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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

“Идеалите, които ме тласкат на-
пред по пътя, тези, даващи ми ви-
наги кураж да се изправя срещу 
предизвикателствата на живота, 
са истина, доброта и красота. Без 
връзка с хора, споделящи подоб-
ни мисли, без хора, изпълнени с 
любов и интерес към това, което 
вършат, животът би бил пуст и 
празен. Обикновените материал-
ни неща, имоти, предмети, богат-
ство, лукс – те за мен са истински-
те достойни за презрение.

“Красотата на живота не се крие 
в успеха, а в креативността на 
индивида, творчеството, чув-
ствителността, извисяването на 
личността, докато плявата като 
мнозинство остава заблудена в 
своите общи мисли и чувства.”

Алберт Айнщайн

на стр. 2-3

Част от участниците в 23-я събор 
на Общество Път на Мъдростта

Тържественото откриване на 23-я събор 
на Общество Път на Мъдростта в Музея 
на Съединението-Пловдив

След по-малко от 
100 години смъртта 
ще бъде добродетел

Щом новото е вложено в нас, 
приложността ще го извика на 
живот. Най-важните ни потреби 
в този път ще са чистотата и 
свободата от страх

Чрез днешните обществени, 
социални и здравословни 
„нарушения” отработваме 
натрупаната си карма 

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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Гостолюбата планина Родопа събра в Пам-
порово на традиционния духовен събор на 
Мъдростта за 23-ти пореден път участници 
от Движение „Път на Мъдростта”, с духовен 
Учител  Ваклуш Толев.Съборът премина под 
надслова „Новата планетна социология в Без-
заветния Завет – Път на събожника” (“Безза-
ветен завет” е и най-новата книга на Ваклуш 
Толев). Всичките проведени досега събори са 
били потреба и възможност за издигане духов-
ния ръст на участниците, чрез нови знания, за 
създаване на нова национална и планетна ду-
ховна култура и нов мироглед.Всички те пред-
ставят Учението “Път на Мъдростта” на Учи-
теля Ваклуш Толев, като реална осезаемост, 
достижимост и  като нова приложност за една 
нова култура - Културата на Третото хилядо-
летие, определена от два основни постулата: 
“Всеки човек е един бог в развитие” и “Няма 
зло, има нееволюирало добро”, които израз-
яват Битието и Планетната социология. 

   Чрез предадените от Ваклуш Толев триде-
сет Послания на Планетния Логос, ние живее-
щите в началото на Новата епоха – Духовната 
вълна на Мъдростта, можем да се докоснем 
и да превърнем в рефлекс за истина едно 
съвсем ново знание, постижимо само с инту-
иция и прозрение. Както и да достигнем до 
една нова нравственост без морални таблици, 
до една социология, която ни извежда до йе-
рархията на събожника. До този, който вина-
ги е бил в нас и е първият свидетел на пра-
Божествеността ни. Той винаги е живял в нас, 
макар и не толкова изявено, бил е и сърце-

ването, овладяването.Но не е нужно старото 
да се убие, а да се остави памет за него, за 
да има йерархия на усвояване в познанието. 
Затова онова, което си отива, трябва да си 
го изпратим. В новата вълна на Мъдростта 
чуждата вина няма да е наша невинност, но 
засега нямаме вина за оставеното преди нас, 
защото човекът винаги ще е невинен, щом не 
е бил Сътворител. Но пък Пътят на Целостта 
(Аз и Той сме едно) вече е даден. И той се по-
стига чрез вяра и себенадмога, чрез стремеж 
да бъдеш, а не да имаш.

- Вероятно, Учението на Мъдростта ще 
научи човека и как да постигне това Едине-
ние със себе си, с Бога вътре в него…

-  Щом като тази Цялост е заложена в човека 
като даденост, тя сама се развива в Себе Си и 
сама се коригира, утвърждава се и се осъжда. 
Но Учението дава на човека знанието за про-
щение с невежеството, което толкова дълго е 
пречило на планетната ни култура и че негови-
ят ужас е по-лош от престъплението. Казва му, 
че Мъдростта е служение на Целостта. Че тя 
не идва нито от ума, нито от сърцето, а от При-
чинния свят. И че в нея, ако не загубиш себе 
си, не можеш да осъществиш Целостта. 
Подтиква да се осъзнае дадеността „човек – 
еволюиращ бог” и така да развие приложната 
сила на волята и отговорността за служение, 
както и убедеността за осъществяването си. А 
не да търси плодовете на себичността, която 
вече трябва да премине в универсалната се-
бичност. Тази, в която се познаваме в другия 
като потреба за Единство във Всемирно Брат-
ство. Но докато не се загубите в същината на 
другия,  в Алтер-егото, няма да се принесете 
в жертва за Единство.Учението извежда сега 
на пръв план закона за Еволюцията като 
един от най-съществените въпроси на зна-
нието.Казва, че Еволюцията е безжалостна, 
носи страдание, водещо до развитие, но и по-
степенност, поносимост, които извеждат до Бо-
жественост. Нейното „безжалие” е смърт – за-
ради безсмъртие и гроб – заради възкресение. 
Че на такава болка трябва да се благодари, 
защото тя просвещава и освещава. Учението 
разкрива тайната на нашето съществуване – 
да се слеем с Мировия Закон на Еволюцията, 
да бъдем капка в океана на Всемирното раз-
витие, а не лична бисерна капка на собстве-
ния си цвят.

- Засега, обаче, всичко изглежда много 
безнадеждно. Дори искащите чрез проте-
сти промяна не си представят как ще стане 
това…

- Да, сега, когато още няма събудена отго-
ворност,  все още невежеството е ръководе-
ща сила.Защото решаващите съдбите ни в 
духовно отношение са с основно висше об-
разование, както обичам да казвам шеговито. 
Но това са все съпровождащите еволюци-
онни необходимости. Протестите също не 
са оправдани, защото не могат да променят 
статуквото, тъй като няма все още подходящи 
личности за водачи, няма и идеи за бъднина, 
за единение на народа ни. Но не е достатъчно 
само да изискваме от другите  идейнонацио-
нална принадлежност. Ако всеки я чувстваше 
в себе си, той оставя в нея името си и така я 

повдига вибрационно. Но затова 
е нужна свобода от страх, поне-
же страхът е формула за обе-
збожаване, дори и за обезчо-
вечаване. А не да отидеш някъ-

де поради принуда или за благо. Това ще бъде 
съображение, а не така нужната ни свобода, 
която е вложената в душите ни йерархия. И 
все пак, не трябва да се отчайваме, защото 
надеждата е преддверието в храма на Духа. 
Докато съмнението е гробарят, а само преход-
ността има гроб, Духът гроб няма.Затова тряб-
ва да вярваме, че щом новото е вложено в 
нас, приложността ще го извика на живот. 
Неслучайно българинът е целувал своя меч. 
Аз съм твърдо убеден, че след по-малко от 
100 години смъртта ще бъде добродетел, за-
щото тя е вратата към възкресението, но то 
идва след приковаването, за да присъства на 
сватбата на Свободата. Защото Животът чрез 
смъртта жертва човека, за да създава безсмъ-
ртие. И тъй като България е школа за ду-
ховно възмъжаване, много хора отвън ще 
се стичат към нея, както и много души ще 
се прераждат тук. Защото новото учение на 
Мъдростта, в което Олтарът става знанието,  
ще тръгне от нашата страна. Затова и руският 
академик Лихачов, който е прероденият Йоан 
Екзарх, авторът на „Шестоднев”, казва, че 
България е духовната лаборатория на света. 
Че българският народ и българската държава 
са Духът на света.

- Може би за изпълняването на това пред-
назначение ще изиграят роля и идващите 
нови поколения, т.н. златни деца. Готови ли 
сме да ги посрещнем, да ги лекуваме? Осо-
бено, когато така малко знаем за новите им 
психични и физически параметри?

- Детските лекари, които ги посрещат на 
земно ниво са най-отговорни за тяхната адап-
тация. Те трябва да могат да видят в тях ог-
нената субстанция, която има да преминава 
в децата до момента на старостта. Но това е 
въпрос на бъдещето. Лекарите сега не знаят, 
че по силата на еволюционните стадии, доста 
хора не могат да понесат безболезнено някои 
„удари” на Кундалини. И че с тези „нарушения” 
се обясняват акумулациите на отрицателни-
те сили в тях, за които имат своята предишна 
„виновност” и че така се отработва натрупана-
та карма. Не могат и да подготвят хората за 
поносимостта на тази наша Божественост, на 
този наш Божествен знак и това универсално 
знание в нас – Кундалини. Това може да на-
прави само Учението на Мъдростта, което 
дава формулите „Злото е нееволюирало 
добро”, „Човекът е бог в развитие”, „Няма 
враг, а събожник”… То дава идеята да изве-
деш „врага” в събожничество и съпътничество 
– не да го погубиш, а да го освободиш, като не 
приемаш чуждата „вина” за своя безгрешност. 
Учението Път на Мъдростта сменя паспор-
тите на духовността, сменя огледалната 
легитимация на човека. Помага да се разбе-
ре, че Кундалини не е риск. Че като пленник в 
нас Той чака в постоянна битка своето осво-
бождаване, като сътрудничи за това. Дарява 
своя „господар” с благодарност, че го е съхра-
нил и опазил от излишни увлечения, с радост 
очаква да обслужи богочовека.Човекът, обаче, 
не може да не бъде в конфликт заради това, 
което дава рангът му – да стане бог. Пък и като 
резултат от тази „битка”, сега усещаме само 
болката на тялото, но не и болката на Боже-
ствеността, т.е. на Бога в човека, който иска да 
се освободи от човека.

- Сега идват много деца с променена ДНК, 
но медиците продължават да броят хромо-
зомите и да сплашват родителите им, че 
това е нещо неестествено… 

- При тоталната промяна, която сега настъ-
пва, това е само част от новата картина на 
света. В бъдеще дори няма да има кръвна 
картина, защото човекът ще стане събожник, 
който носи едни съвсем други характеристики. 

Съвсем друга „мая”, която може да прави от 
„млякото” -  „сирене” или нещо друго… Изпи-
танията пък на родителите в тези случаи не са 
беда, а възпитание в жертва. Когато децата 
имат някакви „нарушения”, това изисква от нас 
по-други неща и ние трябва да ги дадем.Тряб-
ва да дадем повече време, грижи и внимание.
Родителите имат, обикновено, погрешни схва-
щания, че това е наказание. Ами тогава как да 
се развива „наказаният” без тези изпитания? 
Те не знаят, че проявената за тези деца гри-
жа не е наказание, а награда.

   Всеки човек си идва тук на земята с всичко-
то, което носи и му е дадено. Но друг е въпросът 
в коя възраст и в кой точно момент ще му даде 
преценка и дефиниция. Детето може да пита 
съвсем детински неща, но това не значи, че 
няма събудена отговорност за предстоящата 
си лична принадлежност. А пък, ако родителят 
още не е събуден за нея, събудено е онова, за 
което го праща. После всичко преминава през 
едно дълго възпитание, но във всички случаи 
всеки човек си остава дете на Небето, което 
има правото да се обособи и да отговори на 
своето предназначение.

- Вашите съвети, насоки и пожелания с 
оглед идващата нова епоха?

- Мъдростта да води дните на вашето слу-
жение. Тази, която не наказва, а освобождава 
и опазва душата от посегателства. И да не се 
обръщате назад в чувството на несигурност, 
да не насищате глада си само с трохите от 
трапезата на Мъдростта. Да укротите в себе си 
поданиците – желанията и мислите. И да вдиг-
нете чашата на всепричастието, за да можете 
да кажете, че сте Синове Божии. Но затова се 
иска само едно нещо – жертвена дързост. Сега 

за бъдност”. Ваклуш Толев бе така любезен да 
даде интервю за искащите да научат повече 
за Учението Път на Мъдростта.

- Г-н Толев, твърди се, че един от беле-
зите на събуждащата се вече Кундалини 
(Първичната висша духовна сила в нас) е 
промяната на човешката ДНК и на кръвни-
те групи. И че след тази промяна човек ня-
мало повече да боледува. А вследствие на 
тези трансформации щял да надмогне и 
глада си, съня и пола си.

- Предстои ни едно истинско възкресение, 
една вътрешна пробуда на Кундалини. Цялата 
ни битка сега за Светлина и за Единосъщие с 

След по-малко от 100 години 
смъртта ще бъде добродетел

Щом новото е вложено в нас, 
приложността ще го извика на живот. 
Най-важните ни потреби в този път 
ще са чистотата и свободата от страх

Чрез днешните обществени, 
социални и здравословни 
„нарушения” отработваме 
натрупаната си карма    Ваклуш Толев е роден 

на 07.01. 1923 г. в село По-
повица, Пловдивска област. 
Учи право в Юридическия 
факултет на Софийския 
университет. Изключен е 
през 1946 г. по политиче-
ски причини. Престоява 
дълги години по лагери и 
затвори. Там пише пое-
зия, драми, философски 
есета, изучава немски, 
френски, английски език... 
След излизането от за-
творите завършва бо-
гословие в Духовна-
та академия, София. 
През 1991 г. е поканен да 
чете лекции по История на 
религиите в Пловдивския и 
Софийския университети. 
Започва да изнася лектории 
и публични слова в научни и 
културни центрове в цялата 
страна. От 1993 г. лекциите и 

словата излизат в списание 
„Нур“, където се публикуват 
и посланията на Учението 
Път на Мъдростта. Автор е 
и на Алманах „Послания на 
Планетния Логос“ както и на 
метафизичния труд „Седем-
те Лъча на еволюцията“. 
   По идея на Ваклуш Толев е 
създадено Сдружение „Об-
щество Път на Мъдростта“, 
което работи за разгръщане 
духовния потенциал на на-
цията и на водещите прин-
ципи в духовно-културната 
еволюция на човечеството. 
Толев е автор и на трило-
гията „История и теория на 
мировите религиозни уче-
ния“ /„История на религи-
ите“, „Езотерични школи и 
мистични учения“ – част І 
и ІІ/. Тя представя един нов 
поглед върху присъствието 
на духовното и окултно зна-

ние в личното, социално 
и историческо битие на 
човечеството. Най-нови-
те му книги – „Духовните 
дарове на България“, т.І и 
т.ІІ извеждат културно-ис-
торическата роля и духов-
ния принос на религиите в 
българските земи и духов-
но-социалните феномени 
в България. Подготвя се 
за печат и „Мъдростта в 
скрижали“ с негови мисли, 
афоризми, сентенции. 
   Ваклуш Толев е автор 
на идеята да се утвърди 
Ден и да се изгради Дом-
светилище на 13 поимен-
ни безсмъртни българи в 
националната ни история. 
Негово е и предложението 
да се включи в „Хартата 
за правата на човека“ и 
клауза за правата на ду-
шата, като се премахне 
прилагането на „анатема“ 
в религиите и понятието 
„враг“ в социално-граж-
данските отношения. 
   Идеите на Ваклуш Толев 
са не само проницателни 
тълкувания в областта на 
религиознанието, филосо-
фията, историята, социо-
логията и пр., те са принос 
към бъдещето като визия 
за присъствието на чове-
чеството в Третото хиля-
долетие. За първи път в 
света Ваклуш Толев дава 
Доктрината за йерархия 
на Духовните вълни и про-
кламира поредната Ду-
ховна вълна – Вълната на 
Мъдростта!.

дързостта е да счупим черупката на довчераш-
ното, за да вземем плода на Мъдростта. За-
щото точно дързостта прави човека мъдрец, 
мъдреца прави Учител, а Учителя – Син Бо-
жий. Синът Божий пък в служението Си за Все-
мирността става Бог. Но и сега всичко е на мя-
стото си. Не трябва да забравяме, че Бащата 
не може да загуби сина Си – синът е, който 
Го губи. В Бог човек се не губи, защото той 
е в Него. И временната ни раздяла с Него не 
е милост, а тайнство на Огъня, което ни води 
към среща, към Единосъщие. Така Човешката 
божественост среща своята Божия човечност. 
Щом имаме в себе си събуден и извикан Дух 
на Божеството у нас,  остава да направим Жи-
вот вложеното у нас Подобие. И тогава вече 
няма да търсим еликсира на безсмъртието, 
защото няма повече да се съмняваме, че 
в нас живее Безсмъртният. Това е Пътят на 
Кундалини, на Диханието на Бога у нас. Пътят 
на Мъдростта е Път за връщане на човека в 
Бога, като осъзнае и овладее своите непобе-
дими сили и възможности за Божественост. 
Първата потреба в този Път на понасяне на 
събудения Кундалини е – без страх! Защото 
той може да дойде от усещането за безопор-
ност, от това, че сме изведени от земното при-
тегляне. Тогава ще ни е нужно осъзнаването 
за относителността на нашата собственост. 
Трябва да започнем този процес на овладява-
не на Огъня, на Кундалини в нас, с чистотата 
на всички нива.Защото именно тя не позволя-
ва да се създава вибрацията на страха.

И да помним, че т.н. зло” е с ограничено вре-
ме. А свободата от зломислие е осъществен 
дар на Любовта.

Интервюто взе: Лияна ФерОЛИ

Пловдивският модул и Йордан епитропов представят темата Нова нравственост

вина  в пазвите на всички култури. Но тъкмо 
сега българите са призвани да го изведат от 
дългото забвение и пасивната будност на ча-
кане, да го изживеят в свое предназначение 
на действена жертвеност. Защото българите 
са призвани  да дадат на човечеството Зна-
нието на Мъдростта – утрешното битие на чо-
века, лик и същност на нашата Божественост. 
А чрез Ваклуш  Мъдростта ни остави „Безза-
ветния Завет”, който утвърждава човека като 
събожник и като приложност на прозрението 
за Богоживот. И този Път на Мъдростта вече 
има пътници (“децата на деня”), които тряб-
ва да се превърнат в Път на новата Духовна 
вълна на Мъдростта..

Различните модули на Движение „Път на 
Мъдростта” в страната представиха своите 
разработки на някои теми от Учението, като 
- „Нова приложност – първенствуващо е зна-
нието, не добродетелите”(Софийска школа), 
„Нова нравственост - няма зло, има нееволю-
ирало добро” (Пловдивска школа), „Нова пре-
ценка за човека-събожник” (Варненска школа), 
след което се проведоха дискусии по темите с 
участието на Ваклуш Толев. В програмата на 
Събора бяха включени и видеопрожекции, бе-
седи, посещение на Орфеевите скали, творче-
ска вечер под надслов „Събожникът – енергия 

Богоприсъствието е именно за неговото овла-
дяване. Но тази битка ражда мир с Път, кой-
то носи подвиг. Като под Възкресение тряб-
ва да се разбира именно този процес на 
вътрешна духовна пробуда.Очакват ни епо-
хални промени както в човека, така и в заоби-
калящия го свят. Тъй като новите дадености 
ще дават ново съзнание. Новата нравственост 
ще промени биологията на човека. Контактите 
с Причинния Свят ще променят всичко. Ще из-
чезнат дори и кръвните групи. А когато мяр-
ката се смени, наказанието се сменя с грижа, с 
благодарност. Обидата, безразличието, отмъ-
щението се сменят с благодат. Смирението 
вече няма да е обредна добродетел, а ще ста-
не духовна култура. Вълната на Мъдростта ще 
смени дори и растителния свят. Надмогата над 
хляба ще означава не хляб, омесен с мисъл, а 
глад за хляба на Мъдростта. Сънят също като 
обред на човека в земното поле, който не е 
същност, ще отпадне, когато дойде властта на 
човека-Бог. Половата енергия пък от идея 
за възпроизводство ще премине в идея за 
Сътворителство. Когато човекът одухотвори 
своята материя, половата енергия няма да 
се хаби по познатите досега начини. Изобщо 
всичко ще върви по посоката не на отричането 
и отхвърлянето, а на побеждаването, надмог-
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4 5 Разделението в отноше-
нието ни към сирийски-
те бежанци в страната 

ни е повече от очевидно. То 
ескалира от отявленото „за“ до 

категоричното „против“. Но понякога между 
тези два отговора се промъкват и много не-
подозирани нюанси. 

Без да бъдат ксенофоби, повечето стра-
хуващи се от проблеми с бежанците, проя-
вяват ксенофобски разбирания, т.е. показ-
ват боязън от чуждото, непознатото, но съв-
сем инстинктивно, с оглед собствената си 
сигурност. Понеже тези чувства няма как да 
бъдат достатъчно мотивирани, поради това, 
че в тях има много повече непонятност, от-
колкото враждебност и ненавист.

А другите, подкрепящите и реагиращите 
със състрадание, съчувствие и разбиране 
към бежанците, са ни много по-близки, по-
неже това е свойствена на българина черта, 
която е доказвана многократно през дълга-
та ни история. Но и сред тези хора, които, 
слава Богу, са много повече от смятащите 
явлението за хуманитарна и финансова кри-
за, рядко някой е стигал достатъчно дълбо-
ко в духовното обяснение на случващото се. 
Затова пък старецът Никон Светогорец го е 
направил, за да ни подтикне да си обясним 
неуловимото, необяснимото. Нищо че той 
говори по този въпрос съвсем принципно 
и отнасящо се за едни други условия и об-
стоятелства, като тръгва от библейските му 
основания и стига и до съвременните.

Първият Странник, Когото християнинът 
възлюби, напомня средногорския монах,  е 
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Лунен календар за октомври 2013 - ІІ част от Димитър СТОяНОВ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 
 

В края на месец октомври 2013 г. 
адвокат Мариана Праматарова и Община Бургас 

организират семинар на тема: 

„Актуални проблеми в приложението на Закона 
за защита срещу домашно насилие в духа на 
съвременните концепции и международните 

конвенции за правата на човека“ 
Лектор: Мариана Праматарова -

автор на книгата „Домашното насилие“.
Поканват се за участие в семинара правозащитните организации, 

институции и граждани, които се интересуват от проблема.
Контакти, записвания и доклади на тел: 0888727041

Адвокат 
МАРИАНА ПРАМАТАРОВА

„Едно унижение, което не 
получи подобаващ отговор, 
е причина за все нови и нови 
унижения” 

(роналд рейгън)

Липсата на механизми и 
стратегии, които да възпират 
домашното насилие у нас по-
ставя пострадалите  в пози-
цията на жертви, дори и след 
осъждането на насилника 
по ЗЗДН. Неравностойното 
им положение е резултат от 
манталитета на обществото 
и властите ни, които толе-
рират форми на домашно 
насилие.Жертвите са прину-
дени да водят самотна битка 
за правата си, неподкрепени 
от никого, унизени не само 
от насилника, но и от цяла 
система от органи и институ-
ции.

Приемането на законода-
телство за домашното на-
силие у нас се базира на 
Конституцията и междуна-
родните актове за правата 
на човека, които са част от 
вътрешното право на стра-
ната ни. Според Конститу-
цията държавата гарантира 
правата на човека и гражда-
ните. Защитата на правата 
на човека е регламентирана 
в Хартата за правата на чо-
века, Конвенцията на ООН 
за премахване на всички 
форми на дискриминация 
по отношение на жените, 
Конвенцията на ООН про-
тив изтезанията, жестокото, 
нечовешко и унизително от-
насяне, ЕКПЧОС – съгласно 
тях държавата е длъжна да 
гарантира ползването и за-
щитата на правата на човека, 
както в публичната, така и в 
частната сфера.

Сблъскалите се с пробле-
ма „домашно насилие” раз-
бират, че нито ЗЗДН, нито 
Конституцията, нито между-
народните конвенции, нито 
наказателния кодекс са 
ефективни срещу домашни-
те насилници, които необе-
зпокоявани от никого продъ-
лжават да упражняват  агре-
сивно насилието.

Причините са много, но 
ето някои от тях:

1. Още с подаването на 
молба за защита от домашно 
насилие жертвата е в усло-
вия на превантивен риск – на-
учавайки, че е подала молба 
за развод или за защита по 
ЗЗДН, насилникът започва 
агресивен тормоз, включващ 
побой, заплашване, изнудва-
не, скандали и обиди, с които 
парализира съпротивата на 
жертвата и я принуждава да 
оттегли молбата си. От пет 
подадени молби за защита 
по ЗЗДН три са оттеглени, 
една е отхвърлена от съда и 
само по една е осъден извъ-
ршителя.Причината е липса 
на превенция с извършите-
ля и липса на протекция за  
жертвата още при подаване-
то на молбата за защита по 
ЗЗДН.Друг трик, който при-
лагат домашните насилници 

ЖЕРТВИТЕ  НА  ДОМАШНО  НАСИЛИЕ  СА  
ОБРЕЧЕНИ  НА  ДИСКРИМИНАЦИЯ  У  НАС
е след подаването на молба-
та за защита да се извиняват 
на жертвата, да й обещават, 
че това повече няма да се 
повтори, да я уверяват в лю-
бов...Някои от насилниците 
наистина прекратяват за из-
вестно време упражнява-
нето на домашно насилие и 
приспиват бдителността на 
жертвата, която отново и от-
ново след това е подлагана 
на насилие и унизително от-
насяне, принуждавана е да 
търпи и някои свикват с това 
положение.

2. След осъждането на до-
машния насилник по ЗЗДН 
жертвата е поставена в ус-
ловия на превантивен риск 
от агресивното поведение 
на извършителя.Липсата на 
превенция, липсата на про-
грами, липсата на органи за 
контрол и много други липси 
и несъвършенства правят 
неефективен ЗЗДН и водят 
жертвата в прокуратурата и 
съда на нови дела срещу до-
машния насилник.

3. Прокуратурата отказва 
да образува нови дела сре-
щу осъдения по ЗЗДН, като с 
отказите си за прекратяване 
защитава домашния насил-
ник, стимулира го да продъ-
лжава да извършва насилие-
то, имунизира го и спомага за 
разпространението на феми-
цид – а.

4. Абсолютно неравно-
поставени са пострадалите 
от физическо насилие и по-
страдалите от психическо и 
емоционално насилие – за 
първите прокуратурата об-
разува досъдебни производ-
ства при нарушаване на мер-
ките за защита по ЗЗДН, а за 
вторите – не.Пострадалите 
от психическо и емоционал-
но насилие при мерки за 
защита, визирани в съдеб-
на заповед, на практика са 
оставени без защита от по-
лиция, прокуратура и съд,  и 
се налага да завеждат нови 
съдебни дела по реда на 
частното обвинение, което 
прави безсмислен и неефек-
тивен ЗЗДН.

5. Властите не разбират, 
че е много опасно да напус-
неш домашен насилник, не 
разбират и дискриминаци-
онния ефект на домашното 

насилие върху жертвите.Ето 
някои факти как се осъще-
ствява дискриминацията: 

- жена, поляла със старо 
олио вратата на съседи се 
глобява от съда 1000 лева, 
а домашен насилник, кой-
то извършва физическо или 
психическо насилие върху 
жена си се глобява по ЗЗДН 
от 200 до 1000 лв

- мъж, който тормози жи-
вотно или влачи куче за ко-
лата си има образувано дело 
от прокуратурата и е глобен 
2000 лева, но мъж, който 
тормози жена си, за което е 
осъден по ЗЗДН е защитен 
от прокуратурата с отказ да 
му се образува наказателно 
производство, че нарушава 
мерките и затова продължа-
ва да извършва домашното 
насилие...

6. Полицията не предпри-
ема никакви действия срещу 
домашни насилници, осъде-
ни по ЗЗДН за осъществяван 
психически и емоционален 
тормоз, не уведомява про-
куратурата, че не се спазват 
мерките, фиксирани в съдеб-
ната заповед за защита, кри-
ят се жалбите на жените, за-
щитават насилниците по об-
разувани наказателни дела 
в съда, като заявяват че „не 
си спомнят”, „не са чули”, „не 
са видяли”, че насилникът 
удря, заплашва, обижда и 
клевети жертвата в тяхно 
присъствие по време на дей-
ствието на съдебна заповед 
за защита от домашно на-
силие, че били „лични отно-
шения”, „граждански отно-
шения”, били се „изолирали 
и изключили” ...По този на-
чин са оправдани домашни 
насилници от съда, а има и 
осъдени жертви на домашно 
насилие, заради такива сви-
детелски показания.При по-
дадени жалби от жертвите и 
срещу бездействието на  по-
лицейските служители в Об-
ластните дирекции на МВР 
им е обяснявано, че 80% от 
тези служители са същите 
домашни насилници и срещу 
тях има подадени жалби и 
молби за защита по ЗЗДН от 
семействата им.

7. Липсва практика в 
българския съд да се осъ-
ждат домашните насилници 

по образувани наказателни 
дела от частен характер от 
жертвите, че насилието спря-
мо тях продължава и след 
осъждането по ЗЗДН.По този 
начин се толерират извърши-
телите на  домашно насилие, 
дава се лош пример на обще-
ството и се създават предпо-
ставки за продължаване на 
варварските актове.Не се по-
знава психиката на жертвата 
и психиката на извършителя.
Многократно правозащитни-
те организации са искали от 
Министерство на правосъди-
ето да се проведат обучител-
ни семинари  със съдиите и 
прокурорите по ЗЗДН за по-
вишаване на квалификаци-
ята им, но до месец януари 
2013 година това не е напра-
вено. Само по 16 наказател-
ни дела има осъдени домаш-
ни насилници.”Формалният 
съд е баналното зло!”- заявя-
ва Българският Хелзински 
комитет.

Практика на Европейския 
съд по правата на човека в 
Страсбург:

- Решение от 28 май 
2013г. по делото Еремия сре-
щу Молдова – „Отказът на 
властите ефективно да при-
ложат законодателството за 
защита от домашно насилие 
е резултат от предразсъдъ-
ците им относно ролята на 
жената в семейството.С 
бездействието си властите 
са насърчили насилника да 
продължава , като са го на-
карали да се чувства иму-
низиран срещу преследва-
не за полово мотивираното 
насилие, което извършва.
Ефективното противодей-
ствие на домашно насилие 
предполага третирането му 
като полова дискриминация.
Съдът вече се е произнесъл 
по делото Опуз срещу Тур-
ция – бездействието на вла-
стите да защитят жените от 
домашно насилие е дискри-
минация.Социалните власти 
не са наложили изпълнение 
на съдебна защитна запо-
вед, неколкократно наруша-
вана от насилника и допъ-
лнително са оскърбили жал-
боподателката, като й пред-
ложили да се помири с него 
под предлог, че „не била нито 
първата, нито последната 

жена, бита от мъжа си”.На-
силникът си е признал, че е 
бил жена си и е бил защитен 
от наказателно преследване 
посредством решението на 
прокуратурата да спре про-
изводството.Съдът намира, 
че комбинацията от всички 
тези фактори, съставлява 
повтарящо се оневиняване 
на това насилие и отразява 
дискриминационно отноше-
ние спрямо нея.”

Обезщетението на жалбо-
подателката е 15 000 евро, 
предвид сериозните наруше-
ния.Властите добре са зна-
ели за насилническото по-
ведение на съпруга й, което 
става още по-изявено след 
издаването на съдебна запо-
вед за защита, но не са осигу-
рили безопасността на жал-
боподателката.Липсата на 
решителни действия е още 
по-смущаващо предвид това, 
че извършителят на домаш-
но насилие е полицай, чиито 
служебни действия са да за-
щитава правата на другите.
Отношението на властите 
представлява дискримина-
ция на госпожа Еремия като 
жена.Решението на Съда е 
по чл.3,8 и 14 от ЕКПЧ – уни-
зително отнасяне, право на 
зачитане на личния и семеен 
живот и дискриминация.

- По подобни дела (М.С. 
срещу България, Беваскуя и 
С. срещу България)

Европейският съд по пра-
вата на човека вече се е 
произнесъл – липсата на за-
щита от домашно насилие 
е дискриминация и личният 
живот изисква ефикасни на-
казателноправни разпоредби 
за жалбоподателите, които 
имат право на ефективна за-
крила.

 * фемицид – убийство на жена, 
поради факта, че е жена

** фактори, установявящи ми-
нимална степен на жестокост: 
продължителност, психически, фи-
зически последици, пол, възраст, 
здраве на жертвата

*** изтезание според Европей-
ския съд е: „палестинска примка”, 
побой, електрошок, заплахи за жи-
вота, здравето и семейството, 
сексуални заплахи, унижение, на-
слагване на страх, изнасилване, 
лоши условия, липса на медицински 
грижи и др.

Христос, а по време на Страстната седмица 
пеем: „... дай ми Този Странник...“. Напомня 
ни, че всеки истински християнин служи на 
един Странник и трябва да знае, че в този 
свят всички сме чужденци и странници. Че 
тук нямаме отечество и че другаде е на-
шата родина. Може да не сме незаконни 
имигранти, но сме преселници по цяла-
та земя. И затова всеки християнин трябва 
истински да обича странниците. За жалост, 
обаче, много други само се правят на при-
ятели на странника, за да постигат някои 
свои цели.

А когато поискаме да помогнем на някого, 
трябва да внимаваме, защото не е доста-
тъчно доброто разположение, нашата лю-
бов трябва да бъде Христовата любов, а не 

дяволската. Та нали любовта е любимата 
дреха на дявола. Дяволът идва облечен в 
любов. Но нашата християнска любов не е 
любовта на политиците, които идват да ни 
кажат: „Подкрепяме ви и сме до вас“ и нищо 
не дават.  Старецът Никон илюстрира това с 
историята на един гръцки кмет, който раздал 
огромни количества хранителни продукти на 
гладуващи чужденци, но пропуснал да каже, 
че въпросните хранителни продукти са из-
пратени като дарение от Кипърската църк-
ва, за да бъдат раздадени от кметството. 
Това е опасната любов на такива кметове 
и политици. Любовта на лицемерите. Любо-
вта, която храни някого не защото го обича, 
а защото така иска да се хареса на някой.

А когато даваш на другия без любов, го 
обиждаш. Един светец на Църквата казва: 
„Хвърляш кофата в кладенеца, вадиш вода 
и даваш на жадния да пие, но преди това 
виж с водата дали не си извадил и някоя 
жаба, за да не я дадеш и нея.“. Затова пър-
во трябва да се очистим от „жабите”, кои-
то са в нас, и след това да принасяме на 
другите. Така както ни учи Достоевски да 
принасяме на другите не това, което просто 
имаме, а това, което сме. И така, както ни 
учи библейския апостол, че доброто не е до-
бро, ако не става по добър начин, напомня 
ни старецът Никон Светогорски. 

 
Лияна ФерОЛИ

ГОРДЕЛИВОТО ЛИСТО
Детенце играло, букетче си събрало
от шарени листи, и дребни, златисти.
Сестрички до сестрички, сгушвали се всички
обагрени листа, за да не останат в тъжна самота.
Но едно листенце искало да каже, на всички да докаже
че е най-красиво. Бутало сестрички, показало се диво!
Закачливо трънче, раснало до пънче.
Пъстрото листенце подскокнало игриво
плъзнало се леко, не паднало на меко.
За тръна се хванало, от болка се схванало!
Искало да легне и да се изтегне,
но така се свило, грозно, причудливо.
Вместо свят да види, както си мечтало,
в тръна се наболо, в сълзи се обляло.

ПИСМОТО НА ЕМИ
Есен е. Денят е слънчев. Започнал е есенния листопад. Еми играе на 

двора, тя е застанала до стеблото на крушовото дърво и люлее ниските 
клони. Листата са изпъстрени с топли слънчеви багри. Те са леки и поли-
тат на воля. Вятърът ги грабва. Закачва ги на невидими нишки и ги отнася 
надалеч. Еми ги гледа и се радва от сърце.

Изведнъж тя решава да напише писмо до баба и дядо. Много й е домъ-
чняло за тях.

- Ветре, ще отнесеш ли писмо до нашето село?
Вятърът писва – фиу, фиу…
Тя мисли, че той е съгласен и се прибира бързо вкъщи. Намира бял 

лист и започва развълнувано да пише с печатни букви. От всяка дума 
лъха обич… Ето, че е готова, излиза, ослушва се и се озърта. Дали я чака 
неспокойния вятър? Забелязва в небесната синева един къдрав, малък об-
лак.

- Облаче, ти всичко виждаш от високо. Моля те, покажи на вятъра 
пътя към голямото село. Дано той намери бабината къща.

На Еми й се струва, че облачето се усмихва и тя се успокоява. Вятърът 
минава край нея и засвирва. Тя подхвърля с треперещи пръсти малкия 
лист. Той го грабва и понася.

Малкото момиченце събира пъстроцветни листа за вазата и щастлива 
се прибира у дома.

Когато майка й се върна от работа, тя й разказа какво е правила през 
деня.

- Мило дете, когато решиш да изпращаш писмо, първо трябва да ку-
пиш плик с марка, да сгънеш изписания лист и да залепиш плика, но след 
това да отидеш до пощата и да го пуснеш в кутията за писма. Пощенски-
те служители ще имат грижата за него и тогава писмото непременно ще 
стигне до баба и дядо.

Еми остана слисана. Хвана майка си за ръка и тръгна да търси писмо-
то. То беше паднало и застанало край храстите близо до оградата.

П.П. – Да напишеш името на баба или дядо и точния адрес – улица и 
№, къде живеят, в кое село или в кой град на България.

Весела Михайлова Ангелова, София, в рубриката:
НАшИТЕ чИТАТЕЛИ ПубЛИкуВАТ:

Даването без любов е обида
бр. 20 (43) • 17 - 31.10.2013 г. 
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Уважаеми читателю! Ти, който си родолюбив 
и отговорен Българин, загрижен за съдбата на 
Народа ни... Знай, че в ръцете си държиш ис-
тината, с която се твори новата История на 
България! Тази истина е Проектът за въвежда-
не на Безусловен Базов Доход (ББД) за Бълга-
рите. 

•	 Проектът  е надпартиен! Това означа-
ва, че всички политически сили могат да го 
включат в икономическите си програми, ако са 
национално отговорни партии.
•	 Проектът е радикален! Неговата цел е 

тотална смяна на досега съществуващата не-
справедлива социална система.
•	 Проектът е една революция! Револю-

ция, която всички ние ще направим с мирни 
средства и по един достоен и благороден на-
чин!
•	 Проектът е едно помагало и наръчник! 

Чрез него всеки Българин, загрижен за бъдни-
ните ни, ще може да изразява, да защитава и 
да подсеща за нашите искания управляващи-
те ни политически елити.
•	 Проектът е една здрава основа за сил-

но Гражданско Общество! Общество, което 
ще бъде вече съзнателно и контролиращо и 
което ще направи необратим просперитета на 
страната ни. Общество, което ще направи от 
своите управници служители на своя Народ, 
независимо с каква политическа окраска са.   
•	 Проектът е реално приложим и, прак-

тически, безрисков! Той е съобразен със спец-
ифичните икономически условия в страната 
ни и задава точни параметри на работа как-
то за политиците, така и за икономистите ни. 
(Виж т.3!)
•	 Проектът е отворен! Той е без авторско 

право и е подарък за всеки Българин, който го 
е приел с добронамерен ум и чисто сърце!

Призоваваме Ви,
Ако материалът Ви е докоснал, приемете го 

като свой и помогнете да го разпространим!
Помогнете той да стигне до знанието на все-

ки един наш сънародник, независимо от него-
вата възраст, религия, местонахождение или 
политическо убеждение! Нека всички да под-
крепим тази общонационална Кауза, която ще 
даде сигурност, достоен живот и материална 
свобода на всеки един от нас!

Българино, ако усещаш порива на вдъхно-
вението в Сърцето си, включи се активно в 
„Плана за работата по разпространението на 
Проекта ББД“, описан на сайта ни! 

Приеми лично и отговорно своята част от 
тази народна Мисия, защото е време всич-
ки заедно да сътворим една нова и велика 
България!

ІІ. Идеен проект „Безусловен Базов До-
ход за Българите“

1. Исторически анализ и обосновка
В световната история има десетки примери 

за революции, които са сменявали несправед-
ливи системи. Основната им цел е била обик-
новено придобиване на свобода и равенство 
между хората. Защо те не са успявали ? – За-
щото са постигали своите цели с насилие!

Насилствената смяна дори и на несправед-
лива система води след себе си Карма (`от-
ветно насилие`), което рано или късно довеж-
да до израждане на всяка възвишена идея. 
Всички революционери досега са действали 

на принципа целта оправдава средствата, ко-
ето е пагубно и дълбоко погрешно. „С благо-
родни средства към благородни каузи!“ - това 
е девизът на всички нас, които искаме да се 
въведе ББДоход.

В днешни времена Демокрацията е един-
ствената работеща система, която дава Сво-
бода! Точно тази система, сериозно е накъ-
рнила чувството за равнопоставеност между 
хората.

Дори и със Свобода в ръцете си, когато един 
човек е окован с „материалните окови“, за как-
во му е тя? Да! Всеки от нас се ражда свобо-
ден в едно демократично общество, но той 
трябва да има и базова материална независи-
мост, когато стане пълнолетен. Независимост, 
която  осигурява равнопоставен базов старт за 
развитие на творческите му заложби!

Много от нас се раждат като деца на „роби“, 
защото нашите родители са се обвързали със 
заеми и кредити, обезпечаващи наложеното 
ни по демократичен начин потребителско мис-
лене. Трудно се късат тези „вериги“! Вериги, 
които и при най-малкото невнимание, се при-
стягат още по-силно и стават още по-тежки с 
поредния кредит, заем или лизинг.

Проектът за въвеждане на ББД променя 
цялата тази порочна система по един револю-
ционен начин, но с мирни средства. ББД дава 
възможност на хората да придобият сигурност 
и независимост. Той позволява да упражним 
своя отговорен избор без страх и притеснения!

2. Какво е Безусловен Базов Доход (ББД)?
Това е гарантиран от държавата и Конститу-

цията ежемесечен доход, който се предоставя 
в еднакъв размер на всеки пълнолетен Бълга-
рин, живеещ на територията на Република 
България, за подпомагане на неговото незави-
симо и свободно съществуване.

ББД е нещо като пожизнена рента, която 
се получава от всеки гражданин, навършил 
пълнолетие, за да покрива своите потребно-
сти, гарантиращи физическото му оцеляване.

ББД осигурява материална равнопоставе-
ност между пълнолетните граждани на едно 
демократично общество, в което има развити 
пазарни отношения. В този смисъл, ББД не е 
социализъм, защото той не прави хората ед-
накво бедни, а обратното - разкрива простор 
за развитие на творческите заложби и пред-
приемчивостта у човека!

Въвеждането на ББД сменя досега съще-
ствуващата социална система. Това е НЕ-
СПРАВЕДЛИВА система, при която, по усмо-
трение на управляващия политик, се подпо-
магат само отделни прослойки от обществото 
– социално слаби, безработни или етноси. По-
добна управленска „загриженост“ не е нищо 
повече от законен начин за купуване на бъде-
щи избиратели! Това е несправедлив начин, 
подхранващ политическото лицемерие и по-
пулизъм.

Позната картинка от 23-годишния ни демо-
кратичен преход, нали?

С въвеждането на ББД не се позволява по-
добна политическа демагогия. Защо? - За-
щото, контролът върху управляващите ще 
се осъществява по един елементарен начин, 
тоест всеки ще претегля ефективността на 
управляващите не по думите и оправданията 
им, а по прихода в своята ББД сметка!

3.Как ще се финансира ББД?
Финансирането на ББД е възможно един-

ствено и само при демократични системи, в 

които има развито пазарно стопанство.
Основните средства за финансиране ще ид-

ват предимно от две пера в хазната – ДДС и 
Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всич-
ки плащаме в еднакъв процент при всички 
наши покупки, но те не се връщат при всички 
по равно. 

Чрез въвеждане на ББД се поправя тази не-
справедливост!

ББД позволява справедливо и равно пре-
разпределение на тези събрани средства. 
Така всички, които са финансово добре и по-
требяват повече в даден момент, ще могат со-
лидарно да подпомагат както себе си, така и 
всички свои сънародници, изпаднали в труден 
момент. За да се разбере тази философия, е 
нужно да се схване следното: няма гаранция, 
че колкото и добре да живее човек в даден мо-
мент, той не ще изпадне в безизходица или не 
ще стане безработен в някой бъдещ етап от 
живота си!  

При трудни условия за съществуване насто-
ящата социална система предвижда безброй 
документи за доказване на бедност. Подоб-
но нещо унижава хората и те остават без до-
стойнство, принудени да се редят по гишета 
за социално слаби, просейки милост и помощ 
от държавния администратор. Нека да спрем 
това унижение! Нека да запазим достойнство-
то си, което дори и поробителите не са успява-
ли да ни отнемат!

Накратко, пари за ББД има налични във 
всеки един момент и ВИНАГИ ще ги има! Това 
е така, защото едно общество винаги ще по-
требява, респективно – винаги ще се събират 
пари от косвени данъци, които просто трябва 
да се преразпределят поравно между всички.

Актуалният въпрос в насока финансиране 
на ББД навярно трябва да е – колко ще бъде 
голям той? Размерът му зависи от две неща. 
Първо, той ще зависи от мъдрия избор на На-
рода, чрез който ще се избират за управлява-
щи само кадърни хора и професионалисти. И, 
второ, ББД ще зависи от трудолюбието на На-
рода ни и това как той ще реализира своите 
творчески възможности. Историята ни е пока-
зала, че Българинът умее тези неща! Следо-
вателно, след като въведем ББД, в България 
няма да има гражданин на Европейска страна, 
който да не желае да има българския стандарт.

Навярно, сега ще се запитате, къде са кон-
кретните изчисления за ББД? - Точните и ко-
ректни изчисления могат да се направят само 
от големи екипи, професионалисти по бюджет. 
В тази насока, за да се избегне излишната де-
магогия и популизъм, в раздел 4 „Задачи за 
политици и икономисти касаещи ББДохода“ 
сме дали конкретен алгоритъм, за изчисление.

Чрез него целим две неща:
•	 да дадем отправна точка на икономи-

стите ни, които с обединени усилия, незави-
симо от своите леви или десни убеждения, ще 
могат да постигнат консенсус в изчисленията 
си.
•	 да покажем, че дори човек без иконо-

мическо образование, може с химикал и лист 
в ръка да установи, че ББД-бюджет е напълно 
възможен и постижим!  

Обобщение: Много е важно да се разбе-
ре, че Проектът е адаптиран към българските 
условия по един уникален начин - начин, при 
който сметките са на много заден план, защо-
то не теоретичните изчисления правят дадена 
система работеща, а Принципите, на които се 
базира нейното функциониране и начините на 
нейната защита!

 4. Конкретни предложения 
за организация на ББД

Следващите идеи са пример-
ни и конструктивни. Те могат да 

се усъвършенстват винаги и към тях могат не-
прекъснато да се прибавят нови такива. Целта 
на подобни идеи е да защитят ББД от злоупо-
треби и да го направят по ефективен.

4.1. Издаване на Индивидуална Пожизне-
на Дебитна Карта (ИПДК) на всеки български 
гражданин, навършил 18 години, с която да се 
правят само безкасови разплащания при из-
разходване на Дохода.

4.2. ИПДК ежемесечно ще се зарежда с пари, 
съгласно определения Доход на годишна база, 
заложена в държавния бюджет.

4.3. Парите в ИПДК няма да могат да се на-
трупват. Тоест - ако те не се оползотворят в те-
кущия месец, парите се връщат в специален 
фонд за ББД в бюджета.

4.4. ИПДК може да се използва първоначал-
но само при разплащания на хранителни сто-
ки, базови разходи (ток, вода, парно), здраве и 
обучение. С времето, когато системата улегне, 
и по преценка на управляващите, могат да се 
прибавят и други разходни пера, покриващи 
нуждите на гражданите.

4.5. ИПДК може да се ползва само на тери-
торията на Република България.

4.6. ИПДК не може да се онаследява.
4.7. ИПДК може да се ползва само лично 

или от членове на семейството (съпруг или 
съпруга).

4.8. ИПДК се издава на всеки пълнолетен 
български гражданин, независимо от неговия 
пол, раса или религиозна принадлежност. Из-
ключение могат да правят само лицата, лише-
ни от свобода.

4.9. ИПДК се издава и за деца под 18 г., ко-
гато те са останали сираци. При това положе-
ние, средствата по картите се ползват от оси-
новителите или приемните семейства, с което 
се подпомага израстването на тези деца.

5. Конкретни стъпки преди въвеждането 
на ББД и насоки за ефективност и рента-
билност при прилагането му.

5.1.  Въвеждане на електронно правител-
ство! Без него ББД е НЕВЪЗМОЖЕН и това 
задължително трябва да бъде първата стъпка. 
Като улеснение за ползване и против злоупо-
треби е препоръчително да се въведе и елек-
тронна лична карта (ЕЛК) за всеки Българин.

5. 2.  Приемане на принципа “без дългосроч-
ни външни задължения”! Това е важна пред-
поставка, предпазваща ББД системата от све-
товни финансови кризи и девалвация на воде-
щи валути. Допустимо е при необходимост да 
се вземат краткосрочни заеми, осигуряващи 
по-бързото усвояване на пари от еврофондове 
и др.

5. 3. Валутният борд може да се премахне, 
за да не провали ББД при евентуален крах на 
долара или еврото, например. Дисциплината 
на валутния борд, обезателно трябва да се 
запази! В тази насока трябва стриктно да се 
придържаме към критериите от Маастрихт.

Последните може да доусъвършенстваме, а 
после те да залегнат в Конституцията ни. По 
този начин - всеки, който е на власт, ще бъде 
задължен да ги спазва!

5. 4.  Създаване и натрупване на “буферен 
фонд” ( запас за ББД ), който да гарантира из-
плащането на дохода за месеци напред. Това 
ще ни подсигури при бедствия, сътресения на 
световни борси, или резки девалвации на во-
дещи валути, които евентуално биха затруд-
нили изплащането на ББД. От подобен фонд 
ще се компенсира изплащането на дохода в 
месеците, когато е по-ниска събираемостта  
на парични средства в хазната.

5. 5.  Определяне на базова “вредна потре-
бителска кошница”. В нея ще се включат про-
дукти, вредни за здравето на човека (цигари, 
алкохол и др.), на които да може да се вдигат 
безпроблемно акцизите и така да се натруп-

ват повече пари във фонда/сметката на ББД. 
Целта е да се стимулира постепенно здравос-
ловния начин на живот или в кризисни моменти 
да се възстанови бързо бюджетния дефицит.  

5. 6.  Прилагане на всякакви пазарни меха-
низми за стимулиране на българското произ-
водство, на база безкасовото разплащане с 
ИПДК.

5. 7.  Промяна на данъчното законодател-
ство, като идеята е от презумпцията “невинен 
до доказване на противното” да стане  “вино-
вен до доказване на противното”. Идеята е 
вдъхновена от Израелското законодателство 
и, повтаряме - при нас тя ще касае САМО 
данъчното законодателство!  

С други думи казано, всеки забогатял Бълга-
рин, трябва да съхранява документите за на-
трупаното си богатство, а при нужда (провер-
ка) да може да докаже сам, чрез лицензиран 
одитор, произхода на авоарите си. По този на-
чин ще се преустановят  настоящите практики 
на смехотворните данъчни ревизии, при които 
месеци наред се правят финансови проверки, 
похабяващи колосални държавни средства и 
загуба на време на държавните ни служители.

5. 8.  Строги и безкомпромисни наказания за 
всяка фирма, която не си плаща данъците.

При укриване на данъци и особено за тези, 
ощетили фонда/сметката за ББД, да се възста-
новяват нанесените загуби минимално в дво-
ен размер, а за виновните да се предвиждат 
ефективни присъди – отнемане на свободата, 
при установяване на злоупотреби в големи 
размери.

5. 9.  Премахване на порочната практика за 
приспадане/усвояване на ДДС и ползване на 
данъчен кредит. Чрез подобни порочни прак-
тики, всички фирми в страната ни са станали 
закононарушители. Накратко – край на систе-
мата, която принуждава фирмите да злоупо-
требяват!

5. 10.  Двете пера от бюджета – ДДС и Акциз, 
които ще се преразпределят, да се обособят 
като нов данък, който да се натрупва в отделна 
сметка и със закон да е забранено преливане-
то на пари от други държавни вземания в тази 
сметка, както и непозволени разплащания от 
нея за други държавни разходи, различни от 
ББД.

5. 11.  (ново, от 24.04.13г.)  Въвеждане на 
законова поправка – ефективни присъди от 6 
месеца до 3 години за лица, извършили дреб-
ни кражби, без фиксиран минимум на открад-
натото.

Присъдите могат да са по бързата процеду-
ра и да се излежават на места – с лек режим, 
подобно на западната практика.  По информа-
ционните медии непрекъснато научаваме как 
в развитите демокрации дори известни лично-
сти изтърпяват наказания за своите противо-
обществени прояви, а в България има обир-
джии на възрастни хора, с по 3-4 висящи дела 
или условни присъди, които „правосъдието“, 
на практика, прави недосегаеми.

5. 12   (ново, от 24.04.13г.) Въвеждане на 
законова поправка – ефективни присъди от 
10 г. нагоре, за управляващи политици, които 
умишлено или поради некомпетентност, са ув-
редили ББДохода на Народа. Подобни хора 
трябва да се обявяват за национални предате-
ли! Тази мярка по естествен начин ще „преся-

ва“ некадърните и корумпирани политици, от 
достойните такива. Подобна мярка ще охлади 
страстите на безбройните „лидери“, жадуващи 
за политически изяви.

5. 13.  (ново, от 24.04.13г.) Въвеждане на 
Конституционна поправка! Да се впише в Кон-
ституцията правото на всеки пълнолетен граж-
данин на РБ да получава ежемесечен безус-
ловен базов доход. Тази мярка ще доведе до 
невъзможността в бъдеще някой некадърен 
политик да съсипе труда на своите предше-
ственици.

6. Какви ще са ПОЛЗИТЕ, 
ако проектът ББД се осъществи.
6. 1.  Премахването на стреса и страха в хо-

рата за оцеляването им. Това ще отключи тях-
ната креативност и предприемчивост. Огромен 
е броят на хората, които не работят любими-
те си неща, за да не рискуват, притеснени от 
дългове или от факта, че няма да могат да из-
хранят децата си. По този начин, творческият 
ни потенциал се похабява!

6. 2.  Стимулиране на потреблението, по-
ради факта, че  Доходът ще трябва да се из-
разходва ежемесечно без натрупване. Това ще 
доведе до голямо търсене, а оттам и стимули-
ране на производството и икономиката, като 
цяло. При това положение, пазарната иконо-
мика ще заработи със своите истински меха-
низми, без да се налага предприемачът уж да 
“инвестира”, а целта му да е предимно източ-
ване на ДДС!

6. 3.  Заплатите ще се вдигнат, защото хо-
рата няма да продават труда си за жълти сто-
тинки.

6. 4.  Безработицата ще намалее и в бъдеще 
тя вече няма да е фактор, който да се отчита и 
да ни притеснява.

6. 5.  Ще има ръст на инвестиции за разумен 
живот. Саниране на жилища, еко къщи, иконо-
мични електроуреди и т.н. са неща, в които ин-
вестициите ще скочат рязко, поради факта, че 
с Дохода ще може да се плащат базовите нуж-
ди (вода, ток, парно), което ще освободи част 
от другите ни разходи. Следователно, тези око-
ло 35 милиарда, спестени в банките, народни 
пари „за черни дни“ ще се включат активно в 
икономиката, което ще е като “мехлем” за нея 
при сегашната стагнация в кредитирането.

6. 6.  Междуфирмената задлъжнялост при 
този ръст в икономиката ще намалее!

6. 7.  Решаване на проблема с безотговорно-
то правене на деца от някои по-слабо интели-
гентни и ниско образовани групи, наши съна-
родници.

Условието ББД да бъде само за пълнолетни 
граждани, по естествен начин ще вразумява 
подобни групи да планират децата си. Финан-
совата заинтересованост  ще стимулира отго-
ворност и разумност при тези хора, и така те 
няма да бъдат изкушавани да създават различ-
ни схеми, източващи социалните ни фондове. 
Да си родител е отговорност, а децата трябва 
да бъдат желани, планувани и очаквани.Ако 
успеем в тази насока, не само цяла Европа, но 
и целият свят ще ни бъдат благодарни.

(Следва)

Какво е това 
Безусловен Базов Доход 

и има ли почва у нас?!
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

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

Писателските друже-
ства в Бургас усилено се 
подготвят за предстоя-
щите Есенни литератур-
ни празници, които по 
традиция се провеждат 
от 1 до 30 октомври всяка 
година.

Тазгодишното издание 
на празниците стартира 
на 1 октомври - Междуна-
роден ден на музиката и 
Национален празник на 
поезията с "Огънят на по-
езията, музиката на вода-
та" - спектакъл по стихове 
на бургаски поети в изпъ-
лнение на актьора Златко 
Ангелов и Грета Коцева, 
музика "Трио Вива" , в 18 
часа, зала "Георги Баев" 
на Културен център "Мор-
ско казино" - Бургас.

Студио "Митични пти-
ци" подготвя "Вечер на 
любовната поезия", ко-
ято ще се проведе на 
23.10.2013г. в "Морското 

ПОКАНА 
 

СНЦ “АРТПИЕРИЯ” буРГАС 
И ОбЩИНА буРГАС 

ПРЕДСТАВЯТ 
СПЕкТАкЪЛА “СТИХОВЕ НА кОЛЕЛА” - 

ТЕАТЪР НА ПОЕЗИЯТА  
ПО СТИХОТВОРЕНИЯ на: 

Евгений Апостолов, Калина Вергиева, Мариана 
Праматарова, Стефка Бакалова, Тома Троев, Мина 

Кръстева, Васил Костов и Константин Корадов. 
Режисьор: Мария Атанасова

18 октомври 2013г. от 18:00 часа 
в залата на куклен театър - бургас.

Изявата е част от Есенните литературни празници 
на Община Бургас. 

Поканват се гражданите и гостите на Бургас 
да посетят събитието. 

Вход: свободен

ЕСЕННИ ЛИТЕРАТУРНИ 
ПРАЗНИЦИ В БУРГАС

казино".
Традиционната вечер 

на прозата също ще се 
проведе в КЦ "Морско 
казино", където в продъ-
лжение на месец ще се 
представят и много кни-
ги на автори от Бургас и 
други български градове.
Книгите са жанрово раз-
нообразни - поезия, про-
за, публицистика, исто-
рически, краеведчески.

За почитателите на 
фантастиката има специ-
ална литературна вечер, 
както и за представянето 
на алманах "Море".

Дружеството на сво-
бодните писатели ще 
представи своите автори 
на 8 октомври.

Сдружение "Артпие-
рия" ще представи Те-
атър на поезията в залата 
на Куклен театър Бургас 
на 18.10.2013г. от 18 часа. 
Членове на формацията 

са в творческа подготов-
ка и репетират спектакъ-
ла "Стихове на колела" 
по произведения на Ев-
гений Апостолов, Кали-
на Вергиева, Мариана 
Праматарова, Тома Тро-
ев, Мина Кръстева, Кон-
стантин Корадов, Стефка 
Бакалова и Васил Костов 
под режисурата на Мария 
Атанасова.

Програмата е богата 
на литературни събития 
и ще задоволи вкуса и на 
най-претенциозната пу-
блика - твърдят органи-
заторите от Община Бур-
гас и председателите на 
писателските дружества 
в града.

Входът за всички лите-
ратурни събития е без-
платен за гражданите и 
гостите на Бургас.

ето и програмата
по дни

Културен център 
«Морско казино»-
Бургас 


