимост на Москва да върви по този път.

Пето, западните войнолюбци са силно ограниче-
ни от стратегическите предимства на Русия в Евро-
па и от реалния риск да се окажат във война и на 
втори фронт – срещу Китай, обявен в стратегиите за 
национална сигурност на САЩ от 2018 г. и 2022 г. 
за враг № 1.

Шесто, опитът на Запада да изолира Русия от све-
та пропадна с гръм и трясък – не пожелаха да се хва-
нат на въдицата му държавите от ОДКС, ОНД, ШОС, 
БРИКС, ОАД, МЕРКОСУР, Лигата на арабските 
държави, Африканският съюз, повечето държави от 
Г-20, както и толкова важни геополитически играчи 
като Китай, Индия, Северна Корея, Саудитска Ара-
бия, Иран, Бразилия, Аржентина, Венецуела, дори 
американският съюзник Израел, натовските Турция 
и Унгария и водещата преговори за присъединяване 
към ЕС Сърбия. Признание за провала на западните 
опити за изолиране и демонизиране на Русия са обя-
вените на 4 юни 2022 г. резултати от международно-
то демоскопско проучване в 52 държави по света на 
равнищата на русофобията, осъществено от Форума 
за сигурността GLOBSEC по поръчка на Фондаци-
ята ,,Алианс на цивилизациите”, която бе основана 
през 2017 г. от бившия генерален секретар на НАТО 

Андерс Фог Расмусен. Гордо в тях бяха рекламира-
ни високите равнища в петнадесетина страни (87% 
сред поляците, 80% сред украинците, 83% сред пор-
тугалците, 79 % сред датчаните, 78% сред чехите, 
77% сред шведите, 75% сред испанците, 74% сред 
британците, 71% сред германците, около 70% сред 
австрийците, нидерландците и норвежците, 65% 
сред италианците, 64% сред румънците, 62% сред 
американците, 60% сред швейцарците), но бяха по-
дминати без нужното внимание ниските равнища в 
голям брой изследвани държави (50% сред слова-
ците, 48% сред унгарците, 45% сред гърците, 29% 
сред алжирците, 14% сред индонезийците, 11% сред 
саудитците, 7% сред египтяните, 4% сред марокан-
ците), като беше направен и опит да бъдат скрити 
високите равнища на доверие към Русия в редица 
страни (59% сред китайците, 56% сред индийците, 
48% сред пакистанците, 46% сред виетнамците) и 
шокиращо високият процент (64) кипърци, обявили 
се против военните доставки за Украйна. 

Още по-интересни са данните за нагласите на 
българите: въпреки руската военна операция в Ук-
райна, 57% не смятат Русия за заплаха за национал-
ната ни сигурност; 47% са на мнение, че България 
трябва да спазва неутралитет в руско-украинския 
конфликт; около 40% считат, че Западът и Украйна 
са предизвикали руската военна операция в Украй-
на; най-строгите санкции на Русия намират подкре-
пата на само 38% от българите; процентът на желае-
щите страната ни да напусне НАТО през последната 
година е нараснал  от 25 на 38; едва 8% възприемат 
Китай като заплаха. 

Не бива освен това да се забравя, че доста анали-
затори с основание гледат с недоверие към изнесе-
ните данни, считайки ги за манипулирани в западна 
полза предвид поръчителя на изследването. Съмне-
нията впрочем намериха потвърждение в проучва-
не на Евробарометър, публикувано на 22 юни 2022 
г., особено отнасящите се до България данни: 53% 
имат отрицателно отношение към САЩ, доверието 
към ЕС е спаднало от 52% в края на 2021 г. на 49%, 
почти половината подкрепят Русия и Китай. Съмне-
нията относно изнесените данни от западните соци-
ологически проучвания имат и друго още по-важно 
основание – те обхващат по-малко от ¼ от държави-
те по света, което предизвика откровението на Марк 
Семо във френския ,,Монд”: ,,Единството на Запада 
срещу Русия го обрича на самота”[13].

И дирижираните ,,свободни медии” на ,,свобод-
ния свят”, подхванали първоначално безпрецедент-
на информационна война срещу Русия, започнаха 
да предоставят място на гласове на разума. Амери-
канският ,,Уострийт Джърнъл” помести анализ на 
Уолтър Мийд, в който се констатира: ,,Путин е по-
стигнал най-голям успех в областите на икономи-
ката и политиката, където Западът се виждаше 
най-силен”. Авторът сочи три уязвимости на запад-
ната система: тенденция към протекционизъм, която 
намалява икономическата му привлекателност за ос-
таналия свят; западните ценности, като ЛГБТ пропа-
гандата, объркваща и обиждаща милиарди хора по 
света; разделенията в самия Запад, които подриват 
неговото единство[14]. Германският ,,Ди Велт” пуб-
ликува анализ на Жак Шустер, в който категорично 
се констатира: ,,Западните политици трябва да се 
изправят пред истината: Русия не може да бъде 
изолирана, икономическите санкции не носят же-
лания ефект, Киев не може да сломи многократ-
но превъзхождащата руска армия”[15]. А британ-
ският ,,Гардиън” даде място на анализ на Саймън 
Дженкинс, съдържащ признанието, че ,,западните 
санкции срещу Русия са най-необмислената и кон-
трапродуктивна политика в новата международна 
история”, които ,,направиха Путин по-силен от ко-
гато и да било”[16].

Завой направиха и водещи западни електронни 
медии, като най-впечатляващ бе този на Си Ен Ен, 
дала трибуна на основателя на легендарната група 
,,Пинк Флойд” Роджър Уотърс, който нарече Байдън 
,,военнопрестъпник”. На въпроса не е ли Путин все 

пак агресорът Уотърс отговори с контравъпрос: как-
во ли биха направили САЩ, ако Русия или Китай 
решат да създадат свои военни бази по границите 
на Мексико или Канада? Че това не бе случайно из-
пуснато интервю, показа излъченият от Си Ен Ен 
репортаж, показващ как стотици украински коли се 
насочват по ,,зелените коридори” към контролира-
ната от Русия Херсонска област, докато в обратната 
посока не се движи никой. 

Най-показателен бе докладът на ,,Амнести ин-
тернешънъл” – базирана в Лондон международна 
правозащитна неправителствена организация, фи-
нансирана основно от Държавния департамент на 
САЩ, британските служби и фондациите на Сорос 
и Рокфелер. В пряк текст в него се констатира, че ук-
раинската армия системно застрашава живота на ци-
вилни граждани и ги използва като ,,жив щит”. Це-
лият този обрат в наратива на водещи западни медии 
и неправителствени организации, който е очевидно 
координиран, показва, че информационната война 
срещу Русия е на път да бъде загубена и то в момент 
на безспорните руски успехи в битките на терена, 
както и че западните центрове за вземане на реше-
ния вече търсят възможно най-безболезнения начин 
за излизане от украинския сценарий за разгром на 
Руската федерация, нейното декомпозиране и смяна 
на режима в Кремъл.

Патологичната ненавист към Русия и стремежът 
тя да бъде победена на бойното поле с украински 
ръце вече започва да се превръща в неочакван бу-
меранг. Инфлацията от двете страни на Атлантика 
достигна рекордни за последните десетилетия стой-
ности, еврото удари историческото дъно, огромната 
цена на правителствената подкрепа за украинските 
националисти и санкциите срещу Русия се заплаща 
от гражданите на западните страни. И демократич-
ните механизми вече донесоха първите (не)очаквани 
резултати за западния политически елит: френски-
ят президент загуби парламентарното мнозинство, 
паднаха правителствата на Великобритания, Бълга-
рия, Италия и Естония, а демократите в САЩ загу-
биха контрола върху Камарата на представителите.

В заключение: светът е вече многополюсен, като 
ясно откроени са три главни полюса – САЩ (вмес-
то обещаните ,,Европейски обединени щати”, ЕС 
пое унизителния курс към своята трансформация 
в ,,Европейски подчинени щати”), Русия и Китай 
(оформили антизападен съюз); мястото на Русия в 
дооформящия се многополюсен свят ще зависи от 
изхода на специалната военна операция в Украйна, 
която в действителност е война срещу оглавявания 
от САЩ ,,колективен Запад” в името не само на си-
гурността, стабилността, териториалната цялост и 
суверенитета на Руската федерация, но и за пари-
ране на хегемонистичните ламтежи на съвременния 
неоколониализъм и за утвърждаване на един по-ба-
лансиран, по-стабилен и по-справедлив многополю-
сен  свят.
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прос на време. Само инерционни-
ят компонент на икономическата 

структура на ЕС не му позволява да рухне за една 
нощ.

През август беше регистриран най-високият 
общ ръст на цените в историята на еврозоната от 
9,1% на годишна база. Основната причина за ин-
флацията е наложеният от САЩ отказ от руски газ.

Високите цени на енергията засягат всички сек-
тори на икономиката на ЕС. Половината от евро-
пейските мощности за топене на алуминий и цинк 
вече са затворени. Около 70% от производството 
на торове в Европа е спряно заради високите цени 
на газа, който е основна суровина за производство-
то на азотни торове. Това доведе до увеличаване на 
хранителните и ежедневни разходи.

Тъй като доверието на потребителите е на мно-
го ниски нива, няма шанс домакинствата да спес-
тяват. И тъй като компаниите еднакво страдат от 
енергийния шок и финансовите условия се затягат, 
виждаме как и бизнес инвестициите намаляват.

Така Европа затъва в невъобразима криза на 
всички нива. Населението е обедняло и замръзна-
ло, предприятията се затварят и/или отиват в САЩ, 
правителствата бързат да намалят консумацията на 
електроенергия.

За десетки милиони европейци енергийният шок 
създаде и „хигиенна бедност“ (Hygiene Povert): 
много хора не могат да си купят сапун и дезодо-
ранти. По-нататък ще става все по-зле.

Защо? Защото Европа трябва да бъде убита.
Решението да се „убие конкуренцията“ и в 

резултат на това Европа да бъде индустриално 
убита беше взето в САЩ още през 2015 г. Вой-
ната беше избраното средство; Украйна е теа-

търът, на който се случва.
В продължение на 10 месеца светът наблюдава 

как САЩ и НАТО предприемат умишлени стъпки, 
за да въвлекат Русия в пряка война в Европа.

Мотивите зад военните действия на САЩ и 
НАТО убягнаха на повечето хора. цялата глупост 
за „защита на демокрацията“ е за наивници.

Украйна има репутация на най-корумпираната 
нация в Европа и вероятно в света. Причините са 
много. Оказа се, че политиците перат пари от „по-
мощта“ през Украйна.

Секс трафикът на деца е друга причина.
Трафикът на кокаин и хероин в Европа и в САЩ 

е много доходоносен. Украйна е толкова наситена 
с наркотици, че дори нейният президент е увреден 
наркоман. Това са някои от причините. Но трябва 
да се работи и за нещо много по-голямо.

Какво е това „нещо“ – Европа трябва да бъде 
убита. Истинските цели на САЩ в Украйна са 
унищожаването на Европа и на нейния иконо-

мически лидер: Германия. Защо?
Нека опишем световната ситуация в началото на 

2022 г.
Китай: брутен вътрешен продукт $16,9 трили-

она. Индустриален сектор – 30,5% или $5,1 трили-
она. Експортна икономика - 15,3%.

Германия: БВП - $4,2 трилиона. Индустриален 
сектор – 27-30% или $1,1-1,3 трилиона. 35% с най-
високия коефициент на износ в света от 2,07 (само 
Япония има още по-висок коефициент от 2,49).

ЕС, като цяло – БВП 17 трилиона долара (пове-
че от Китай, или поне същата сума). Индустриален 
сектор – 25% или $4,1 трилиона (малко по-малко 
от Китай).

САЩ: БВП $22,9 трилиона долара. Индустри-
алният сектор обаче представлява само 18% или 
$4,1 трилиона долара (по-малко от Китай и точно 
колкото ЕС). А финансовият сектор на САЩ е над 
20%, както и целият сектор на услугите със 77% от 
икономиката. Но този индустриален сектор пред-
ставлява само 7,7% от износа. За да оцелеят, САЩ 
трябва спешно да развият реалната икономика, т.е. 
индустрията. Но, тъй като светът стана глобален, 

нови пазари не се предвиждат. Системата не може 
да завладее Марс и да продава на марсианците.

От 2009 г. САЩ са в икономическа задънена 
улица. И така, какво да правят? Да убият кон-
куренцията. За да получат повече индустрия, 

САЩ трябва да я вземат от някъде, където 
вече съществува.

Нека да разгледаме възможните кандидати.
Вариант 1: Китай. Но, първо, Китай е субект 

(суверен), второ, развитието на индустрия, сравни-
ма с китайската, означава ниски маржове на печал-
ба, дълги периоди на изплащане и спад на личните 
доходи. А намаляването на личните доходи ще е 
революция в САЩ. Вариантът не е подходящ.

Вариант 2: ЕС. Пасва идеално с бизнеса с ви-
сок марж. Бизнесът обаче е печеливш, защото е 
много технологичен, т.е. има висок и дълъг праг 
на влизане. Нужни са десетилетия на развитие, 
хиляди патенти и изграждането на стотици хиляди 
специалисти. Но патентите, специалистите и ком-
паниите принадлежат на ЕС. Значи САЩ трябва 
да принудят тези компании в тяхната цялост да се 
преместят в САЩ. За да направят това, трябва да 
се създадат непоносими условия за икономиката: 
война, град и студ.

Тези неща са брънки в една верига. ЕС 
трябва да бъде унищожен. На всяка цена.
Няма значение колко хора ще бъдат убити, 
залогът е $4+ трилиона долара годишно 

(от реалната индустрия).
Няма значение колко градове или дори 

държави ще бъдат унищожени, залогът е 
$4 трилиона долара годишно (от реалната 

индустрия). Хората ще се размножават и ще 
заменят загиналите във войната.

Градовете и държавите могат да бъдат възстано-
вени. Но 4 трилиона щатски долара годишно (от 
реалната индустрия) трябва да дойдат в САЩ, за 
да ги спасят. Точка.

Тази война е за пари. $4 трилиона годишно в ре-
алната индустрия. Всеки, който се изпречи на пътя 
на това, ще бъде пометен.

Това е основната цел на САЩ
в Европа и Украйна.

Европа е в много трудна позиция. Очакваната 
европеизация на Украйна се превръща в украини-
зация на Европа. Конфликтът в Украйна унищожа-
ва Европа, извършва се нейната деиндустриализа-
ция, капиталите от Европа бягат в САЩ.

На 25 януари 2022 г. RAND Corporation подгот-
ви документ за NSA и CIA. Хакери го изтеглиха и 
той е в мрежата. Този документ се нарича „Спася-

ване на САЩ, отслабване на Германия“. Там в прав 
текст се казва, че ситуацията в Америка е такава, 
че тя няма да може да оцелее без материални и фи-
нансови ресурси отвън. Има само два източника, 
откъдето да получите тези ресурси. Но Китай вече 
не става. Следователно заключението беше много 
просто. „Може да се очаква увеличение на потока 
на ресурси от Европа към САЩ само ако Германия 
започне да преживява контролирана икономическа 
криза. Скоростта на икономическо развитие на ЕС 
почти напълно зависи от състоянието на герман-
ската икономика.

А от кого зависи германската икономика? Зависи 
от руските ресурси и от френската електроенергия. 
С французите ще се справят много лесно, защото 
сега са в беда в Сахел.

Що се отнася до германо-руските икономически 
отношения, в анализа беше казано: „Единствени-
ят подходящ начин да се гарантира оттеглянето на 
Германия от руската енергетика е да се въвлекат и 
двете страни във военен конфликт в Украйна. По-
нататъшните ни действия в тази страна неминуемо 
ще доведат до отговор от Русия. Руснаците не само 
няма да могат да оставят без отговор масирания 
натиск на украинската армия върху непризнатите 
републики на Донбас, но могат да бъдат обявени за 
агресор и срещу тях да бъде наложен пълен пакет 
от санкции. Тогава Путин може да отговори, като 
наложи контрасанкции върху енергийните достав-
ки за Европа. Щетите, причинени на страните от 
ЕС, ще бъдат сравними с щетите на Руската феде-
рация, но за Германия ще бъдат още повече“.

Европа ще е пустиня. Деиндустриализацията на 
цялото световно производство, което най-ясно се 
вижда в Германия, която е откъсната от енергийни 
ресурси, е много успешна за ултраглобалистите.

Но има и неща, при които явно не успяват. Спе-
циалната военна операция на Русия провали много 
от техните планове. Специалната военна операция 
на Русия значително отлага една от целите за уста-
новяване на Новия световен ред – установяването 
на контрол на корпорациите над държавите. Факт 
е, че държавите участват във военните конфрон-
тации. А това означава, че това което се случва, е 
укрепване на държавите. Тоест една от задачите, 
поставени от ултраглобалистите – поглъщането на 
държавата от корпорациите – беше изместена от 
този военен фактор. Така че не получават всичко.

Времето е на страната на Русия, която е на „пра-
вилната страна на историята“. (със съкращения)

Красимир Иванджийски

Защо 
САЩ 

Икономически анализ на

От стр. 1

унищо
жават
ЕС
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Властите в София 
се стреснаха от 
митингшествие
в подкрепа
на Русия

На 10.12. (събота) в българската столица се про-
веде митинг-шествие под надслов „Ние не сме неу-
трални! Ние сме за Русия!“

Организатор бе гражданска инициатива „За суверенитет на България и държавите по света“, 
която по-рано участваше в протестите срещу предоставяне на оръжие на Украйна и срещу във-
личането на страната ни в конфликта.

Събралите се носеха български и руски знамена, чуваха се руски песни. Те се обявиха за пре-
махване на санкциите срещу Русия, за възстановяване на културните, икономически и духовни 
връзки с Русия, против доставянето на оръжие за Украйна.

Организаторите на митинга заявиха, че победата на Русия в конфликта е победа за България 
и за цялото човечество. По време на шествието хората се спряха пред руската църква в София, 
посочвайки, че помнят историята и благодарят на Русия. Митингът стигна до паметника на Цар 
Освободител, където беше прекратен от софийските власти.

По-рано представители на коалиция „Демократична България“ се опитаха да забранят про-
веждането на шествието. Организаторите бяха заплашвани, че ще носят съдебно отговорност 
заради подкрепата си за Русия.

В митинга се влключиха и представители на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“, 
както и други партии и граждански организации.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова издаде заповед за прекратяване на ми-
тинг-шествието. Според пресцентъра на общината – заради информация, получена от ДАНС. 
По-рано стана ясно, че от върховната административна прокуратура са сигнализирали минис-
търа на вътрешните работи по повод въпросното мероприятие.

Източник: Efir.info

Прекратяването на участието на Съединените щати в 
НАТО не би било конституционна новост.

През 1991 г. НАТО фактически стана безполезна организа-
ция, когато неговата raison d’etre – Съветската империя – се 
разпадна. Като останаха в НАТО и оглавиха разширяването 
му с 30 членове до границите на Русия, Съединените щати 
провокираха атаката на президента Путин. Украйна бе готова 
да се присъедини към НАТО, за да укрепи обкръжението на 
териториално свитата Русия. Но за Русия това представлява 
по-голяма екзистенциална заплаха от екзистенциалната запла-
ха, която кубинската ракетна криза представляваше за САЩ.

Чрез оттеглянето си от НАТО Конгресът ще сложи край на 
екзистенциалната заплаха, която предизвика операцията на 
Путин в Украйна и ще охлади мераците на администрация-
та за смяна на режима или отслабване на Русия. Съединените 
щати са локомотивът на НАТО, а останалите членове заедно 
са един вагон. Актът на Конгреса за оттегляне би позволил на 
Путин да укрепи позициите си, като сложи край на военния и 
политически провал на Русия в Украйна  и заяви, че целта на 
войната е постигната.

Ядрените и конвенционалните оръжия, които САЩ могат 
да употребят, за да унищожат Русия или да защитят членовете 
на НАТО, са зашеметяващи. Годишните разходи за национал-
на сигурност на достигат 1,7 трилиона долара. Ние сме най-
военно осигурената нация в историята на света. Когато Юго-
славия започна да се разпада през 1991 г., европейските чле-
нове на НАТО изпратиха SOS на САЩ, за да им помогне да 
се успокоят конвулсиите в собствения им двор. Руските сили 
бяха възпрени да помогнат на сръбските си приятели, тъй като 
постсъветска Русия остана член на ООН. Американските сили 
пък остават в Косово, което става постоянна военна база на 
САЩ. Накратко, без Съединените щати НАТО е хартиен тигър 
и не представлява никаква екзистенциална заплаха за Русия 
със или без Украйна.

Но Русия също е хартиен тигър. Нейните военни сили се 
представиха зле в Украйна. Тя бе принудена да разчита на 
Иран за оръжия. Военните разходи на Русия са малка част в 
сравнение с бюджетите за колективна отбрана на европей-
ските членки на НАТО. БВП на Европейския съюз е над осем 
пъти по-голям от този на Русия, а БВП на глава от населението 
на ЕС е повече от два пъти по-висок от съответния показател 
за Русия.

Освен това от Русия неизчислимо изтичат мозъци заради 
войната в Украйна. 145-милионното ѝ население е намаляло 
с близо половин милион от началото на годината. Накратко, 
Русия не представлява военна заплаха за европейските членки 
на НАТО. Оттеглянето на Съединените щати от НАТО няма да 
ги остави в беда.

Оттеглянето от НАТО с решение на Конгреса и последва-
щото прекратяване на войната в Украйна би спестило на Съе-
динените щати стотици милиарди долари. За по-малко от го-
дина Съединените щати разходваха над 100 милиарда долара 
за подкрепа на Украйна. Войната не показва признаци на при-
ключване в обозримо бъдеще, докато САЩ остават в НАТО.

Дипломацията не може да реши проблема. Президентът на 
Украйна Володимир Зеленски настоява за връщане на цялата 
територия, окупирана от Русия, включително Крим. Но всяко 
дипломатическо споразумение, което би отказало териториал-
но разширяване на Русия за сметка на Украйна, е немислимо.

С други думи, войната в Украйна ще се проточи и ще про-
дължи безкрайно, източвайки от Съединените щати 100 мили-
арда долара годишно, ако се търси дипломатическо решение 
вместо оттегляне от НАТО.

Конгресът ще издигне собствения си имидж и ще бъде въз-
хваляван по света като миротворец, ако постави началото на 
прекратяването на войната в Украйна чрез закон, който оттегля 
членството на Съединените щати от НАТО. Това ще постави 
началото и на отчаяно необходимото предизвикателство за им-
периалистическото президентство.

Превод: д-р Радко Ханджиев

Конгресът трябва 
да сложи край 
на войната 
в Украйна чрез 
оттегляне от НАТО

Брус Фейн, заместник-главен прокурор 
при президента Рейгън 

СОФИЯ ВЛЕЗЕ В НОВИНИТЕ НА ПЪРВИ КАНАЛ 
НА РУСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. Въпреки натовската 
ориентация и подкрепата на урките от политическия елит, яхнал 
държавата България, народът показа, че подкрепя Русия в борбата й 
срещу надигащия се неонацизъм!
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Наскоро в ядрената енергетика 
се случи събитие, което може да се 
сравни само със създаването на ве-
чен двигател: четвъртият енергоблок 
на Белоярската АЕЦ с реактор на 

бързи неутрони БН-800 беше напълно прехвърлен 
на иновативно МОХ гориво. На практика това оз-
начава началото на внедряването в индустриален 
мащаб на затворен цикъл на ядрено гориво.

MOX-гориво (англ. Mixed-Oxide Fuel) е ядрено 
гориво, съдържащо няколко вида оксиди на деля-
щи се материали. Най-общо терминът се прилага 
за смес от оксиди на плутоний и естествен уран, 
обогатен уран или обеднен уран MOX може да 
се използва като допълнително гориво за най-
разпространения тип ядрени реактори: лека вода 
върху топлинни неутрони. Въпреки това, по-
ефективно използване на МОХ гориво е изгаря-
нето в реактори на бързи неутрони. Приоритетът 
в разработването на такива реактори принадле-
жи на Русия. 

Бързи и бавни реактори
Сърцето на всяка атомна електроцентрала е 

ядреният реактор, в който протича контролирана 
верижна реакция на делене на тежки ядра. 

„От самото начало бащите-основатели разбра-
ха, че „бързите“ реактори, в които неутроните 
незабавно предизвикват повторно делене, имат 
своите предимства. И основната е възможността за 
производство на ново гориво“, - казва заместник-
директорът на Института за ядрена физика и тех-
нология на Националния изследователски ядрен 
университет МИФИ, Георгий Тихомиров, доктор 
на физико-математическите науки. „Имаше опити 
за изграждане на устройства от този тип, но през 
50-те и 60-те години на миналия век ядрената енер-
гетика се движеше по пътя на разработването на 
реактори с топлинни неутрони - те са по-лесни за 
производство, те са по-икономични, те са по-лесни 
за управление. Въпреки това, реакторите на бързи 
неутрони никога не са забравени. В СССР е създа-
дена верига от прототипи с ниска мощност, която 
по-късно завършва с изграждането на БН-350, БН-
600, а след това реактори от серия БН-800. Подоб-
ни проекти бяха реализирани в САЩ, Франция, 
Германия, Япония. Вярно, там те не бързаха по 
различни причини, свързани главно с икономика-
та: има много елементи, които водят до увеличава-
не на цената на енергията. Имаше и технологични 
трудности. Те бяха преодолени и бяха създадени 
надеждни мощни устройства. Сега други страни се 
учат от нашия опит – подобни реактори се строят в 
Китай и Индия“, допълва ученият.

Сега в света работят само два мощни ядрени 
енергийни реактора с бързи неутрони - БН-600 
и БН-800. И двата работят в Белоярската атомна 
електроцентрала в Свердловска област. Капитало-
вите разходи за тяхното изграждане са около един 
и половина пъти по-високи от тези за топлинни ре-
актори със същия капацитет. Но учените са сигур-
ни, че те са бъдещето.

Неизчерпаем ресурс
Само един естествен изотоп е способен да се 

дели ефективно чрез взаимодействие с неутрони 
- уран-235. Той е много оскъден в урановата руда 
- около 0,7 процента, а запасите му, подходящи за 
рентабилен добив, са ограничени. Затова учените 
търсят начини за създаване на изкуствени изотопи, 
които поддържат верижна реакция. Най-перспек-
тивния от тях е плутоний-239. Той се образува в 
същия реактор на ядрена електроцентрала, когато 
неутрон се улавя от уран-238, който съставлява по-
голямата част от урановото гориво.

Отработеното ядрено гориво съдържа около 
един процент уран-235 (неизгорял остатък) и при-
близително същото количество новообразуван 
плутоний. Повторното използване на тези изотопи, 
дори и в класическата схема с реактори с топлинни 
неутрони, според учените би спестило до 30 про-
цента уран.

Когато в схемата се включат реактори с бързи 

неутрони, теоретично е възможно да се създаде 
процес, при който изкуствено произведеният де-
лящ се материал ще покрие напълно нуждите на 
атомните електроцентрали, а необходимостта от 
добив на уран ще изчезне, ако не завинаги, то за 
дълги години. Физиците наричат това затворен го-
ривен цикъл.

„МААЕ редовно публикува доклади, от които 
става ясно, че работещите топлинни реактори мо-
гат да работят на съществуващите запаси от уран 
за около 150 години. Тоест, не може да се говори 
за мащабно развитие в тази посока. И ако затворим 
горивния цикъл, ако се научим как да обработва-
ме ядрено гориво и да го рециклираме, за да го из-
ползваме, тогава въпросът със суровините за ядре-
на енергия ще бъде решен за следващите няколко 
хиляди години.“

Същността на идеята е, че в реакторите на бързи 
неутрони коефициентът на възпроизводство на де-
лящия се материал е по-голям от единица.

„С други думи, ако гориво, състоящо се от уран-
238, който сам по себе си не поддържа верижна 
реакция, и плутоний, който играе ролята на ката-
лизатор, се постави в „бърз“ реактор, тогава ще 
има повече плутоний в отработеното гориво, от-
колкото в първоначалното. В резултат на обработ-
ката продуктите на делене и излишният плутоний 
се отстраняват от него, а на тяхно място се добавя 
естествен (или отпадъчен) уран. Полученото ново 
гориво се събира в горивни касети и се връща об-
ратно в реактора. И това може да се повтаря, ако не 
безкрайно, то доста дълго време.“

Според учените този метод не само ще премах-
не ограниченията на суровините, дължащи се на 
включването на отработено гориво и сметища за 
обогатяване в процеса на преработка, но също така 
ще реши проблема със съхранението на ядрени от-
падъци. Но за да станат «бързите» реактори «ве-
чни», е необходимо да се произвежда специално 
гориво.

Перспективна смес
Първата стъпка към прехода към затворен ядрен 

цикъл беше създаването на MOX-гориво - смес от 
оксиди на няколко метала. Най-често се прави чрез 
добавяне на плутоний от отработено ядрено гори-
во към обеднен уран, който се състои основно от 
изотопа уран-238.

Този подход дава възможност да се извлича око-
ло сто пъти повече енергия от естествения уран, 
отколкото при класическата схема, а количеството 
на радиоактивните отпадъци, подлежащи на спе-
циална обработка и погребване, се намалява зна-

чително. 
„Използва се основно като допълнително гориво 

за топлинни реактори. Това позволява да се увели-
чи ресурсът на съществуващата енергийна индус-
трия не повече от два пъти и не решава проблеми-
те, свързани с отворения ядрен цикъл. Да започне 
пълноценно мащабна ядрена индустрия, необходи-
ми са реактори на бързи неутрони. Пионерството в 
разработването на такива устройства принадлежи 
на Русия“, допълва експертът.

Цикълът е затворен
Реакторът БН-800 в Белоярската АЕЦ е проекти-

ран за МОХ-гориво от самото начало. Но го нато-
вариха постепенно. През 2014 г. започнаха с кон-
венционален уран, през януари 2021 г., след още 
едно презареждане, делът на МОКС горивото се 
увеличи до една трета, а през януари 2022 г. до 
две трети. Едва през септември 2022 г. реакторът 
беше изведен на пълен капацитет за първи път, 
зареден със смесено оксидно уран-плутониево 
гориво до сто процента. Това без никакво преу-
величение може да се счита за началото на ерата 
на «вечната енергия».

За да се реши проблемът със затварянето на 
ядрения цикъл, са необходими две неща. Първо-
то е реактор, който не работи с обогатен уран, а с 
MOX или друго гориво, където основният делящ 
се материал е плутоний. Второто е утвърденото 

производство на самото гориво. Преди това никой 
не е успял да реализира затворен ядрен цикъл с 
бърз реактор в индустриален мащаб, въпреки че 
е имало опити. И това е голяма победа за руската 
наука.

Пробив в новата енергия
В рамките на цялостната програма „Развитие 

на оборудване, технологии и научни изследвания 
в областта на използването на атомната енергия в 
Руската федерация до 2030 г.“ се планира въвеж-
дането в експлоатация на по-мощен реактор на 
бързи неутрони БН-1200 в Белоярска АЕЦ. Но още 
по-интересен, според професор Тихомиров, е екс-
перименталният реактор БРЕСТ-ОД-300, който се 
строи като част от проекта „Пробив“ в Северск, 
Томска област.

„В известен смисъл това е конкурентна посока. 
Вместо MOX-гориво проектът „Пробив“ използ-
ва смес от уранови и плутониеви нитриди. Такова 
гориво е по-плътно, което е по-изгодно. И вместо 
натрий, който изгаря при контакт с вода, като ох-
ладител се използва олово. „Привържениците на 
проекта са уверени, че оловните реактори имат 
така наречената естествена безопасност. Каквито и 
събития да се случват в активната им зона, поради 
голямата маса и добрата конвекция на охлаждаща-
та течност, емисиите на радиоактивни вещества в 
атмосфера са изключени. Изчисленията потвърж-
дават това.»

На площадката в Северск се планира да се съз-
даде първият в света ядрен енергиен комплекс със 
затворен цикъл. Той ще включва оловно охлаждан 
реактор на бързи неутрони и инсталация на място, 
където облъчено смесено нитридно уран-плутони-
ево гориво ще бъде преработено и след това от него 
ще бъдат направени горивни елементи.

„Задачата на проекта „Пробив“ е да покаже, че 
реакторите на бързи неутрони могат икономически 
да се конкурират с топлинните реактори и дори да 
ги надминат по безопасност. Ако това изпитание 
е успешно, експерименталният реактор БРЕСТ-
ОД-300 ще бъде последван от индустриалния BR-
1200 и тогава, може би, проекти от този тип ще се 
появят в други страни.“

Според прогнозите на Тихомиров до 2050 г. та-
кива устройства ще бъдат активно построени по 
целия свят наравно с термичните. И когато поради 
недостига на уран-235 цените на обогатения уран 
скочат нагоре, е възможно реакторите на бързи не-
утрони да станат икономически по-изгодни.

Със съкращения.
Автор: Владислав Стрекопитов

Източник: pogled.info

Руските ядрени 
физици пуснаха
затворен цикъл на 
ядреното гориво  
начало на ерата 
на "вечната 
енергия"
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Външната реклама се възстановява от 
пораженията по време на пандемията 
и билбордите край пътя, изглежда, са 
най-запомнящите се формати. 

от Redlink 

Данни от проучване на целевата аудитория GWI в 
Обединеното кралство показва, че след възстановя-
ването на външната реклама билбордите отстрани на 
пътя се запомнят най-много от потребителите.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. 16,4% от 
интернет потребителите казват, че са открили нови 
марки или продукти чрез реклами на билбордове или 
плакати. Това е над нивото, отчетено през 2020 г., и е 
в съответствие с нивата от преди пандемията.

Рекламите, наблюдавани в градския транспорт, по-
казват подобно възстановяване, като 14,3% казват, че 
използват този формат, за да научават за нови марки 
или продукти.

Данните на GWI също така показват, че крайпътни-
те реклами са най-запомнящият се формат извън дома 
(OOH) – 45,6% от пътуващите казват, че си спомнят, 
че са виждали тези реклами по време на последното 
си пътуване до работното си място.

На второ място се класира реклама на автобус, ав-
тогара или спирка. Това е следвано отблизо от тези на 
ниво улица (например плакат) и на определени места 
като молове или летища.

Това обаче варира в зависимост от използвания вид 
транспорт. Рекламите върху автобуси са най-запомня-
щи се за използващите автобусен транспорт и за тези, 
които използват метрото. Последните, разбира се, 
забелязват и рекламите в метрото. Крайпътните ре-
клами са най-запомнящи се за велосипедисти, пеше-
ходци и шофьори.

Тези нови изследвания са важни с оглед новата ре-
кламна реалност, в която по-голямата поверителност 
на данните изискват нови стратегии от марките.

Например, GWI твърди, че локалните OOH кам-
пании могат да работят по-добре, тъй като по-далеч-
ните пътувания до работното място стават по-малко 
задължителни. Рекламите около парковете и фитнес 
залите са особено подходящи за работеща от вкъщи 
аудитория от поколението Z, която е с 30% по-склон-
на да тренира извън къщи преди работа, отколкото 
средностатистическия работещ.

В същото време последният доклад на WARC Data 
показва, че инвестициите в реклама се възстановяват 
до нивата отпреди пандемията, но активността на по-
требителите в области като транспорт, отдих, търго-
вия на дребно и работа остава по-ниска.

Дигиталната външна реклама подпомага растежа, 
като билбордове с голямо покритие и специалните 
конструкции са ефективни за привличане на внима-
нието на потребителите. Иновативните и креативни 
стратегии могат също да помогнат за ангажирането 
на по-младата аудитория и могат да дадат възмож-
ност на марките да създадат нова точка на контакт в 
своята комуникация.

ВАШАТА 
СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!застраховки 

осигуряване 
финансови 

консултации

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

Билбордите край пътя са 
най-запомнящата се външна реклама

10 НАЧИНА 
ДА ВИ 
МАНИПУЛИРАТ

Ноам Чомски е съставил списък 
на „10 начина за манипулиране“ 
с помощта на медиите.
Д-р Свилен Георгиев

1. Отвличане на вниманието.  Гражданите да са 
винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от 
полето – в кошарата, както и всички други животни 
(цитат от книгата „Тихо оръжие за тихи войни“).

2. Създават се проблеми, а след това се пред-
лага начин за решаването им. Този метод е наре-
чен „проблем-реакция-решение“, разчетен е така, 
че да предизвика реакция сред хората, така че те 
самите да поискат приемането на мерки, необхо-
дими на управляващите кръгове. 

3. Методът на постепенното прилагане. За 
да се постигне приемането на непопулярни мер-
ки, е достатъчно те да се въвеждат постепенно, 
ден след ден, година след година.Именно по този 
начин бяха наложени принципно нови социално-
икономически условия (неолиберализъм) през 
80-те и 90-те години на миналия век. 

4. Отлагане на изпълнението. Друг начин 
да се прокара едно непопулярно решение е да се 
представи като „болезнено и необходимо“ и да се 
получи в един момент съгласието на гражданите 
за неговото прилагане в бъдеще. Много по-лесно 
е хората да се съгласят на жертви в бъдещето, от-
колкото в момента. 

5. Отношение към хората като към малки деца. 
В по-голямата си част пропагандните изяви, пред-
назначени за широката общественост, използват та-
кива аргументи, символи, думи и интонация,като че 
ли става дума за деца в училищна възраст със забаве-
но развитие или с психически увреждания. 

6. Да се атакуват емоциите на човека в по-го-
ляма степен, отколкото мисленето му. Въздейст-
вието върху емоциите е класически метод, който 
има за цел да гарантира, че ще се блокира спо-
собността на хората да правят рационален анализ.

7. Да се държат хората в неведение, като се 
култивира посредственост. С това се гарантира 
хората да не са в състояние да разберат техниките 
и методите, използвани, за да бъдат контролирани 
против волята си. 

8. Насърчаване на гражданите да се възхи-
щават на посредствеността. Да се насърчава в 
хората идеята, че е модерно да си глупав, вулга-
рен и груб.

9. Засилване на чувство за вина. Да се застави 
отделният човек да вярва в това, че самият той е 
виновен за собственото си нещастие поради лип-
са на умствени способности, умения или усилия. 

10. Да се знае за хората повече, отколкото те 
самите знаят за себе си.  Системата е в състояние 
да научи за обикновения човек повече, отколкото 
той знае сам за себе си. Това означава, че в по-
вечето случаи системата има по-голяма власт и в 
много по-голяма степен контролира и управлява 
хората, отколкото те могат сами да се контроли-
рат.
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници,  „Сиела”,  „Колхида”,  „Бард”, „Белканто”, 
„Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  „Елрид”, „Книжарницата” и 

„Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и „Искър”.  
Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www. kvantov-prehod.org 

и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 

ИК „Новата цивилизация” Цена 30 лв.

Евгений Сачев
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ТРЕТО ДОПЪЛНЕНО И РАЗШИРЕНО ИЗДАНИЕ

Тази книга е един нов сполучлив опит за разкриване ис-
тинската история на българския народ, на българската 
държава и на българската духовност и култура. За първи 
път на едно място са представени толкова много факти и 
доказателства в един систематизиран и увлекателен соци-
ално-исторически коментар, които разкриват нашата исто-
рия като неделима част още от възникването на човешката 
цивилизация. Авторът в самото начало на книгата посочва, 
че това заглавие не е негово, а го взаимствал от такива све-
товни личности, като французите ген. Шарл де Гол и Фран-
соа Митеран, италианския почетен президент Карло Чампи, 
бившия държавен секретар на Съединените американски 
щати Лорънс Игълбъргър, руския академик Дмитрий Лиха-
чов,  британския историк и дипломат сър Стивънсън Рънси-
ман, украинския академик Омелян Прицак и много други.

Тази книга убедително доказва, че: ние, българите, сме 
основали най-ранната държава не само в Европа; ние, 
българите, сме създатели на най-ранните писмени систе-
ми в света; ние, българите, сме сътворили архетиповете 
на първите монотеистични и културни системи; ние, бълга-
рите, от всички народи през хилядолетията, сме опазили и 
съхранили най-продължително време своето народностно 
име; ние, българите, първи от всички народи, сме постави-
ли основите на научните знания и технологии. Ако трябва с 
една дума да се представят заслугите, приносите и достойн-
ствата на нашите древни предци за формирането на човеш-
ката цивилизация, тя навярно щеше да бъде – „Първите“.  

Тази книга следва традициите на Паисий Хилендарски и 
на останалите славни наши възрожденци и самоотвержени 
деятели за постигането на национално самоопределение , за 
възмогването и за просперитета на свидното ни Отечество.

Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки достоен 
българин.                                             

 От издателството
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА 
НА БЪЛГАРСКОТО  
 ВЪЗРАЖДАНЕ 
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	 ОРГАНИЗАЦИЯ,	УПРАВЛЕНИЕ	
	 И	СОЦИАЛИЗАЦИЯ
	 (КЪМ	ВЪПРОСА	ЗА	ЗАРАЖДАНЕ	
	 НА	БЪЛГАРСКАТА	БИБЛИОГРАФИЯ)
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Настоящото	 изследване	 е	 посветено	
на	 усилията	 на	 нашите	 възрожденци	
за	 издирване,	 опазване,	 съхраняване,	
защита,	 организация,	 управление	 и	
социализация	 на	 българското	 култур-
но-историческо	наследство,	както	и	на	
възникването	 на	 българската	 библио-
графия.

Обект	 на	 изследването	 е	 зараждането	
и	оформянето	на	системата	на	култур-
но-историческото	 наследство,	 както	 и	
възникването	и	развитието	на	българ-
ската	 библиография	 в	 епохата	 на	
Българското	Възраждане.

Предмет	на	проучването	са	възникването	и	дейността	на	първи-
те	български	културни	институции	 (училища,	 библиотеки,	из-
дателства,	читалища,	музеи	и	други	организационни	центрове),	
които	 формират	 духовния	 свят	 на	 възрожденските	 българи	 и	
тяхното	отношение	към	националното	ни	културно-историческо	
наследство.

д-р  Атанас Панчев

ИК „Новата цивилизация” Цена 15 лв.

Приложение №2

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
за	присъждане	на	ISBN	за	издание

1.Автор(и)	 	 Атанас	Ралчев	Панчев
(име,	презиме,	фамилия	или	псевдоним)

2.	Заглавие	 Културно-историческото	наследство	в	периода	на	
българското	Възраждане,	отразено	в	документи	от	
българските	архиви:	организация,	управление	и	
социализация	(към	въпроса	за	зараждане	на	българската	
библиография)

3.	Подзаглавие.		 	
4.	Серия	(Поредица.,	Библиотека)………………………………………………...
5.	Националност	на	автора		 	 българин
6.	Език	на	изданието		 	 български
7.	Тематика	 	 	 	 история
8.	Жанр	 	 	 	 научно-популярен
9.	Пореднoст	на	изданието	 	 първо
10.	Формат:	джобен,	друг	формат	(подчертайте)
11.	Подвързия:	мека,	твърда,	луксозна	(подчертайте)
12.	Издател	(код	8365)	 	 ИК	„Новата	цивилизация“	ЕООД
................................................………………………………....................................
13.	Вероятен	срок	за	отпечатване	(м./год.)	юни		2019	г.
14.	Електронни	издания.(CD,	DVD,	e-book,	аудио	книга)....................................
14.1	Формат	на	е-book	(pdf,	ePub,	mobi	и	др.)........................................................
14.2.Сайт	(платформа)	за	e-book..............................................................................

Дата	15.03.2019	г.							 	 	 	 Подпис.........

.........................…												
																																	 	 	 	 	 Име,	фамилия	Атанас	
Панчев	 				

																																																																								За	НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЯ ЗА ISBN

Дата	15.03.2019	г.							 	 	 Подпис	.............……….
За	заглавието	е		 	 	 	 	 	 Име,	фамилия:
определен																									 	 	 Надя	Стойнова
ISBN 978-619-7470-07-9

От стр. 1

● Силната държава е материалният аспект на 
славянската цивилизация. Вторият аспект е ду-
ховният. Той се олицетворява оттрадиционните 
ценности – семейството, рода и Родината.

● В духовен план в центъра на тази философия 
е смирението, себеотрицанието и саможертвата.

● Третият аспект е разбирането за многополю-
сен свят. Това не е просто съществуване на по-
вече от един властови център, на две или повече 
империи.

● Това е свят, който уважава стойността, зна-
чимостта на всеки от своите елементи. В него 
може да си малък, но не си нула. Твоят интерес 
е зачитан, с него се съобразява и големият. За 
западната цивилизация върховенството на един 
център е нещо нормално. Славяно-православна-
та цивилизация смята еднополюсния свят за ге-
нератор на насилие. Това е в дълбоките психоло-
гични пластове.

● На повърхността констатираме явления с 
други имена: при нас доминира колективизмът, 
на Запад – индивидуализмът; при нас и в иконо-
миката, и в културата, и в духовната сфера има 
един кооперативен начин на мислене, на Запад 
водещ е акционерният принцип.

● Посоката, в която се движи днес т. нар. ев-
роатлантическа цивилизация, е погрешна. Това е 
път към самоунищожение, защото са нарушени 
баланси. Най-важният от тях е балансът между 
прагматичното и духовното. Ако в центъра на 
вниманието е само и единствено материалното, 
цивилизацията е застрашена. Ако е само духов-
ното, тя пак не може да оцелее.

● Не става дума за някакъв религиозен мора-
лизъм, а именно за духовен прагматизъм. Праг-
матизмът трябва да бъде удържан от определени 
духовни нагласи, за да оцелеят неговите  носите-
ли – човекът и обществото. Това е прагматизъм, 
който се самоограничава с духовни репери.

● Ето защо трябва да обърнем поглед към цен-
ностите на славяно-православната цивилизация, 
да изровим от миналото онова, което е жизнено, 
да го съхраним и обогатим, за да съхраним Циви-
лизацията въобще.

● Този разговор за цивилизационната същност 
на българския народ като славянски и правосла-
вен, за цивилизационния ни избор, случил се да-
леч в нашата история, е много важен. Той е раз-
говор за спасителната хармония.

● И неслучайно Паисий Хилендарски  назова-
ва своята история „История слабяноболгарская“. 
Това е разговор, много важен за самото оцелява-
не на българския народ.

● Ако се опитваме да решаваме поотделно 
тежките си проблеми – демографски, финансови 
и други, ако не ги видим като елементи на едно 
цяло с нарушена хармония, не можем да оцеле-
ем.

● Нашата духовна идентичност е шансът ни да 
оцелеем в геополитическата  вихрушка

източник: 24 часа

В този свят, 
ако не 
прегърнем 
своята 
идентичност, 
ние просто ще 
изчезнем

“Луковидните” куполи се превръщат в един от 
символите на Русия и основната отличителна черта 
на православната църковна архитектура. Формата 
символизира пламъка на свещ. “Това е короната на 
една църква, като огнен език, увенчан с кръст и зао-
стрящ се към кръста…”, пише религиозният фило-
соф Евгений Трубецкой в своя трактат “Три очерка 
за руската икона”.

Луковидната глава е крайната част на купола, коя-
то е монтирана на цилиндрична основа (“барабан”). 
В този случай диаметърът ѝ е по-широк от този на 
барабана.

Историците имат различни теории за това кога 
се появяват луковидните куполи и най-важното 
какво им е послужило за вдъхновение. Тези куполи 
могат да бъдат видени на множество миниатюри и 
икони, започващи от края на XIII век. Въпреки това 
обаче църквите, изобразени на тези миниатюри, не 
са оцелели.

И така, откъде идва тази форма? Някои учени вяр-
ват, че тя е вдъхновена от изображения на Едикула 
(параклиса над Гроба Господен), за който се смята, 
че има своя луковиден купол още през XI век.

Други историци смятат, че луковидните куполи 
може да са заимствани от джамии, които през XV в. 
често са имали удължени куполи.

И така, защо тази форма става толкова широко 
разпространена? Има различни теории, които се оп-
итват да го обяснят. Според една от тях луковидната 
форма е по-практична, тъй като не позволява задър-
жане на сняг и вода на покрива. Според друга теория 
тази форма е по-лесна за направа от дървен матери-
ал, отколкото шлемовидната, а когато църковните 
сгради преминават от дървена към каменна архитек-
тура, тази форма се възприема и за каменните църк-
ви. Още една теория предполага, че средновеков-
ните архитекти се стремят да постигнат удължени, 
по-високи форми в съответствие с готическия стил, 

разпространен в Европа по това време.
Повечето църкви с луковиден купол, оцелели и до 

днес, са построени най-рано през XVI век. Една от 
най-известните от тях е храмът “Василий Блажени” 
на Червения площад, построен по времето на Иван 
Грозни.

Фактор, който може да е допринесъл за широкото 
използване на луковидните куполи, е появата през 
XVI-XVII в. на църкви, подобни на палатки. Пала-
тковият купол – висока, многостранна пирамида – е 
алтернатива на барабанния купол. Учените стигат до 
извода, че средновековните архитекти сигурно смя-
тат, че не е достатъчно просто да увенчаят палатко-
вата конструкция с кръст и добавят луковидни купо-
ли. Този дизайн става широко разпространен както в 
дървени, така и в каменни църкви и все още може да 
се види в руския север, както и в Москва, Владимир 
и Суздал. Освен това в много църкви с по-позната 
архитектура камбанариите имат палаткови покриви.

Цветът на куполите също има символично значе-
ние. Така познатите на вид златни куполи символи-
зират небесната слава и се използват за “овенчаване” 
на катедрали или на главните църкви в манастирите. 
Тези катедрали често са посветени на Христос или на 
дванадесетте велики празника (основните 12 празни-
ка, празнувани от Руската православна църква).

Сини куполи със звезди означават, че храмът е 
посветен на Богородица или Рождество Христово.

Зелените куполи са типични за църквите, посвете-
ни на Светата Троица или на отделни светци – на тях 
се посвещават и сребърни куполи.

Черните куполи се използват най-вече в манастир-
ските църкви.

Смята се, че многоцветните куполи на катедрала-
та “Свети Василий Блажени” на Червения площад 
символизират красотата на Небесния Йерусалим, 
който според легендата юродивият вижда насън.

Инфо Russia Beyond

Защо 
руските 
църкви имат 
куполи с 
формата на 
луковици?
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