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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Нужно е да знаете за 
делата на вашите 
отци, както знаят 

всички народи за себе 
си на свой език и имат 

история; така всеки 
техен учен знае, 

разправя и се хвали със 
своя род и език!

Паисий 
Хилендарски

на стр. 4

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

Смята се за автор на най-
амбициозните исторически 

книги за Европа от 
последното дваде-

Проф. Норман Дейвис: 

на стр. 3 

Според историческите му писания: ... „Евро-
па е ходела права под масата”, когато България 
е била империя (царство) още през X век. На 72 
години е, лектор в много страни, включително 
Съединените щати, Канада, Австралия, Япония, 
Китай, Полша.

Проф. Дейвис е роден през 1939 г. в Болтън, об-
учавал се е в Оксфорд, Гренобъл, Перуджа, Съсекс 
и Краков, където защитава докторска степен. 
Професор е в Лондонския университет и е член 
на Английската академия на науките, автор на 
множество значими монографии, посветени на 
историята на Европа, Полша и Великобритания. 

сетилетие. Книгата му „Ев-
ропа. История” (изд. на англ. 
1996, на бълг. 2005) надхвъ-
рля обема на Библията и е 

избирана 10 пъти за книга 
на годината.

В английската преса е 
определяна като „велика”, 
„изчерпателна и предизвика-
телна”, „монументална и до-
стоверна”, „книга за търсе-
щи умове на всяка възраст“, 
„безпристрастна към Изтока 
и Запада”, пълна с „живи де-
тайли, решителни мнения, 
убедителен анализ”, „искри 
от остроумие”, „преливаща 
от наука”, променяща исто-
рическото писане за Евро-
па. „Огромна и героична”. В 
която човекът от всяко кътче 
на европейския континент 
или от друг къс земя може 
да види трудната и красива 
епопея на Европа.

Стилът на Дейвис илю-
стрира онова, което може да 
бъде определено като „ярко 
повествователно мислене 
на историк”, той е увлекате-
лен разказвач и прави така, 
че историята, без отклоне-
ние от самата нея, да може 
да бъде четена и като бест-
селър -откъм любопитната и 
увлекателна страна. И като 
колоритна енциклопедия, 

България – майката на 
световното изцеление 

на стр. 5

Произход и история 
на селищното име 
Сунгурларе и на близката 
до него местност  Ичмата

ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
Е ИЗПРАТЕНА ОТ СЪДА ДА 
ПРОТЕСТИРА НА ПЛОЩАДА

на стр. 7-8

На 26.11.2013 г., от 18 часа, в Посолството на 
Монголия в България (ж.к. Изгрев,   

ул. „Фредерик Жолио Кюри“  No.52), под егидата 
на Лхамсурен Дугержав - 

посланик на Монголия в България,  
ИК „Новата цивилизация“ ще представи книгата 

на арх. Слави Дончев

БУЛГАРИТЕ

ПРЕМИЕРА

Книгата „Булгарите“  на арх. Слави Дончев 
се издава със съдействието на Посолството на 
Монголия в София, Американския изследователски 
център в София и родолюбивата българска 
организация М.Л. „СИЛА“. 
По книгата „Булгарите“  на арх. Слави Дончев 
се подготвя многосериен документален филм 
„Мъдростта на Изтока“, копродукция България-
Русия-Китай-Монголия, подкрепен от UNESCO.

акад. Атанас Панчев
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обогатяваща цялостната ерудиция на чита-
теля.

Това го превръща и в любим „историк за 
филолози”, в майстор на „фабулирането на 
историята”, в нейното онагледяване, за което 
винаги съдейства изобилен, ефектен и убе-
дителен набор от карти, снимки, диаграми и 
енциклопедични сведения. Книгите му са ме-
диално отворени, те могат жанрово да бъдат 
ситуирани на границата между тотален исто-
риографски проект, световна енциклопедия и 
свръхмедия. 

...
„Българите стоят в ядрото на европей-

ската цивилизация”, така непоколебимо 
заявява проф. Дейвис

Той е човекът, който може би за първи 
път в западната историография отделя по-
добаващо място на България в своя впе-
чатляващ труд ‘История на Европа’. Той 
е един от малкото, които пишат без пред-
убеждения за нашата страна.

Любопитно е, че за разлика от много 
други професорът се отнася към нашата 
страна и нейния народ с голяма симпа-
тия. Според Дейвис около 1265-а година 
понятия като Англия, Франция, Германия, 
Испания и много други са доста далеч от 
днешния им смисъл.

Според него през цялото 13-то столетие 
в Европа изобщо не може да се говори за 
национални държави. И ако по онова вре-
ме някъде в Европа наистина се е развива-
ла национална самоличност, то би имало 
смисъл само по отношение на някои малки 
страни, които действително успяват да се 
обособят от своите съседи.

Тези страни биха могли да бъдат Порту-
галия и Дания, а на Балканите – Сърбия и 
България. През 80-те години на 12-ти век 
и Сърбия, и България утвърждават своята 
независимост от Византия. И което е по-
важно, и двете страни създават собствени 
православни църкви със свои патриарси.

Именно това дава мощно оръжие на тези 
държави в борбата им за собствена само-
личност, позволява им да изградят соб-
ствени национални елити, прави възможно 
създаването на национални институции.

Според професора, това е крачка, която 
не успява да направи нито една страна от 
християнския свят, чак до епохата на Ре-
формацията, т.е. до 16-ти век.

 Профеор Дейвис обяснява, че през 13-то 
столетие България е много по-напреднала 
и от Сърбия, и от Португалия, и от Дания. 
По онова време сръбската държава е била 
само кралство, докато България е между-
народно признато царство /т.е. империя/ 
още от 10-ти век.

Същото се отнася и за църковната орга-
низация. Почти през цялото Средновеко-
вие сръбската църква е на подчинение на 
Цариград, а българският народ има своя 
независима международно призната ин-
ституция, още от времето на цар Петър I.

Всъщност, в книгата си професор Дей-
вис твърди, че още с основаването си  
Аспарухова България е включвала и цяла 
Румъния.

С много факти той доказва, че България 
е най-старата нация на Стария континент. 
Нещо повече, според него, когато Бълга-
рия е била държава, Европа е ‘ходела пра-
ва под масата’.

Проф. Норман Дейвис: 

Българите са 
в ядрото на 
европейската 
цивилизация

От стр. 1

КАМЕННИТЕ ВИНАРНИ – 
ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ТРАКИТЕ

Продължение 
от бр. 21

В землището на село Во-
ден откритията са: 4 тракий-
ски селища, 1 светилище и 
калдъръмен път от него до 
могилен некропол.

Каменните винари, или 
така наречените шарапани, 
заедно с жертвените камъ-
ни, ритуалнитте кромлехи, 
менхирите и храмовете на 
слънцето, са едни от сла-
бо проучените паметници в 
Древ на Тракия. До сега са из-
вестни око ло 110 от  ранноже-
лязната епоха в долината на 
река Марица и Родопите, за-
едно с новооткритите 29.

Журналистическитте циф-
ри от 180 каменни шарапа-
ни /вани/ в с.Ягнево е добре 
да се проверят от специали-
сти литолози,не е достатъ-
чно само от геолози.Тези 
вдлъбнатини с диаметър до 
50-60 см.,които са открити  по 
светилища като Беланшаш и 
другаде,според нас лечебно 
– ритуални,за разтваряне на 
скалата. 

Каменни винарни - съдове 
/вани/ са издълбани в моно-
литни или материкови скали 
с раз лична форма и големи-
на. Обикно вено са кръгли 
или елипсовидни по план и 
рядко правоъгълни. Някои от 
винарните се, състоят от две 
или три вдлъбнатини, раз-
положени ед на под друга и 
свързани с улей, открит или 
затворен. Малко от тях имат 
голям чучур с елипсовидна 
или триъгълна форма/сн.3/. 
Ако камъка не е позволявал 
това, улеят продължава по 
склона на скалата докато 
стигне до края й. Това по-
казва, че те са пригодени за 
изтичане и събиране на теч-
ности. Фактът, че се срещат 
с долмени, скални гробници 
и ниши, кара първите им из-
следователи да ги свърз ват 
с жертвоприношението и ги 
на ричат погрешно жертвени 
камъни (6). Жертвените камъ-
ни са плитки, също с улеи, но 
според нас не са използвани 
за добиване  на гроздов сок.

На отворите пред улеи-
те /дупките/ на шарапаните  
са били поставени лозови 
пръчки и листа, за да става 
прецеждането на гроздовия 

сок. От чу чура сокът е бил на-
ливан в други съдове — ре-
зервоари, където е ста вала 
допълнителната фермента-
ция и обработка. Складовите 
помещения вероятно са били 
вкопани дълбоко под земя та 
и са използвани пещерите и 
навесите от района. Фермен-
тацията  е била няколко пъти 
по-продължителна от сегаш-
ната. У нас има запазени мра-
морни реле фи от времето на 
римските импера тори с изо-
бразени  винарни, в които са-
тири мачкат грозде, прочутия 
в античния свят тракийски бог 
Сабазий- Загрей(Дионис) и 
много символи за развито ло-
зарство и вино производство. 
Ще се спрем по-подробно на 
един по-малко срещан ре-
леф, открит в  Пловдив пре-
ди 130 години и можем да 
приемем, че той  пресъздава 
технология, появила се далеч 
пре ди римската епоха.

Мраморната плоча е висо-
ка 0.46 м., широка 0.38 м. с 
дебелина 0.04-0.045 м./сн.4/. 
В голямото релефно поле е 
представен бог Дионис като 
юноша, опрян с лява ръка на 
тирс, а с дясна на Херакъл, 
който държи винена чаша. И 
двамата  прави  се возят на 
двуколна колесница, теглена 
от две пантери, управлява-
ни от брадат Пан. На заден 
план- сатирче държи с две 
ръце сиринга около лоза с 
гроздове и листа /7/.

Под този основен релеф 
има фриз, който е особено 
важен за нашето изследване. 
По него са представене чети-
ри отделни сцени: от ляво се 
вижда лозен пън, горе с гроз-
дове, увиснали от двете стра-
ни, на земята две кошници, 
които се пълнят от двама са-
тири. Трети сатир върви към 
шарапаната с нарамена кош-
ница, пълна с грозде. Третият 
централен релеф от фриза е 
винарната /лина/. В нея два-
ма души се държат  и мачкат 
с крака гроздето, опряни на 
две греди отстрани на корито-
то. В последната сцена /сега 
наполовина похабена/, дру-
ги двама носят на раменете 
дълъг съд  с извадената от 
гроздето мъст, за да ври вън 

от джибрите в други съдове. 
В този релеф най-нагледно е 
представен организираният 
многолюден процес на  доби-
ване на гроздов сок в големи 
количества. Технологията за 
добиване на разнообразното 
тракийско вино е мистерия 
и сега за нас. Рецептите на 
Атеней, взети от различни 
автори, едва ли са разбрани 
(8). Ние трябва да повярваме, 
но искренно , че технолозите 
на нашите прадеди /жреци-
те/, като добри херметици, 
са общували с вакуумната 
информация и са приемали 
естествено ръководството на 
тяхнатта дейност от трудно 
разбираемия днес бог Саба-
зий. Така по-лесно ще при-
емем многобройната хилядо-
летна информация  за раз-
нообразното и търсено през 
времето тракийско вино. А на 
симпозиуми /срещи/ открити 
и закрити, да пием ритуално 
и мисловно за тези, от които 
сме тръгнали по пътищата на 
Евро-Азия.

Същият процес за полу-
чаване на гроздов сок е ху-
дожествено изобразен върху 
една от стените на гробница-
та на Нахта в Тива — Египет, 
която датира от 15 в. пр. н. е. 
(9), (сн. 5). Траки са живеели 
и тук. Повече подробности 
за начина на приготовлени-
ето и различните, видове 
тракийски вина намираме у 
древните автори. Това е по 
писмени сведения, а какви са 
археологи ческите приноси?

Край горното течение на 
Банска река, върху големи 
скали по билото, древните 
обитатели — тракийците — 
са издълбали над 250 погре-
бално-култови ниши. В една 
от котловините по реката , /
Жълтата пещера – гробници 
и 54 скални ниши/ те са изгра-
дили своето селище, което е 
най-голямото до сега у нас от 
желязната епо ха. Културният 
пласт при сондажните раз-
копки под скалните погребал-
ни ниши варира от 5 до 20 см. 

(Следва)

Божидар ЧАПърОВ
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Книгата „Послания от съзвездието Северен 
кръст” е  продължение на „Задочни репортажи 
от съзвездието Северен кръст”. Тя  разкрива на 
читателя света такъв, какъвто е видян от  друго 
измерение през погледа на високо еволюира-
лата душа на звездния индивид Зихара Зетрон 
и  разкрива тайни и загадки от миналото и на-
шето съвремие. Добронамерено, с грижа към 
съвременното човечество звездният индивид 
дава насоки и ни води в пътя на Светлината. 
Въпросите към него са из различни области 
на нашия живот и целят да задоволят жаж-
дата за знания и стремежа на съвременника 
да надникне отвъд видимото, да види света, в 
който живеем от друг ракурс и се освободи от 
заблудите и ограниченията, да прозре мисия-
та на човека, измеренията на човешкото извън 
земното битие и смисъла на съществуването. 

 Зихара Зетрон е звезден индивид, който 
пребивава  в пето измерение. До ІV измерение 
е бил на съзвездията Воловар,  Персей  и   Ве-
нера. Паметта на неговата душа е архивирана. 
В  течение на жизнените цикли душата съхра-
нява своята памет, където се пази в общи ли-
нии всичко, с цел да се извлече информацията 
в даден момент, да се види целта на житей-
ския път и фактологията на живота. Звездният 
индивид знае всичко от началото на своето жи-
тейско пътешествие.

Контактът ми с него  датира от август 2010г. 
Заредиха се въпроси и отговори за човека, 

Вселената, историята, религията, духовните 
учения, въпроси от всички области на позна-
нието, които представих в първата книгата. И 
тъй като информацията е неизчерпаема, пред-
лагам на читателя нови отговори на въпроси-
те, които вълнуват всеки земен човек и в тази 
втора книга.

 През 2000г.  излезе първата ми книга със 
статии на духовна тематика „Безкрайният път”, 
написана в съавторство. Записвах информа-
цията, която идваше като мисъл в главата ми, 
но не знаех с кого общувам. Имах много въпро-
си в главата си, истината е, че години наред 
се стремях да науча много неща, да проникна 
в загадките, да стигна до истините, които ме 
вълнуваха. И отговорите дойдоха... 

От Зихара Зетрон чрез телепатичен контакт 
научавам всичко, което ме интересува. Връз-
ката е мисловна, не чувам глас, а ясна мисъл 
в отговор на моите въпроси.  С такива ми по-
магат и  любознателни приятели, на които сър-
дечно благодаря. Получавам обемна и много-
странна информация за нашата реалност, как-
то и сведения за живота на другите планети. 
Звездният индивид е добронамерен, търпелив 
и отзивчив. Готов е да помогне на страдащи 
и болни, на хора, които имат  затруднения и 
проблеми. Той не задоволява излишното лю-

бопитство,  не поощрява недобронамерени и 
непочтени действия, насочени срущу някого. 
Когато е потребно, диктува и диагнози, посоч-
ва не агресивни, щадящи начини за лечение. 
Дава  ценна информация как да си помогнем 
сами при негативни енергийни влияния, как да 
пречистим енергийно дома, физическото  тяло 
и аурата си. Звездният индивид препоръч-
ва използването на много стари и забравени 
методи за лечение чрез билки, восъколеене и 
енергийно изчистване, без да се пренебрегват 
постиженията и възможностите на съвремен-
ната медицина.  Операциите препоръчва само 
в краен случай; отрича  химиотерапията, защо-
то е  убийствена, а в редки случаи се допуска 
лъчетерапията. От него разбрах, че природата 
на ирационалните страхове се корени в мина-
ли животи и затова традиционното лечение е 
безуспешно. И тук е мястото да кажа, че той 
с удивителна точност разкрива обстоятелства 
от минали прераждания, които са породили 
тези страхове и препоръчва   обреди, практи-
ки и енергийни въздействия, които да доведат 
страха до реални, разумни граници, до поно-
симост. В книгата ще посоча такива примери 
само за илюстрация, защото всеки случай е 
уникален и разказването на всякакви исто-
рии, колкото и да са показателни, граничещи 
с чудесата, са строго индивидуални и не биха 
могли винаги да бъдат приложени като универ-
сално средство за всички подобни случаи.

Зихара Зетрон ми разкри, че в  минал живот 
съм била корабен лекар, а в друг  съм опис-

вала лечебните свойства на билките. Не зная 
дали с тези ми способности има връзка и това, 
че една от моите баби, както и три от праба-
бите ми бяха лечителки. Те лекуваха червен 
вятър, циреи, развит пъп, пресипнал глас, 
дископатии и други болести. Лечебни енергии 
притежавам и аз, но ги прилагам рядко и само 
върху най-близките  хора.

Звездният индивид ме въвежда в света на 
необятното, там, където все още хората не 
достигат с обикновените си сетива, за да вди-
гне завесата към вселенското многообразие от 
форми, живот и неизчерпаеми възможности за 
тяхното проявление.

Книгата няма за цел да убеждава хората в 
съществуването на свръхестественото, нито 
да води полемика има ли го, няма ли го. Тя е 
предназначена за онези, които допускат съ-
ществуването му, както и за тези, които  вяр-
ват, че  не всички хора имат еднакви усещания, 
способности и в еднаква степен развити сети-
ва. Единственото й предназначение е да спо-
деля с повече хора това, което научих, да пре-
дам на читателите информацията и послания-
та от съзвездието Северен кръст, които може 
да им бъдат полезни и да получат отговори на 
въпроси, които вероятно вълнуват търсещите 
и любознателните, онези, които вярват, че жи-
вотът не се изчерпва само с форми, познати 
тук, на Земята, че има и други вселенски оби-
татели, които живеят, учат, общуват и обменят 
информация с човешките индивиди във Все-
лената.                                                 (Следва)

 ПОСЛАНИЯ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ Цветана КАчЕРИЛСКА

- Своята енергия ще пазите. 
С енергийни битки не се 
занимавайте. Енергията не 
ще ви стигне да победите, вие 
всякак ще загубите.
- Пълноценно се обменяйте с 
природата.
- Тревогите ви изчерпват и 
съкращават енергията.
- Тонизирайте сетивата си с 
обич и възхита.
- Лекувайте се с тишина, със 
светлина. Болестта не обича 
светлината. На болното място 
изпращайте светлина и любов.
- Лекувайте се с обич, с топлина, 
с аромати.
- Лошият избор е малък урок.
- Материята укрепва духа.
- Светлината може да прави 
чудеса.

-  Точността е мерило за 
съзнанието.
- Сменяй посоката само в краен 
случай. Резките промени са 
вредни.
- Временно се отказвай от 
удоволствията.
- Децата са светлина, в която са 
вписани надеждите.
- Лицето е визитка.
- Може да правите повече 
заключения, но изводът е един.
- Дайте шанс на себе си, 
отворете сърдечната си чакра, 
за да влиза светлина във вас.
- Колкото повече се огорчавате, 
толкова повече огрубявате.
- Страхът е болест на душата.
- Предайте своя опит на някого.
- Да не ламтите, а да благодарите 
за всичко.

- Правете само добрини. Мярка 
за доброта да имате.
- Смейте се от сърце.
- Вземайте себе си насериозно 
само когато се гневите.
-Дълголетието бива два вида: 
дълго да живееш и дълго да 
мъждукаш.
- Снимайте се само в краен 
случай.
- Давайте ухо само на хубавите 
звуци и думи.

Из книгата 
„Послания от съзвездието 

Северен кръст”, 
Цветана Качерилска

Съвети от Зихара Зетрон и правила за добър живот.
Сентенции, от които да се ръководим в живота:

ДЯВОЛ И СВЕТИЦА
Жените зад гърба й съскат диво.
Мъжете
с вълча страст я преоткриват.
А тя – 
между небето и земята,
тревожи още този необятен,
безгрешен свят.
Но в тялото й стройно
напира нещо силно, непристойно…
В душата й светулка малка свети.
Жадува смях, приятелства, 
конфети…

Не духайте светулката, законни
и строги хора
с принципи изконни!
Жена е тя.
Самата е светило.
Под дрехата си
две слънца е скрила…

Зограф изкусен, зная,
ще я срещне
и нейните сълзи
и обич грешна
ще възкреси със божия искрица
в една икона –
дявол и светица.

ТАТКО МЕ ВДИГНА 
НА РЪЦЕ
Татко ме вдигна на ръце
високо до слънцето
и ме сложи на детската седалка
пред себе си,
която беше направил специално за мен.

Татко ме вози на колелото,
върти педалите на земното кълбо
и косата ми се ветрее
като къдрава огнена комета.

Татко набира скорост по равното
и зад нас се сипят слънчеви искри.
А аз се смея и натискам клаксона,
и улицата – цялата – се смее…

Татко кара колелото си без мен.
Върти педалите на земното кълбо,
набира скорост и поема по Млечния 
път.
Изгуби се там, на завоя,
между Голямата и Малката мечка,
и стана мигаща, светеща точка,
на която има детска седалка
за мен.

ПЕТЕЛЪТ ОЩЕ СПИ
Петелът още спи.
Нощта е скрита под крилото му.
И мама в тъмното се взира.
Не спи.
Студено й е.

В тишината е заслушана.
Още е рано печката да пали
и съчките да чупи с нервни пръсти…
Ще постои във мрака
и с мъртвите ще си говори.
Във тези часове на дявола
те винаги я навестяват.
Не може да отиде да ги види
там, на гроба,
със кошница храна,
с бутилка вино,
защото са високо и далече.
Краката вече я не слушат,
бастуна все си губи
и вятърът пиян не я подкрепя.

Петелът още спи
и много е студено.
Ще стане мама
и ще драсне клечката кибрит,
Във тъмното към пътя ще се взира,
дордето слънцето със нокът розов
на малкия прозорец не почука.

Стихове: Първолета  МАДЖАрСКА
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Какво означава един пи-
сател да получи награда 
посмъртно? Това означа-
ва, че той е по-жив и от жи-
вите. Означава също,  че 
тази награда е ехо от едно 
друго, по-важно признание 
– това на Съда на време-
то. Затова всяка награда,  
присъдена посмъртно, е 
двойна.

Но тези уравновесени 
мисли не можеха да покъ-
лнат в необичайната  за 
такъв повод молитвена 
тишина,  която настъпи,  
след като на 28 октомври 
т.г. в залата за пресконфе-
ренции на БТА председа-
телят на Съюза на свобод-
ните писатели проф.д-р 
Стефан Влахов-Мицов 
обяви, че бургаският пи-
сател Киро Дженков полу-
чава посмъртно наградата  
„Народни будители” за ця-
лостно творчество. Лип-
сваха и рутинните ръко-
пляскания, които следват 
в подобни случаи и които 
като че ли приравняват 
признанията за творци-
те на изящната словес-
ност до чалга изпълнение 
на поредната „певачка”. 
Имаше само мълчаливо 
уважение, възхищение 
от моралното превъзход-
ство на покойния писател 
и съзнанието за мисия у 
всички онези, които тихо 
бяха подготвили тази на-
града в едно благосло-
вено задкулисие. Помня 
недоверието на някои 
членове на Управителния 
съвет,  когато предложих 

кандидатурата на Дженков 
за наградата,  но помня 
също и тихото озарение 
в очите  им, когато,  пре-
прочитайки по-късно кни-
гите му,  те ставаха едни 
от най-верните ми съюз-
ници.Защото Дженков още 
приживе не беше приеман 
еднозначно от братята си 
по перо и  тъкмо в това 
се заключава  негово-
то най-голямо творческо 
достойнство!Но сега...сега 
всичко  вече беше само 
минало. Сега вече беше 
време да се вкуси от упой-
ващата напитка на побе-
дилата нравстена пози-
ция. А той,  „литературно-
критическият Годо”, за ко-
гото бях писал преди вре-
ме във в-к „Компас”, беше 
подал единия си крак през 
полуоткрехнатата врата на 
залата и след малко щеше 

да влезе целият. За някои  
това навярно е само ме-
тафора,  за други – лите-
ратурна езотерика,  но за 
мен и издателите Никола и 
Пепа Божкови,  съпътства-
ли писателя от  началото 
на трудното му израства-
не,  бе сбъдване на едно 
старо и уверено в себе си 
предчувствие.

 „Трудно ми е да говоря,  
защото съм развълнува-
на – каза Пепа Божкова,  
когато след получаване 
на наградата бе поканена 
да  сподели някои мис-
ли. – Съпреживявахме с 
Киро всяка негова дума 
така, сякаш я бяхме  пи-
сали самите ние. Помня 
читателя, който,  след като 
прочете негова книга, така 
се възхити,  че се върна 
във фирмената книжарни-
ца,   за да издири автора 

и го помоли за автограф. 
Но това беше по-късно. А 
в началото беше Станис-
лав Марашки, който беше 
първият журналист, кой-
то забеляза Киро и писа 
за него във в-к „Компас”. 
Благодаря на Съюза на 
свободните писатели за 
тази награда. Развълну-
вана съм. Не мога да кажа 
нищо повече....”.

 Във възникналата извъ-
нпротоколна дискусия 
проф.Мицов подчерта, 
че Дженков е съумял да 
проектира чисто човешки 
характери върху фона на 
описваните исторически 
епохи, а не е бил само ху-
дожествен хроникьор на 
събития,  които всички по-
знават от учебниците по 
история. Бе подчертана и 
оригиналната му позиция 
по  уж познати историче-
ски факти. Слушах  и не 
можех да не се сетя, че  в 

своите  дълги и разпалени 
монолози на маса Джен-
ков не веднъж ме беше 
изненадвал със собстве-
ната си трактовка по реди-
ца исторически въпроси,  
което свидетелстваше за 
задълбоченото му позна-
ване на българската исто-
рия.

 „Дженков  не участваше 
в годишните прегледи на 
литературната продукция  
в Бургас – включих се в 
дикскусията и аз. – Стра-
неше от боричканията на 
литературната гмеж за 
награди,  а търсеше на-
градата само в очите на 
читателите. Такъв беше и 
съветът към него на него-
вите издатели”.

А тайно от набиращите 
скорост тържествени ди-
тирамби на церемония-
та тихо биеха сърцата на 
онези, които осъзнаваха,  
че този ден в БТА се случ-
ва нещо,  което беше нещо 
много по-различно от по-
редната банална прескон-
ференция...

Станислав МАРАШКИ –
член на Управителния 

съвет на Съюза на 
свободните писатели в 

България

Мащабен тридневен национален събор 
къкри в сърцата на възрожденците. 
От гробовете си покровителите, от 

малките селца и големите градове, от задгра-
ничните пунктове се стичат радостни българ-
ските одухотворени дъщери и синове. Орга-
низационният зародиш бе посят още преди 
самото шествие, на 30-ти октомври разцъфна 
жизненото подпочвено знамение. Средства-
та, отпуснати от кмета, се използваха да се 
наеме кола, която възторжено съобщаваше 
за предстоящите на първи, втори и трети но-
ември събития. На първия ден цветя с шепи 
се пилееха на фона на  гръмката тълпа. А на 
втория всеки отделен делегат получи индиви-
дуалния празничен бадж. Желаещите танцу-
вални състави, независимо от възрастта и от 

кой край им бе принадлежността,  участваха с 
подготвени изпълнения в концерта. Значител-
на част от духовната йерархия присъстваше, 
просвещенска мелодия насъбралите се братя 
ахваше. На трети се състоя почетното закри-
ване, сънародниците си взеха сбогуване. 

Българийо, отечествена майко! Епохално 
нагнетена, дрипаво обезобразена, кърваво 
проливана, някога и никога изоставяна! Мо-
щите ти, разпръснати по целия свят, стъкълца 
, върху, които денонощно вървя, реже ме ли, 
реже скръбта ! Не успявам да надмогна това 
опорочение, приеми думите, съпроводи недъ-
гавите към изцеление! 

Ти, детето на новото хилядолетие, ти, па-
сивно подрастващото умопомрачение… Виж 
през очите на войводите, хановете, царете, 
идеалистите, кръстителите, книжовниците, 
будителите. Долови напевите от  родопското, 
Пирин, старопланинците. Залък след залък на 
домашната млечна гъстота. Нашата традици-
онно пърхаща носия. Припомни си розовите 
аромати, солта обгаря ли този, който граби?

Юбилеен поклон на 1 ноември отдаваме - 
културен подем провокираме.Честван е с вен-
ци и творчески изяви. 2013 година, за пръв път, 

община Варна през „отворени врати“,учредява, 
всички отдалечени да се въздигнат в обедини-
телни възгласи. Кризите  непрестанно са от-
слабвали състоянието на българската вяра, 
но умът остава буден, щом народът възроптае 
скърцането на хомота. Всякога той ще призо-
вава  опълченски лица, които да го бранят от 
унизителна милостиня! 

Принудително или избирателно прокудени, 
не се приемаме никъде като измежду своите 
племенни обичаи. Благословени със свещена 
броеница от небесата – революцията ще за-
действа механизма на поврата. Отново и само 
в лоното на България постигнахме всеобща 
идентичност, затова не ще приемем налага-
ната ни скептичност! Хванете бича, накажете 
предразсъдъка! Достатъчно изтърпяхме и се 
примирявахме, не принадлежим на хамелеон-
ското, а на лъвското съсловие! Притежаваме 
абсолютната сила, ето защо Господ не ни при-
числява към ония! Българино, отвори широко 
очи, отдавна не бе проглеждал, нали? Напред, 
устремен към божествените висини, вижда ги 
не друг, а ти! Бъди менторът на света, обедини 
чуждоезичните разединения!

България – майката на 
световното изцеление 

На снимката (от ляво надясно): Крася Титянова 
– зам.председател на ССПБ , Пепа Божкова 
– издател , проф.д-р Стефан Влахов Мицов, 
председател на ССПБ,  Божидара Цекова – първи 
зам.председател на ССПБ.

Киро Дженков 
получи посмъртно 
званието „народен 
будител” за 
цялостно 
творчество.
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ЕКОСЕЛИЩЕ
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN 

Древната пшеница на фараоните 
открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения 
Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област 
Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Зе-
мята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана 
последните 25 години и не е натровена с пестициди и други 
химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът 
(Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” 
всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната 
му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. От-
личава се с около 40% по-високо съдържание на протеини 
от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, леснос-
милаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други 
зърнени храни той е с ниска степен на окисляване и запазва 
голяма част от високата си хранителна стойност дори и след 
смилане и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, же-
лязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на 
витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглежда-
не и непретенциозна по отношение на почвата, като може 
да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от 
наторяването, което кара производителите да не използват 
изкуствени торове. 

Тел. 0877 680528
 0888 693359

Точно на осемдесет ки-
лометра северозападно 
от Бургас е разположен 
малкият провинциален 
град Сунгурларе. Към него 
на 24 август т.г. потеглиха 
пет автобуси с културни 
дейци,почитатели на жи-
вата природа и привърже-
ници на идеята да бъде 
избран черноморския град 
за европейска столица на 
културата през 2019 годи-
на. Мнозинството от при-
стигналите в Сунгурларе 
обаче не знаеха, че това е 
селище с древно минало, 
традиции и култура. 

Интерес на това изложе-
ние в случая е произходът 
и историята на името, ко-
ето носи днешният град - 
административен център 
на селищна система и про-
изводител на прочутото 
бяло вино „Сунгурларски 
мискет”.

Първите сведения за 
него дава проф. Констан-
тин Иречек в края на де-

ветнадесети и началото 
на двадесети век. В свои-
те бележки за тогавашно-
то селище той не обръ-
ща особено внимание на 
езиковедския проблем, 
който  поставяме на вни-
манието на читателите 
сега. Иречек отбелязва,че 
населението там е преди-
мно турско, съставено от 
т. нар. казалбаши и чер-
кези. Макар и малцинство 
българите ревностно па-
зят своите език, обичаи и 
традиции. Професорът ги 

Произход и история на селищното 
име Сунгурларе и на близката 
до него местност  Ичмята

описва като трудолюбиви 
стопани,които се грижат 
за големи насаждения от 
грозде (сунгурларски ми-
скет) и се радват на своя 
труд. Иречек описва и 
впечатляващи картини от 
гроздобера.

Първите опити за езико-
ведски проучвания на име-
то Сунгурларе правят два-
мина местни учители през 
миналото двадесето столе-
тие. В своята монография 
„Страници от историята 
на Согурларе” (изд.”Яким 

Дамянов”, София 2009 г.) 
учителят Добри Келевид-
жиев споделя личното си 
мнение по въпроса, но то 
не е научно обосновано.

Случайно или не съвсем 
неговият колега Иван В 
Апостолов (1900-1968г.) 
се приближава значител-
но по-близко до истината в 
тази област. В своя  непу-
бликуван труд „История на 
село Сонгурларе от създа-
ването му до 1960 годи-
на” авторът споделя, че в 
дълбока древност земите 
източно от днешния град 
(там, където сега има по-
строена бензиностанция) е 
имало вековна гора от мно-
го високи дървета. В техни-
те клони са виели своите 
гнезда сиви соколи. Апо-
столов приема, че заради 
това първите населници в 
селото са го нарекли Со-
коларе. Наставката „ларе” 
има турски произход и е 
прибавена след като там 
се заселва и турско насе-

ление. 
Това предположение е 

много близо до мнението 
на езиковеда проф. Борис 
Симеонов, който доказва, 
че словоформата  „сунгур 
сунгур” е засвидетелства-
на в прабългарски памет-
ници от шуменския регион. 
В превод на съвременен 
български език това озна-
чава „соколи, соколи”.

След тези открития пра-
вописът на името на града 
става Сунгурларе. Допъ-
лнително доказателство за 
правотата на тази езико-
ведска теза е написаният  
от Живко Радучев „Пътево-
дител на Рила планина”. В 
него авторът споменава за 
връх Сунгурличал, висок 
почти 2000 метра. Видно 
е, че произходът на това 
име е също древнобългар-
ски, въпреки че наставката 
„чал” е турска и означава 
„връх”.                                             

Евгений АПОСТОЛОВ

Поради различното ни от-
ношение към действител-
ността, ми се струва, че много 
малко хора разбират, за какъв 
избор се говори във всички 
послания повече от 20 години. 
Споделям моето виждане по 
въпроса, без да го натрапвам.

В Библията е казано: „Не 
можете да служите едновре-
менно на Бога и на Мамона“. 
Но ръководения от страха 
ум, все се опитва да угоди 
на всички, за всеки случай. 
Тъмните сили са създали на 
Земята своя система, осно-
вана на недостига и страха. 
И всички хора съзнателно се 
подчиняват на тази система, 
за да има, какво да ядат. Като 
че ли за това са дошли на 
Земята. Всички, волю или не-
волю, съзнателно или не, са 
под влиянието на тази създа-
дена матрица и наливат вода 
(енергии, защото вниманието 
ни е ангажирано с внушените 
ни проблеми) в мелницата на 
тъмните сили. По тази при-
чина, несъзнателно, всички 
сме слуги на дявола – защо-
то енергийно поддържаме 
тъмната система. 

Бог пожела да промени 
тази ситуация и ни изпрати 
тук на Земята да го направим, 
като изберем да не подхран-
ваме тъмната система и по-
кажем, че съществува и друга 
възможност. Но залисани в 
оцеляването си, не престава-
ме да бягаме като катерички 
в колелото на тъмните сили и 

забравяме, за какво сме дош-
ли, и каква отговорност сме 
поели. 

Двадесет години всички 
послания ни приканват да 
изберем да служим на Бог и 
всички си въобразяваме, че 
го правим, но продължаваме 
да заливаме Земята с ниски-
те вибрации на страховете, че 
няма да оцелеем, ако се про-
тивопоставим на системата. 

Двадесет години Бог ни 
предлага да му повярваме и 
да се определим, на кого ще 
служим, като ни гарантира 
изобилие. 

Но ние предпочитаме ми-
зерния хляб на тъмните сили. 

Посветили сме се на дреб-
ните си проблемчета и съзна-
телно се оставяме те да анга-
жират времето и енергията ни.

В какво се състои избора, 
който трябва да направим? 

Да подкрепим ли енергийно 
колективния преход или не? 

И искаме ли го или стара-
та инерция ни удовлетворява 
напълно? 

На всички ни се иска промя-
на, но все се надяваме, някой 
друг да я направи вместо нас. 

Но висшите сили не могат 
да работят пряко с матери-
алните енергии – могат да го 
правят само чрез нас – ако по-
желаем. 

Искаме друг свят и можем 
да го създадем, само ако по-
желаем да не се подчиняваме 
на наложната ни тъмна систе-
ма. 

Просто трябва да изберем 
това, което искаме, а не това, 
което ни налагат. 

Протестиращите против си-
стемата се броят на пръсти, 
останалите смятат, че оцеля-
ването е по-важно, с безкрай-
но „разумния“ довод: „Прекло-
нената глава сабя не я сече“. 

Трябва да повишим вибра-
циите на планетата, за да се 
осъществи преходът, и явно 
това не може да стане между 
другото – необходимо е изця-
ло вниманието ни. 

Да не допускаме ниски 
вибрации или, ако го напра-
вим, да е колкото се може по-
кратко. 

Това изисква да се изолира-
ме от ежедневните проблеми, 
ако те ни потискат. 

Да правим само това, което 
ни носи радост, което ни по-
зволява да обичаме безуслов-
но, без да търсим, кой крив, 
кой прав.

Избирайте, на чия страна 
сте, и на кого давате енерги-
ите си, и това трябва да се 
прави постоянно, а не само от 
време на време. 

Такава мобилизация е не-
обходима поне до следваща-
та пролет. 

Но мисля, че ако го правим 
толкова дълго време, това ще 
промени живота ни изцяло, 
защото ще ни стане навик, 
а може и света да успеем да 
преобърнем. Искате ли го? 
Направете го!

Йосиф ЙОРГОВ

Избирайте на кого
давате енергиите си
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6 7Уважаеми читателю! 
Ти, който си родолюбив 
и отговорен Българин, 

загрижен за съдбата на Народа ни... 
Знай, че в ръцете си държиш истината, 

с която се твори новата История на 
България! Тази истина е Проектът за 
въвеждане на Безусловен Базов Доход 

(ББД) за Българите. 

6. 22.  (24.06.2013 г.) ББД ще има положите-
лен здравословен ефект върху голяма част от 
нацията ни! В доста статистики се споменава, 
че над 80% от болестите на съвременния чо-
век са, вследствие на депресията и стреса, на 
които той е подложен. Представяте ли си какъв 
прекрасен „лечител“ може да бъде системата 
ББД щом тя се въведе, защото тя премахва по-
добни симптоми в голямата им част!

6.23.  (17.07.2013 г.) Всеки човек, с добро 
финансово положение, ще може по собствен 
избор и убеждение, да прави своя социална 
политика. Тоест - той може да дарява своят 
ББДоход на хора в неравностойно положение 
или на социални учреждения (старчески домо-
ве, домове за деца в риск, защитени домове и 
т.н.), които ще имат нужда от финансиране.

7. Какъв е най-лошият вариант/сценарий, 
ако Проекта за ББД се провали, след 
въвеждането му?
По-лошо от сегашното положение няма как 

да стане! Ако този Проект се провали, поради 
някоя от изброените в тази разработка причи-
ни, настоящата система може да се възстанови 
отново в сегашното си положение. С други думи 
казано, пенсионните и здравни фондове, заед-
но със съпътстващите ги пенсионна и здравна 
система са ЗАПАЗЕНИ и продължават своето 
независимо функциониране, и след въвеждане 
на ББД.

Тук стои въпросът - няма ли при връщане на 
старото положение да настъпят някакви нега-
тиви или загуби от това? – Въвеждането на ББД 
е с премерен риск, който си струва да опитаме.

Защо си струва, ще отговорим с риторични 
въпроси: Спомняте ли си колко пъти през по-
следните 23 години държавата е обирана и е 
започвала от нула? Спомняте ли си времената, 
след хиперинфлацията 1996 г.? Спомняте ли 
си голямото източване на финансови средства 
и държавни активи през периода на касова, 
безкасова и бонова приватизация? Спомняте 
ли си обирите за десетки милиарди лева от 
енергийната мафия, от престъпни групировки 
и от сивата икономика? Нима в настоящия мо-
мент сме доволни от дереджето, на което сме? 
Богати ли сме? Безработицата малка ли ни е?

В този смисъл на разсъждения, отговорете 
си и на въпроса какво по-лошо може да ни се 
случи, ако въведем ББД?   

8. Какви са вътрешните спънки 
и кой може да провали ББД?
Вътрешни спънки могат да се породят един-

ствено при липса на Национален Консенсус! 
ЕДИНСТВОТО е ключовата дума върху която 

трябва да се съсредоточим. 
Случайно ли е поставен девизът на Пар-

ламента ни „Съединението прави силата“?; - 
Може ли да подобрим стандарта си на живот и 
да просперираме като нация, ако непрекъснато 
сме разкъсвани от обществени противоречия и 
взаимно отричане?

Именно това правим през последните две 
десетилетия – самоунищожаваме се непрекъ-
снато!  

И именно това ще може да се стопира веднъж 
завинаги, ако се приеме ББД от всички ни като 
общонационална Кауза, а после тя да се впише 
в икономическите програми на партиите. 

Да! Трудни моменти може да има с въвеж-
дането на ББД, но нима може да ни се случи 
по-лошо от това, което сме преживяли до мо-

мента? Нима виждате друг изход от сегашната 
тежка и напрегната ситуация? 

„Ударили сме дъното“ скъпи сънародници и е 
наложително да се обединим, и да не се делим 
повече на цветни, безцветни, сини, червени, 
жълти, зелени...  

Възможно е да се намерят хора, които озло-
бени от тежкото си положение ще отричат всич-
ко наред, в това число и настоящия спасителен 
Проект ББД. Ще има навярно и корумпирани 
управници, които ще искат да се облагодетел-
стват от ББДохода по някакъв начин?!

Казано е, обаче - “Всичко, което не ни уби-
ва, ни прави по-силни”. Тоест, както преболе-
дуваните болести обикновено ни имунизират 
и укрепват, така и всички трудности с ББД, ако 
сме единни – ще бъдат само за нашето добро 
и благополучие.  

9. Има ли външни спънки, които могат да 
препятстват ББД? (ключов въпрос!)
Принципно, членството на България в Евро-

пейския съюз няма да попречи за осъществя-
ване на този Проект, дори напротив – това ще 
ни подпомогне много!

Влизането на България в Еврозоната, обаче 
- където има единна валута, но няма хармони-
зирани данъчни и наказателни закони,  поставя 
пред сериозен проблем реализацията на все-
ки един подобен проект за безусловен доход, 
ако той се приема от отделна страна членка на 
съюза. Това няма как да стане в близко бъде-
ще, което означава, че който политик ни вкара 
в този финансов съюз, ще унищожи шанса на 
Българите за ББД, което значи бедност и мизе-
рия още десетилетия наред!

Богатите европейски страни приложиха спря-
мо бедните Българи „двоен стандарт“, но вме-
сто да ни „извадят очи, ще ни изпишат вежди“, 
след като въведем ББД. Необходимо е това да 
се преосмисли и да се проумее от всеки един 
политик!

В този смисъл, резонен е въпросът какво 
трябва да правим тогава, след като не искаме 
да влизаме в Еврозоната, която не е израсна-
ла, за да бъде единна? Отговорът е -  следва-
ме политиката на Англия, а ако ни притискат – 
защо не и на Швейцария?! (последната е член 
дори на Шенген, но не и на Еврозоната!) Нека 
да се стремим да постигнем стандартите на 
живот в тези страни чрез ББД, а не да спазваме 
дисциплина, да „стягаме колони“ и да искаме 
милост от една „разпасана демокрация“, в коя-
то непрекъснато се надхитрят. Нека да запазим 
достойнството си като нация!    

10. Защо ББД може да възроди точно 
България много бързо и за кратко време 
да постигнем западния стандарт на жи-
вот, и дори да го задминем?
Отговорът е много лесен и се корени в след-

ното – близо 90% от Българите имат собстве-
ност, а в развитите западни страни тази цифра 
е средно около 45%! Хората в западните обще-
ства обикновено нямат собствени къщи, защото 
на тях им е по-удобно да са нещо като “пътува-
щи роби”. Тоест, притиснати от конкуренцията в 
търсенето и предлагането на работна ръка, те 
нямат сметка да имат недвижима собственост, 
което ги закотвя на едно място и което им пречи 
да са по-мобилни и гъвкави, в търсене на свое-
то препитание и реализация.

След въвеждане на ББД в България, пола-
гания труд в страната ни ще се заплаща мно-
го повече. Това ще доведе до скок в цените на 
новото строителство, а след това и в цените на 
всичките недвижими имоти, които ще се удво-
ят или утроят. Така мнозинството от имотните 

Българи, каквито са всъщност повечето от нас, 
ще се “събудим” след време вече като прите-
жатели на ценни материални активи, а не както 
е сега, когато идват чужди граждани и купуват, 
за жълти стотинки или с няколко техни заплати, 
имотите и земята по селата.

Всеки знае израза – “последните ще станат 
Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, ува-
жаеми сънародници, че точно това ще стане по 
отношение на стандарта ни, ако въведем ББД!

11.Кой може да направи проекта 
ББД в България?
Краткият отговор е - всяка политическа сила, 

която е на власт! Имайки предвид изброените 
пò горе вътрешни опасности, правилният от-
говор е – всички заедно!Тоест, всички партии 
в Парламента и будното гражданско общество 
като контролен орган, извън Парламента, които 
работят единно за осъществяване на една на-
ционална Кауза за ББД!

В този смисъл, като начало е важно след-
ното – всяка политическа партия да запише в 
програмата си настоящия Проект, с което ще се 
задължава да работи за неговото осъществя-
ване, ако е управляваща сила.

Българинът трябва да се научи да бъде еди-
нен и надпартиен, и да наказва дори партиите, 
на които симпатизира. Лесно е - партия, която 
няма в платформата си Проекта за ББД, да не 
се гласува за нея!

Обобщено казано, нещата изглеждат така – 
по въпроса дали да има ББД, е необходимо да 
се изгради НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и, ко-
гато всички го приемат като национална Кауза, 
този въпрос да не стои повече на дневен ред! 
Така, впоследствие, всяка политическа сила 
ще се съсредоточи върху конкретни сметки и 
разчети по ББД, съгласно нейната лява или 
дясна ориентация, за да предлага  по добра 
реализация на Проекта.

Завбъдеще всички политически и икономи-
чески дискусии трябва да са - не дали Бълга-
ринът има ББД, а на колко да възлиза този До-
ход и какви допълнителни ползи могат да се 
извлекат от него?!  

12. често задавани въпроси
12.1. Защо идеята за ББД е „гола“ и в нея 

няма точни сметки? – Теоретичните сметки са 
направени от германци в показания на сайта 
ни близо двучасов филм ( www.bbd.bg ). Който 
разбира от икономика и финанси, ще се убеди, 
че тези изчисления са коректни и достоверни, и 
че те са поднесени от професионалисти.

Може да си зададем въпроса – а, защо гер-
манците не са въвели базов доход при това по-
ложение?

Проблемът е в това, че в Еврозоната, където 
е Германия, има единна валута, но няма общо 
законодателство, което прави германската 
държава една „отворена система“,  в която е 
почти невъзможно да се въведе единен ББДо-
ход.

Икономистите в Германия все по-ясно осъ-
знават, че без да изградят общо законодател-
ство в страните от Еврозоната, въведеният от 
тях ББД ще изтече при мързеливите гърци, 
ленивите италианци или гладните малцинстве-
ни групи от източните страни. Образно казано, 
германците сега са в “разкрачено положение”. 
От една страна, те не могат да вървят напред, 
въвеждайки собствен ББД, а от друга - не мо-
гат да се върнат назад, защото ако напуснат 
Еврозоната, еврото ще рухне и нещата могат 
да станат още по-зле за тях!

(Следва)

Какво е това Безусловен 
Базов Доход и 
има ли почва у нас?!

Продължение от бр. 21
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7 Време и място на действи-
ето: 21-ви век, Р България 
– държава-член на Евро-

пейския съюз, локация – Бургас, 
институция: съд.

Пострадалата е жертва на домашно насилие, 
както всяка втора жена в Р България. Преживяла 
е два опита за убийство чрез удушаване от дома-
шен насилник, физическо и псхическо насилие,  
изнудване, тормоз, заплашване, отнемане на не-
движим имот и движими вещи със сексуално на-
силие, повреждане, унищожаване и продажба на 
имуществото й от насилника, икономически зло-
употреби, обиди и клевети. Повече от 20 жалби е 
подавала в прокуратурата и полицията за извъ-
ршваното насилие спрямо нея – без резултат.На-
силникът е осъден по Закона за защита срещу 
домашно насилие и е продължил да упражнява 
полово мотивираното насилие спрямо нея, нео-
безпокояван от никого – прокуратурата го е иму-
низирала и насърчавала да извършва насилието 
с отказите си, а полицията не е правила нищо 
да спре това насилие.Жертвата е с три съдеб-
ни наказателни дела срещу домашния насилник 
по време на действието на съдебната заповед 
за защита, поради бездействието на прокура-
турата и полицията.Има и много други подобни 
случаи – жертвите на домашно насилие са дис-
криминирани от властите и са с по 8-9 съдебни 
дела срещу домашните насилници.В съда по-
ложението е още по-ужасяващо – насилниците 
се оправдават, едни и същи съдии не си правят 
отвод и гледат всичките им дела, потъпкват се 
човешките им права, гарантирани от Конститу-
цията и международните договори, ощетяват се 
пострадалите, съдят се жертвите, дръзнали да 
съдят отново насилника , дава се лош пример 
на обществото.Най-новата практика в бургаския 
съд е съдиите да изпращат жертвите на домаш-
но насилие да протестират на улицата и там да 
си търсят правата!

   Ето и позицията на жертвите:
...”Само тез добруват, що пият кръвта...”/Сте-

фан Стамболов, 1876г./
1. ОТВРАТЕНИТЕ: „Ще ме принудят да на-

пусна държавата си, защото не ми гарантират за-
щита от набезите на домашния насилник.Това ще 
бъде не емиграция, а евакуация!””Защото не са го 
освидетелствали и настанили в психиатрия да се 
лекува, затова съм ограбена, заплашвана и тор-
мозена с години!Полицаите ми отговориха: „Мно-
го жени са тормозени, какво да направим?Какво 
като е чупил, изгорил и продал мебелите 
ти?””Ние не сме държава от Европейския съюз, 
а държава от четвъртия свят!””Репресират ме 
в съда и прокуратурата,защото пиша жалби и 
си търся правата!””По образувано наказателно 
дело срещу насилник, практитуващ публично 
опозоряване в пресата и изпращане на обидни 
текстови съобщения, осъден за такива действия 
и по ЗЗДН, при доказана вина е оправдан! Поис-
ках от съда да бъда изслушана като пострадало 
лице и обясних на съда, че и подсъдимия, и съда 
са нарушили гарантирани ми човешки права и са 
се отнесли унизително с мен.Трима мъже съдии 
ме нападнаха словесно, жестикулирайки ми и за-
щитавайки насилника с думите: „Какво като ви е 
обиждал? Какво толкова ви е нарушено? Идете 
вън на площада да протестирате и да си търси-
те правата!” Какво да очаквам от съд,който из-
праща пострадалите по площадите и пазарите 
да си търсят правата?Обърналите се за защи-
та от съда стават още по-пострадали!За нази-
дание съдят жертвите, дръзнали да се опълчат 
срещу насилието!Искам спешно да се възпита 
съда!Изобщо не са и чували,че трябва да се 
държат уважително с жертвите на домашно на-
силие, че държавата ни е съдена многократно 
липса на защита от домашно насилие и че това 
е дискриминация! И откъде ще знаят като са на-
значени по политическа линия и с връзки!” 

2. ТЪРСЕЩИТЕ „ВЕНДЕТА”: „С бездействи-
ето си съд, прокуратура и полиция ни принуж-
дават да се саморазправяме! Подадох жалба 
срещу полицейските служители за бездействие, 
а проверката по случая е дадена на същите по-
лицаи, от които се оплаквам!””Гарван гарвану 
око не вади!”

3.  ГНЕВНИТЕ: „Излизаме на улицата на 

протести! Положението е нетърпимо!Всички са 
насилници като него!На кого да се оплача? Няма 
оправия в тази държава! Прокуратурата ще се 
намеси едва когато ме убие, както и става всъщ-
ност, а съд изобщо нямаме!”

4. ОБЕЗВЕРЕНИТЕ: „На униформени не 
вярвам! Още по-малко на неработещите съд и 
прокуратура,които ежедневно са критикувани от 
Европейския съюз за корупция, липса на ефек-
тивно правосъдие и законодателство, дискри-
минационни практики и нарушаване на човешки 
права! Това е геноцид срещу пострадалите от 
домашно насилие!” „Права беше майка ми като 
ми каза:”Какво правосъдие чакаш от българския 
съд на връзките и парите? Какво домашно наси-
лие, каква справедливост търсиш, като им е за-
пушил устата с пари? Аз съм била жертва на до-
машно насилие, ти беше жертва на домашно на-
силие, и децата ти ще бъдат жертви на домашно 
насилие или домашни насилници! Тази държава 
е в 14-ти век! Не е нито демократична, нито зако-
нова, нито правова! Съдът обслужва интересите 
на хищните ви адвокати! Жалко за теб и деца-
та!” „Домашният насилник беше полицай, пре-
биваше ме пред двете ни деца, а когато звънях 
в полицията и идваха неговите колеги в дома 
ни, той се заключваше в стаята и не излизаше.
След като полицаите си отиваха изяждах поред-
ната порция бой от него.Свивах се на кълбо на 
земята,пребита в кръв и само се молех:”Господи, 
запази ме жива, защото съм нужна на децата си 
още!”На бракоразводното ни дело насилникът 
подкупи съдията и тя му даде апартамента и ед-
ното дете, а аз с другото бях изхвърлена на ули-
цата.Добре че добри хора ме подслониха и ми 
дадоха пари да обжалвам съдебното решение, 
та си взех и апартамента и децата.”

5. ОСЪЗНАТИТЕ: „Наглеците ме изнудват  в 
съда, и съда също ме изнудва – по наказателни 
дела срещу насилника ме изнудват да подпис-
вам споразумение по гражданско дело за делба! 
Съдията ме изнудва да се срещам с палача си 
по време на действието на съдебна заповед за 
защита от домашно насилие да не ме доближава 
на 100 м! Като не съм съгласна, същата съдия 
оправда насилника по две наказателни дела и не 
си направи отвод! Всичко се случва със знание-
то и благословията на председателката на съда.
Ние просто нямаме съд!” „Кланът на адвокати-
те му управлява съда и прокуратурата – затова 
нито е освидетелстван,нито е осъден! Правят 
ми всякакви мизерии в съда – от криене на до-
кументи, задкулисни измами, хитрости, вмеша-
телство , до инсцениране на процеси срещу мен 
без да ме уведомяват!Обиждат ме и ме тормозят 
в съдебни заседания – това естествено не се за-

писва в протоколите!Гледат ме като прокажена, 
все едно, че не аз, а насилникът е пострадал!И 
това се случва в съд, който бил получил награ-
да за най-добър съд! Представям си какво е в 
Симитли!Уверих се,че Темида е сляпа, глуха, 
неморална и изобщо не може да чете! Тричле-
нен състав на окръжен съд Бургас, гледащ второ 
съдебно дело между мен и домашния насилник, 
не видя и не прочете фактури, касови бележки и 
бонове за 20 000 лева, не прочете и протоколите 
от съдебните заседания, с които са приети тези 
доказателства – ощетиха ме с 13 000 лева, не 
запорираха имуществото ми и оставиха домаш-
ния насилник да го укрие, продаде и унищожи. 
Актът им е окончателен и  необжалваем!Оплаках 
се на председателката на съда, като приложих  
доказателствата и помолих да ги отведе и да не 
ги слага повече по моите дела.Не само че не са 
отведени, не им е търсена дисциплинарна и на-
казателна отговорност, но и са сложени на още 
3 съдебни дела между мен и насилника и есте-
ствено се произнасят в мой ущърб!Чудя се – ед-
ната като не може да чете, и другата ли не може 
и не вижда документите и протоколите, и третата 
ли, и председателката ли?”

6. ВЯРВАЩИТЕ: „Когато земното правосъ-
дие не работи, се намесва небесното.Там про-
шка за никого няма.Вече четем и за постра-
дали от домашно насилие съдии, адвокати, 
лекари,журналисти...Сигурна съм, че домашното 
насилие ще настигне тях и децата им!” „Журна-
листката, която прибираше парите на домашния 
насилник и публикуваше клеветите и лъжите му, 
имаше връзки в съда и не й образуваха дело за 
клевета.Моментално се намеси Провидението 
и изпрати детето й на лечение в Трявна с тежка 
диагноза.Така се получава с продажните, които 
оплюват хората за пари! А главните редактор-
ки, които не ми дадоха право на отговор и не ме 
потърсиха като засегната страна, освен, че са 
съдени от други хора за клевети  /едната дори 
Европейския съд не е оправдал/, са осъдени до-
животно с наказанието никога да не бъдат май-
ки!”

7. ОСКЪРБЕНИТЕ: „Аз съм жертва на до-
машно насилие и властите са длъжни да се от-
насят с мен с уважение, да ми оказват подкрепа, 
съдействие и защита!Нищо подобно не се случ-
ва на практика – всичките институции работят за 
насилника!” „Има заговор срещу мен в прокура-
турата и съда.Отказват да образуват дела срещу 
този насилник.Писах до съда – изпратиха ме в 
прокуратурата.Писах до прокуратурата – изпра-
тиха ме пак в съда!””Начинаеща прокурорка се е 

ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ Е 
ИЗПРАТЕНА ОТ СЪДА 
ДА ПРОТЕСТИРА НА ПЛОЩАДА
• ЕДНИ И СЪЩИ СЪДИИ НЕ СИ ПРАВЕЛИ ОТВОД, РАЗГЛЕЖДАЛИ 
ВСИЧКИТЕ Й ДЕЛА И ОПРАВДАВАЛИ НАСИЛНИКА

• „ИЗЛИЗАМЕ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ СЪДА И ДЪРЖАВАТА, КОЯТО 
НЕ МОЖЕ ДА НИ ЗАЩИТИ!” – КАТЕГОРИЧНИ СА ЖЕРТВИТЕ НА 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

На стр. 8
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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“. 

Поезията в «Остров 
Надежда»  на Евгений 
Апостолов е вдъхновена 
от детайлите в пейзажа, 
които той превръща в об-
рази и фигури с цел да ни 
внуши своето  авторско 
послание. Затова в сти-
ховете му така осезаемо 
често присъстват: морето, 
сезоните (особено есента 
като портрет на носталги-
ята), вечните атрибути на 
крайморския град, (където 
поетът живя и твори поч-
ти през целия си живот 
до днес): яхтите, белите 
гларуси, пустите плажове, 
соления пясък и др. Пей-
зажният мотив е проекция 
на едно психологическо 
състояние – преобладава-
що минорно – което тряб-
ва да ни визуализира чрез 
образи обобщението, към 
което стихотворението ни 
води. Поетът никога не 
остава при самото чувство 
или наблюдението над 
пейзажа  – поантата вина-
ги търси по-дълбоко, бих 
казал, философско посла-
ние.

Специфичният момент 
в поезията на Апостолов 
е нейната привидна фраг-
ментарност, която – оба-
че – в моите представи 
е съзнателно търсена от 
автора. Повечето му сти-
хотворения са кратки, зву-
чат стегнато и създават 

впечатлението, че авторът 
е отмерил всяка дума, че 
търси начин да изрази 
себе си без многословие 
и ненужна образност, коя-
то да ни отдалечи от авто-
ровата идея. Затова и че-
сто пъти стихът в дадена 
творба се състои от една 
или две думи, а мерена-
та реч рядко бива използ-
вана.Този стегнат изказ е 
знаков и за технократско-
то време, в което живе-
ем. На фона на неговата 
динамика тези пейзажи 
на душата (каквито са по-
вечето стихотворения на 
автора) са мимолентни и 
твърде наситени, като от-
краднати мигове. Това са 
игрите на ума, които само 
истинския творец може да 
си позволи да облече в об-
рази и така да ни доближи 
до стойностните неща, за-
ради които си струва да 
живеем.

Специфичното в новата 
книга на Е. Апостолов е 
нейният монолитен образ, 
побран в думата: ностал-
гия. Дали от възрастта или 
от дългогодишния поети-
чен опит, авторът търси 
своите корени в минало-
то – и то не само в оби-
чайните поетични реалии 
от пейзажа на Бургас. Тук 
оживяват и знакови хора, 
които някога са били част 
от този градски пейзаж: 

Христо Фотев, Петя Ду-
барова, Петьо Пандира 
и др. Първите двама не-
престанно му напомнят за 
себе си от монументите, 
издигнати в тяхна чест в 
морската градина. Стран-
но е усещането да виждаш 
всеки ден в бронз някого, 
когото дълги години си по-
знавал и непосредстве-
но си общувал с него. Е. 
Апостолов има тази съдба 
да е познавал поетичните 
емблеми на Бургас, които 
сега ни споделя като по-
етични реалии.

Носталгията към мина-
лото не е свързана само с 
конкретни личности. Тук са 
и старата къща и старите 
кораби, които мечтаят от-
ново някога да отплават, 
тук са и темпераментните 
години от младостта, кога-
то човек е готов със страст 
да отстоява своята граж-
данска позиция. Авторът 
ни внушава усещането, 
че тази стихотворна книга 
е призвана да ни покаже 
същността на всичко, кое-
то за него е било стойност-
но през годините и което 
сега се опитва да съхрани 
в поетични образи. Някои 
стихотворения (особено 
във втория цикъл) звучат 
като личностна равно-
сметка, каквато всеки от 
нас търси със зрелостта 
на годините.

Посланията в тази книга 
са много лични и лишени 
от маниерност, литера-
турност или реторични 
украшения. Те определе-
но внушават усещането 
за непосредственост и 
достъпност - и това, несъ-
мнено, ще бъде оцене-
но от читателя в тяхната 
завършеност и дълбочи-
на. И тъй като й предстои 
самостоятелен литерату-
рен живот, уверен съм, че 
той ще бъде пълноценен и 
вдъхновяващ за достойни 
дела.

Стефан КУЛЕВ

упражнявала върху моята жалба и тълкувала съдебната 
заповед за защита в полза на насилника – естествено!, 
с което допълнително ме е оскърбила!” „В съда нямало 
мярката „задължаване на извършителя да посещава спе-
циализирани програми против насилие”!В закона пише, 
че има! Аз ли да ги създам?””Съдията Д.К. не знае, че да 
те обиждат, заплашват и публично опозоряват във вест-
ник и интернет е психически тормоз, нарушаване на чо-
вешки права, насаждане на страх, контрол и ...домашно 
насилие!Дано да й се случи същото насилие и на нея, за 
да проумее за какво иде реч и да си научи урока!”  „Съди-
ята П.Г., която не си прави отвод и постановява оправ-
дателни присъди за домашния насилник не знае, че при 
констатиране на клевети и обиди винаги има психически 
тормоз, изнудва ме в съдебно заседание да се срещам с 
насилника и да подписвам споразумение по друго дело, 
не знае  синонимното значение на думите в българския 
език, не приема моите писмени доказателства , държи се 
безобразно, тенденциозно ме унижава  и непрекъснато 
повтаря : „Какво ме интересува?” Езикът на насилниците е 
езикът на съда!””Много е ниско нивото на практикуващите 
съдии и прокурори у нас– пълна неграмотност проявяват 
по отношение на домашното насилие, дори един протокол 
не могат да напишат без грешки!Омръзна ми да ги уча, а те 
получават заплати - жалка история!””Меркантилна съдия 
изпълнителка се сдружи с домашния насилник и при опис 
на вещи бях бита, обиждана, заплашвана и клеветена от 
насилника по време на съдебна заповед за защита от до-
машно насилие.Нито тя, нито присъстващите полицаите 
ме защитиха.Напротив частната съдия изпълнител,на ко-
ято аз плащам каза: „Всичките ни описи са такива! Ние 
се „изключихме!” И съда ме осъди мен, жертвата, заради 
държавни служители в амнезия!”Това е нормалното по-
ведение в България – когато бият и тормозят жени пред 
надлежни органи по време на действието на съдебна за-
щитна заповед  – те „изключват”!Сигурно съм попаднала 
в държавата на дебилите!””Подадох жалба и против без-
действащите полицаи, които имат задължение да ме за-
щитават от домашния насилник, защото имам съдебна 
заповед за защита, а прокуратурата е дала проверката 
по преписката ми да извършват същите полицаи от които 
се оплаквам.Естествено, че те няма да обвинят себе си и 
виновни няма!На всичкото отгоре трябваше да обяснявам 
два часа на един полицай от ОД МВР що е домашно на-
силие, а той ми отговори, че полицаите срещу които съм 
подала жалба са същите домашни насилници и срещу 
тях има жалби от семействата им за упражнявано домаш-
но насилие!Тоест – всички са насилници и трябва да се 
примиря.””Защо трябва аз да се срамувам, че съм жертва 
на домашно насилие и живея в държава, която толерира 
насилници и психопати? Да се срамува държавата, която 
не може да ме защити!Аз съм родила две деца на тази 
държава – нейни граждани и бъдещи данъкоплатци и тя е 
длъжна да ми осигури закрила, достоен и спокоен живот! 
Излизаме на улицата да си търсим правата!”

  Както писа BURGASLIVE на 14 октомври 2013г., 467 
жертви на домашно насилие от гр.Бургас се включват в 
масовите протести пред Народното събрание.Те проте-
стират срещу дискриминационни практики в съда и инсти-
туциите, които не ги защитават, неефективен закон и нару-
шени човешки права.Твърдят, че спрямо тях се извършва 
геноцид, ограбени са, унизени, тормозени, бити, отчаяни 
и оскърбени, а институциите нехаят, не се интересуват от 
проблемите им и не ги защитават.С действията и бездей-
ствията си полиция, съд и прокуратура дават лош пример 
на обществото, толерират домашното насилие и насаж-
дат убеждението, че това варварско поведение не може 
да бъде изкоренено и се налага пострадалите жени да го 
търпят.Жертвите се заканиха, че ще изметат парламен-
та и съда, защото имат нужда от нови хора във властта, 
които да се интересуват от проблемите им и ефективни 
закони, които да ги защитават.

Информация по проблемите на домашното насилие у 
нас може да намерите в книгата на Мариана Прамата-
рова „Домашното насилие”, ИК „Новата цивилизация”, 
София, 2013 г.

Адвокат Мариана ПРАМАТАРОВА
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ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ 
Е ИЗПРАТЕНА ОТ СЪДА ДА 
ПРОТЕСТИРА НА ПЛОЩАДА

МИНОРНОТО ЛИЦЕ 
НА ЕСЕНТА


