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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

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

На Рождество Христово празнуваме ражда-
нето на Исус Христос, който е Божият Син 
и Спасител на всички хора. За изпращането 

на Божествен изкупител – Месия е било предрече-
но от древните пророци. В Стария Завет в книгите 
на Исая, Еремия, Михей има точни предсказания 
за необикновеното Му раждане и мисия (Ис. 7:14, 
9:6; Ер. 23:5; Мих. 5:2,3).

Раждането на Исус Христос поставя начало на 
ново летоброене. Рождество Христово е начало в 
духовната история на човечеството - Божият син 
се ражда, за да възстанови връзката между небе-
то и земята, изгубена след грехопадението.

Рoждеcтвенcкият пpaзник е изpaз нa идеятa, че 
c paждaнетo нa Иcуc Xpиcтoc пpед вcеки вяpвaщ 
чoвек cе oткpивa възмoжнocттa дa пocтигне чpез 
вяра и христоподобен живoт cпacение нa душaтa 
cи.

Светският еквивалент на този празник се нарича 
Коледа.

Рождество Христово - 
не само граница
във времето, 
а празник и начало
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На шестия ден от свещения за евреите 
празник на светлината – Ханука, в бившата 
синагога на Бургас бяха запалени ханукиални-
те свещи. За първи път от 70 години насам, 
когато храмът е превърнат в картинна гале-
рия, тук се проведе религиозна церемония. 
Специално за нея в Бургас пристигна хазанът 
на Централната софийска синагога Шломо 
Голденберг, който прочете празничните мо-
литви. По традиция основната свещ в ханукиа-
та, наречена шамаш, се пали от уважавана от 
евреите личност. Честта да я запали в Бургас 
бе оказана на кмета Димитър Николов. 

„Празникът Ханука е исторически свързан 
с борбите на еврейския народ срещу заво-
евателите през 165 г. пр.н.е. Церемонията 
е послание за мир, разбирателство и успех. 
Затова сега е най-точното време да говорим 
за милосърдието на българите, спасили сво-
ите сънародници – евреи. Днес евреите са в 
България и са живи, защото българският на-
род имаше смелостта да ги защити”, каза 
раби Шломо Голденберг пред близо 200 души, 
присъствали на церемонията. 

Ритуалът по запалване на ханукиалните 
свещи бе част от мемориалната вечер „Па-
мет за спасителите на българските евреи“, 
която поставя един от финалните щрихи на 
честванията, посветени на 70-годишнината 
от преодоляването на Холокоста в България. 
Своеобразният жест на благодарност е орга-
низиран по личната инициатива на Алберта 
Алакалай, съвместно с организацията на ев-
реите в България „Шалом”.

 Залата на първия етаж на Градската худо-
жествена галерия „Петко Задгорски” се оказа 
тясна да вмести всички желаещи да присъ-
стват на паметната вечер. Дойдоха област-
ните управители на Бургас – Павел Маринов 
и на Сливен – Корнелий Желязков, почетни-
те консули на Израел – Орлин Мандов, на 
Русия – Тонко Фотев, на Украйна – Димитър 
Караненов, кметовете на Несебър – Николай 
Димитров и Приморско – д-р Димитър Герма-
нов,  председателят на НФСБ и собственик 
на телевизия СКАТ Валери Симеонов, пред-
ставители на бизнеса и институциите в града, 
журналисти, общественици, интелектулци. В 
залата бяха председателят на „Шалом“ Бълга-
рия - Максим Бенвенисти, както и лидерите на 
регионалните организации в Бургас, Шумен, 
Сливен, Ямбол и Русе. Сред публиката присъ-
стваха и писателите Недялко Йорданов и Ру-
мен Леонидов.

Най-почитните гости обаче бяха наследни-
ците на онези изявени общественици и граж-
дани на Бургас, които в злокобните години на 
Втората световна война са останали верни на 
основния човешки закон – хуманизма. 

„Тази вечер е посветена на тях. Благодарим 
им като евреи, че днес ни има. Благодарим 
им и като българи затова, че страната ни има 
един непреходен морален капитал с който да 
се гордее пред света - недадените за изтре-
бление близо 50 000 свои граждани”, каза в 
началото Алберта Алакалай. 

Изключително вълнуващ документален 
филм „Да помним!” разказа за времето, спа-
сението и хората, заявили своята саможертва 
за една велика човешка кауза.  Филмът изне-
се на повърхността малко популярни факти за 
еврейската общност в града и имена на видни 
българи, които са били готови жестоко да пла-
тят за дързостта си да се противопоставят на 
хитлеровата машина за геноцид. 

Йосиф Асса е най-възрастният бургаски ев-
реин - на 90 г., преживял  трудовите лагери и 
страшните събития от 1941 – 1944 г. Той раз-
каза най-ярките си спомени  за опасността, 
неизвестността, обидата от незачитането на 
човешкото достойнство и правото на живот. 
Назова десетки свои съграждани и приятели, 
които не са се уплашили да застанат срещу 
репресивния закон и да помагат на своите 
ближни - евреи.

Много са хората, които са били съпричастни 
към съдбата на евреите в Бургас. Имената на 
повечето от тях прозвучаха в залата на бивша-
та синагога. Бургас винаги е бил толерантен 

и космополитен град. Затова „Шалом” Бълга-
рия избра именно тук да постави акцента на 
благодарността към спасителите. Председа-
телят на организацията Максим Бенвенисти 
връчи почетни отличия на наследниците на 
бургаския кмет Дянко Пръвчев /1939-44 г/ и 
на писателя Петко Росен. Двамата са имали 
основен принос по организирането на обще-
ствена съпротива срещу германското нареж-
дане българските евреи да бъдат ектрадирани 
в лагерите на смъртта. Така са били спасени 
стотици еврейски семейства и в Бургас. Зато-
ва бе създаден Инициативен комитет, който ги 
предложи за почетни граждани. 

Почетен знак получи кметът Димитър Нико-
лов за съхраняване духа на толерантност в 
града. Отличие бе връчено и на Алберта Алка-
лай за това, че не спира да поддържа жива па-
метта и да популяризира онази героична част 
от историята, която подхранва националното 
ни самочувствие и днес. Алберта организира 
и проведе национален младежки литературен 
конкурс “Който спаси един човешки живот, 
спасява цялата Вселена”. За инициативите 
си тя е номинирана за годишната награда за 
принос към правата на човека и правозащит-
ността на Българския хелзински комитет – 
„Човек на годината”.

Паметната вечер бе съпътствана от излож-
ба на младия бургаски художник от еврейски 
произход Бетино Асса „Разни истории”. Бети-
но е носител на наградата на Банката на Мон-
реал и приз на престижния конкурс по живопис 
организиран от Кралската банка на Канада. 

Емоционалните музикални и танцови изпъ-
лнения на възпитаниците на бургаското музи-
кално училище и хорова школа „Милка Сто-
ева”, подготвени специално за събитието, 
развълнуваха до сълзи аудиторията. 

Идеята на вечерта бе обобщена от поета 
Румен Леонидов с думите: “Нека да бъдем 
вечни слуги на Светлината и никога слуги 
на мрака!” Почитта за Спасението и праз-
никът на силата и смелостта Ханука симво-
лично обединиха своите семантични вибра-
ции в един уникален феномен, който може да 
се случи в България. Единствената страна на 
Стария континент, която имаше куража и сила-
та да запази непокътната цялата си еврейска 
общност извън хватката на Хитлер.

03.12.2013 г.
Комуникационна група

Имидж Едвъртайзинг

За първи път след 70 години равин и Ханукиа в бургаската синагога
„Шалом” връчи почетни знаци по 
повод годишнината от спасението 
на евреите в България

Кметът Димитър 
Николов пали 
основната свещ 
в ханукиата. До 
него е хазанът 
на Централната 
софийска синагога 
Шломо Голденберг

председателят 
на „Шалом” 

България Максим 
Бенвенисти и 

Алберта Алкалай 
– инициатор за 
провеждане на 
мемориалната 

вечер „памет 
за спасителите 
на българските 

евреи” 

Йосиф Асса - най-възрастният евреин в Бургас, 
съвременник на страшните събития
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От бр. 23

ЗА ИСТОРИЯТА, ДРЕВНОСТТА 
И БОГОВЕТЕ

- През 2012 г.  се говори много за маите и 
техния календар. За нас  светът на маите е 
преизпълнен със загадки и тайнства. 

- Маите са постигнали синхронизиране на 
космическите цикли извън порядъка на зем-
ната честота. Те били изключително подгот-
вени да правят  астрономически наблюдения 
и сложни изчисления. В тази област работели 
жреци,  посветени в небесните тайни да отва-
рят канали за връзка с космическите сили. Те 
умеели да въздействат на разума чрез тайни 
способи за отключване на сензорите. Строели 
храмове на Светлината. Осъществявали   об-
мен на енергии с космически жители от други 
планети, както и обмен на генетичен матери-
ал. Практикували жертвоприношения, владее-
ли телепатията и имали силно развити ясно-
видски способности. Маите носят гени от ва-
шата земна цивилизационна вълна, но е има-
ло опити на извънземни да бъдат въвлечени 
в експеримент. Коренните жители на Америка 
се съчетавали с представители на извънзем-
на цивилизация и така се получили генетични 
разновидности. 

Този древен народ имал специални знаци за 
цифрите и  писмото. Маите владеели  тайното 
познание и се занимавали със сериозните про-
блеми на Вечността.

- Българите. Произход и прародина.
- Древно е името ви. Като етнос сте възник-

нали в средата на хилядолетието преди Хрис-
та. Първоначално се заселвате на североизток 
в областта на Памир. Имали сте съюзнически 
племена  и от тези съюзи се ражда народност-
та балхарска /балхар, болхар/. Начело са 
стояли велики ханове. Разселенията са харак-
терни в древността за много племена.  Възник-
вали са много военни конфликти. Да се знае: 
вие сте произлезли от древна цивилизация на 
конните народи, но сте носители на космиче-
ски гени. Вашата мисия е да се  съчетавате с 
други народи, да съхранявате гените от Кос-
моса. 

Добре известна е БАЛХАРИ /БОЛХАРИЯ/  в 
древността. Вие имате мисия да браните за-
чатието на Божественото коляно. Преднина 
сте имали във военната област, воювали сте, 
за да оцелявате. Векове наред сте живели око-
ло Памир. Древни памирски школи на Духа сте 
създали и сте имали  сериозен напредък на 
велики по дух. Завързали сте корена на духа 
си  там.

Добре е да  проучвате около Памир и  чрез 
телепатични контакти да  получавате инфор-
мация за вашето далечно минало. Вие принад-
лежите на Изтока по дух. Далече сте от праро-
дината си сега, генетично също се отдалечава-
те. До 5% се пази в гените ви информация за 
важни за духа ви цели. Добър проводник сте 
на информация от Космоса и притежавате  
способности да общувате с Космическия 
Разум. 

 На историческата сцена се появявате твър-
де рано. Да знаете, че всичко се повтаря. Ва-
шето Средновековие е Ренесанс на Духа, от-
глас на хилядолетието преди Христа. Били сте 
конен народ, за да се разселвате. Вие мисли-
те, че разселването ви прави слаби, че като се 
делите, намалявате. А то е друго... Да се де-
лите и разселвате, за да се множите по света 
е дадено. Генетично е важно да предадете 
по-нататък посланието, а не на етническа 
основа. Вие сте космически пратеници, не 
етнически. Да, етносът ви се нарича БОЛХАР-
СКИ. Памир е люлка на древни цивилизации. 
До 10 колена преди Христа сте. Предтечи на 
БОЛХАРИТЕ е имало в по-дълбоките пластове 
на Времето. А до БЕЛ-ХАР се нареждат други 

племена на конните народи. Да се знае – сим-
волът ви е Бог Танг - Ра. Вещатели, гадатели, 
светии имате. От богомилите носите нещо 
драгоценно. Да сте слепи – не сте / вероятно 
– духовно!? /, до Светлината сте. Танг – Ра е с 
вас, а вие с него още не сте се слели. До век 
ще го видите. Да ви води той в Пътя е предоп-
ределено... Времето на Христа отчитате, а на 
Таг – Ра не, защото той е Вечността. На Тан-
гра сте служили по Висшеволие – Единният 
Бог на Земя и Слънце. На природата се покла-
няйте, Памир изучавайте.

- Може ли да се твърди, че розетата на 
Тангра е символ на посвещение?

- Розетата на Тангра се е давала съобразно 
религиозно или светско  посвещение на вър-
ховно властващите. Носи се, за да покаже, че 
притежателят е придобил по-висока степен на 
посвещение. Разчитането на розетата трябва 
да започва от символа на Слънцето, защото то 
е центърът на Вселената. Розетата на Тангра 
е матрица на Вселената.

- Какво още би казал за РА-цивилизации-
те? Има ли връзка между боговете  Амон-
Ра и Танг-Ра?

- Ра е цивилизационна вълна. Тя не е засе-
лена еднократно на Земята. Ра – цивилизаци-
ята е от слънчев тип,  космическа, идентична 
с космическия разум. Има Божествен замисъл 
да се насели Земята с енергийни същества от 
Слънцето.  Баща на Танг – Ра е Богът Слънце. 
Баща на Амон – Ра – също. Тези  божества 
са велики посветени на Светлината. Те стават 
родоначалници на два клона на слънчевите 
цивилизации от две сечения на слънчевите 
ритми. РА – цивилизациите посяват семената 
на Светлината и са владетели на небесните 
тайни. Амон – Ра и Танг – Ра са предтечи на 
вашите земни същности. В исторически план 
те са родоначалници на вашите народи. Въз-
можни са открития на далеч по-древни култу-
ри на Земята. Амон – Ра и Танг – Ра са посели 
вашите семена. Култът към Амон-РА датира 
от 17 в. пр.н.е., а тангризмът води началото 
си от 3 в. пр. н.е.

Ра – цивилизацията е с висок интелект и 
ресурси на светлината в духовно-полевата 
структура, която  подпомага и днес вашите ду-
ховни школи,  задвижва духовните лостове. От 
тези цивилизации днес са съхранени слънце-
поклонничеството, някои мистерии и древни 
магически ритуали. Действието на силите на  
Ра – цивилизационната вълна чувствително са 
нарушени от унищожаване на тангризма. Вие 
сте загърбили светлината в момента на от-
ричане от Бог Танг-Ра.

  С този акт сте задействали тъмнината на 
високо ниво. До отричането от Танг-Ра се 
знае, че българите са известни с дарбите 
си свише  да виждат в бъдещето, вещи в 
посвещението. Тангрическите обичаи в древ-
ността за почитане на Слънцето все още са 
запазени в някои ритуали. Добре е да се знае, 
че Слънцето е вселенското сърце. Важно е да 
сте синхронни с пулса на това вселенско сър-
це. Верни на Слънцето са Ра-цивилизациите, 
защото от него са дошли на Земята. Внедря-
ват ритуална система да се почита небесното 
светило, изпълняват се ритуали при изгрев и 
се дава обет. Тези същества са изтъкани от 
светлина, от лъчева енергия. 

 Днес вие съхранявате в своята памет   древ-
ни магически ритуали, пазите система от зна-
ци за общуване с магическите сили, които са 
добри проводници на светлината. В храмовете 
на Светлината са знаели символния език на 
тези цивилизациите и са извършвали посве-
щения в древни тайнства на духа.

- Богът на траките Сабазий от Слънчеви-
те божества ли е, има ли връзка с Ра – ци-

вилизациите?
- Сабазий идва от недрата на земята. Влюб-

ва се в Слънцето. / Вероятно се съчетава с 
жена от Ра-цивилизациите, слънчева жена/. 
Дава началото на земна цивилизация от слън-
чев тип, състояща се от същества, добре пос-
ветени в мистериите на годишните цикли. Са-
базий отключва съзнанието за земната сила, 
той дава началото на друг клон на относител-
но високо развита в духовно отношение циви-
лизация, която датира от 17 в. пр. н.е. Саба-
зий отключва контактите за общуване на 
земните жители със Слънцето, посвещава 
ги в тайната на соларните ритми.

Тангризмът се настанява в тракийските земи 
по-късно.  Цивилизационна вълна на траките е 
друга, различна от Ра. Освен нея съществува 
и друга цивилизация, която идва от водата. От 
различни типове цивилизации сте на Земята: 
от Слънцето, от недрата на Земята, от водата.

- Може ли да се твърди, че българската 
земя е заредена със силни магически енер-
гии? Ако е така, откъде идват те?

- Действието на тези енергии е повлияно 
от различни фактори, някои са астрологични, 
други кармични, има и  други особености. Вие 
сте в област, определена за духовно съединя-
ване с висшите сили, в това число и с белите 
архангелски енергии. Тяхното действие носи 
голяма вълна на прозрения, прорицания, га-
дателство, както и изкуството на восъколеене, 
което се отнася към тракийската съкровищни-
ца от духовни и материални ценности. Дълъг 
е пътят на познанието ви. Вашата енергийна  
подготовка датира от дълбоките корени на 
древността, още от друидите, същества с ми-
сия на водачи. 

Земята е с особена енергетика, която носят, 
или по-точно казано, пазят дълбоките термал-
ни извори, могилите и тепетата, които прием-
ат космически послания. Термалните извори 
съхраняват в паметта си древните тайни на 
водните духове. Вие се отнасяте лекомислено 
с водата, но тя е богата с наследство от древ-
ността.

Други племена преди траките са живели по 
тези земи. Добивали са злато, вадели са мор-
ски пясъци, познавали са грънчарското колело, 
но са разбирали и езика на великите посвете-
ни. Те владеели летателна техника, захранва-
на със светлина. Тези племена били във връз-
ка с друидите.  Заселниците по вашите земи 
се наричали „теси” и можели да правят звезд-
ни карти и смайващи прорицания. Гадаели по 
звездите и били добри астрономи в истинския 
смисъл на думата. Тесите тачели водните ду-
хове и същества, владеели магически ритуа-
ли с вода. Водата е била средство за гадаене, 
за баене, напявали са магически слова вър-
ху водата. Тесите били закриляни от водните 
духове. Пазели извори, реки, потоци и тачели 
водните стихии. Дълго се пазело  тайнството 
на  водолечението, баенето на водна основа, 
восъколеенето и получените восъчни фигури 
във водата.  Тракийската култура вирее в ос-
новите на други предшестващи култури. 

Вие имате почит към чешми, извори, герани. 
Всеки извор има воден обитател, дух, когото 
трябва да почитате. Вие пазите информация-
та в митологията и в приказките, но термални-
те води са важни информационни източници. 
Така „теси” могат да бъдат събудени в паметта 
ви, както и тяхното  влияние във вашия свят. 
Търсете извори и пазете духовете на вода-
та чисти. Това е почит към паметта на свети 
същества. Сега ще бликнат повече термални 
води. Може да носите водни символи, водни 
знаци като амулети. Давайте живот на повече 
водни обитатели. 

(Следва)

Цветана КАЧЕРИлСКА
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гашните опити 
за издирване 

произхода на приказката за 
Дядо Коледа/Дядо Мраз не 
са довели до резултат по-
ради отсъствие на каквито и 
да било изходни данни. Но 
… тъй като всяка година по 
време на зимните празници 
той ни напомня за себе си, 
то нека направим опит за от-
говор на въпросите къде, в 
какво и в коя епоха се коре-
ни той и неговият образ.

По време на пътешестви-
ята из Америка и в Цен-
трална Азия, изследвайки 
местните цивилизации, 
Александър фон Хумболт 
установява между другото, 
че маите и китайците са из-
ползвали в древността едно 
и също летоброене. С Бе-
рингия – зоната на Сибир-
ско-Американската палео-
арктическа култура и с ми-
грацията на населявалите я 
около 20000 г. до н. е. Мон-
голоиди, днес сме в състоя-
ние да обясним откритието 
на Хумболт. И в Америка, и 
в Азия берингците разпро-
странили една и съща ма-
териална и духовна култура 
заедно с въпросното лето-
броене. Важно е в случая, че 
последното има отношение 
и към т. нар. „прабългарски 
календар”. През 1974 г. БАН 
издаде труда на Б. Рогев за 
„Астрономическите основи 
на първобългарското лето-
броене”. Авторът доказва, 
че 4768 г. до н. е. е „едно от 
ранните начала на първобъ-
лгарското летоброене”, с 
което то „предхожда всички 
известни досега летоброе-
ния от древността”. Ведна-
га следва да отбележим, че 
в случая Б. Рогев не взема 
предвид календарите на ма-
ите и ацтеките в Америка.

С разпространяването 
на берингската култура на 
запад към Китай въпросно-
то летоброене е трябвало 
да мине през Южен Сибир 
до Централна Азия, където 
хуни – сред които и булга-
ри – са живели и формира-
ли мобилната си култура 
сред животновъди, вече и 
коневъди. Според архео-
логически данни от ІІ хиля-
долетие до н. е. сред тях е 
имало и монголоиди. Преди 
летоброенето да достиг-
не Китай, то е оставило тук 
следи в запазили се до днес 
изображения на дървогра-
вюри и щампи с фигурата на 
костенурката със слънчев 
кръговрат с 12-годишен жи-
вотински цикъл и лунен – с 
8-те елемента-стихии: Небе, 
Земя, Вода, Огън, Планина, 
Гръм, Влага, Вятър. Така се 
е зародила представата за 
митическата костенурка, но-
сеща на гръб земята – сим-
вол на дълголетие. Идеята, 
родила и забележителната 
тамга-плетеница със също-
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тропология и етнография в 
гр. Чебоксари, Чувашия, се 
съхраняват две „алтайски” 
дървогравюри със същия 
12-годишен цикъл, както в 
действалия в Централна 
Азия, така и в пренесения в 
Европа календар. В техния 
център виждаме ново сви-
детелство за произхода им 
– тамгата-плетенциа, симво-
лизираща костенурката.

Чувашия  е най-северната 
част от територията на 
Волжка Булгария, недалеко 
от Лапландия, а чуваши-
те са близки до булгарите, 
включително и по език. През 
922 г. столицата Булгар Ве-
лики приела посланици от 
Арабския халифат за сключ-
ване на договор. Единият от 
посланиците Ибн Фалдан 
ни е оставил впечатленията 
си за страната и населени-
ето й – половината година 
там е ден, а другата – нощ. 
Описва и явление, в което 
разпознаваме северно си-
яние. И двете явления са 
характерни в географски 
ширини около полярния 
кръг. Но нали именно в та-
кива условия Дядо Коледа, 

с калпак и кафтан, а дърво-
то е неизвестно по вид. Нека 
си представим, че калпакът 
и кафтанът му са червени, 
а дървото до него е зелена-
та елха – дали от фигурата 
няма да ни погледне добри-
ят старец, който носи по-
даръците?

Ако приведените по-
горе сравнения по-
зволяват да устано-

вим източния произход на 
дърворезбите и на техните 
изображения, както и на чу-
вашите, то все пак остава 
въпросът за известния ни 
севременен образ на Дядо 
Коледа.

За съжаление опитите ни 
да открием образа сред ге-
роите-багатури от епосите 
на централноазиатските на-
роди и сред техните местни 
божества, свързани пове-
че с култа към природата, 
не дадоха резултат. Оказа 
се обаче, че в резултат на 
влияние от Субконтинента 
будизмът достигнал до Цен-
трална Азия към средата 
на ІІІ в. до н. е., а според ки-
тайски извори е донесъл на 
хуни и булгари „нова вяра” и 

които са с грозни, озверели 
и ожесточени физиономии, 
докато той е с приветлив, 
понякога даже комичен об-
лик, ту подрямва, или пийва 
вино, или раздава лаком-
ства на децата. Ако на ня-
кого е предсказана близка 
смърт, той ликвидира опас-
ността с посоха си (пръчка с 
украсена, най-често обкова-
на горна част и символизира 
духовната власт/. За нашата 
хипотеза е особено важен 
фактът, че сред покръстени-
те в християнството племе-
на от  коневъдите (бурятите) 
образът на Белия старец се 
е слял с този на християн-
ския Свети Николай Чудот-
ворец.

Важно е също и обстоя-
телството, че образът на Бе-
лия старец и неговият култ 
предхождат най-малко с век 
експанзията на Хунския пле-
менен съюз в Средна Азия и 
в Източна Европа, започна-
ла през 209 г. до н. е., както и 
придвижването на основна-
та вълна на западните хуни 
към Европа в края на І в.

Един от атрибутите на 
Белия старец е прасковата, 
смятана също за символ 
на дълголетието. Това го 
свързва с китайските боже-
ства на дълголетието Цин 
Цзи и с даоския Шоу Син, 
които се изобразяват в пре-
клонна възраст с брада и 
с фиданка с праскови. Ако 
приемем обаче, че дървото 
до човешката фигура от вто-
рата дърворезба е елха, то 
не е ли и тя с вечнозелените 
си клонки и зиме също сим-
вол на дълголетие?

В иконописния му образ 
Белият старец седи спо-
койно по будистки, с брое-
ница в ръка, пред скална 
пещера, с двойки птици и 
животни около него, включи-
телно и елен – типичен об-
раз на отшелник. Дали това 
не го свързва с основателя 
на даосизма Лао Дзъ (или 

Лао Це)? След разрива му 
с Конфуций той напуска Ки-
тай през северната граница 
(векове преди изграждането 
на Великата стена), където 
го познали и почели, и се 
отправил на запад… Къде 
обаче, не е известно. Дали 
и той като Белия старец не 
е станал отшелник, отдал се 
на любимите му философ-
ски разсъждения.

Изграждането на Ве-
ликата стена по-
късно не прекрати-

ло сериозно преселванията 
през нея, както от север в 
Китай, така и от Китай на 
север. По това време се го-
ворело сред някои китайци, 
че „при хуните се живее ве-
село”.

По време на създаването 
на Хунския племенен съюз 
през 209 г. до н. е. послед-
вала колосална експанзия 
във всички посоки, накрая и 
в цяла Средна Азия и в Из-
точна Европа. Тогава се слу-
чило нещо подобно на древ-
ното Вавилонско стълпотво-
рение: племена и народи 
коневъди се спуснали на 
юг към по-топли географски 
ширини, смесвали са се с 
местното население, и даже 
смесвали езиците си, които 
се дооформяли под влия-
нието на големите азиатски 
езици, включително сан-
скрит. Не следва да изклю-
чим възможността, че в тази 
неспокойна епоха образите 
на споменатите старци, за-
едно с този на Белия старец 
са се разпространили най-
напред в Централна Азия 
сред коневъдите, а впослед-
ствие по време на Великото 
преселение на народите и 
до Източна Европа. Разбира 
се, че при минусовите тем-
ператури на север от Гоби 
те естествено се нуждаели 
от топли дрехи, калпак и бо-
туш, както това е видно от 
облеклото на фигурата от 
дърворезбата в Чебоксари. 

След всичко казано ще 
предположим, че техните 
образи – слети в единен, 
приказен образ, са достиг-
нали по време на Велико-
то преселение Европа, при 
волжките булгари в Чува-
шия, откъдето негови худо-
жествени превъплъщения 
са се разпространили на 
изток като Дядо Мраз, а на 
запад – като Дядо Коледа?

ДЯДО КОЛЕДА/
ДЯДО МРАЗ – КОЙ 
Е ПРОТОТИПЪТ?

Арх. Слави ДОНЧЕВ

то значение – контурът на 
костенурката и крайниците 
й се оплитали с непрекъ-
снат шнур пред тялото й.

Втората следа от бе-
рингското летоброене в 
Централна Азия била със 
същото астрономическо 
съдържание, но достигнала 
с хуни и булгари до Европа, 
където с негова помощ били 
датирани известният Имен-
ник на прабългарските ка-
нове и техните владетелски 
надписи върху камък, но … 
без изображения.

За щастие в Музея за ан-

подпомогнат от работливи-
те джуджета, приготвя по-
даръците за послушните 
деца? Нали оттук той тръгва 
с натоварена с подаръци и 
теглена от северни елени 
шейна, за да зарадва деца-
та и семействата им по ко-
ледните празници?

Вероятно поради отсъ-
ствието на маймуната във 
фауната на полярните обла-
сти, тя е заменена в дърво-
резбите, или с „овал”, може 
би дърво, или снегоходка, 
или с човешка фигура ре-
дом до дърво. Тук човекът е 

огромна, над 3 м златна ста-
туя, смятана от редица уче-
ни за будистки образ. В тази 
насока прави впечатление 
едно местно божество на се-
верния будизъм Цагаан Убу-
ген (или Ебуген), в превод 
„Белият старец”, известен 
не само сред коневъдите, но 
и у китайци, тибетци и даже 
японци. Той е характерен 
с това, че покровителства 
семейното благополучие, 
щастието и богатството. Ос-
вен това е единствен сред 
останалите 11 участници 
в местните мистерии Цам, 
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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. Земята, 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 пшени-
цата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-
богат е на витамини и минерали, лесносмилаем 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, желязо, фосфор, селен, 
манагн, витамин В1 и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на по-
чвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Доби-
вите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени 
торове. 

Тел. 0877 680528; 0888 693359

Интервю на Мариана ПРАМАТАРОВА 

-   Краят на годината е. Време за равносмет-
ка. С какви чувства изпращате 2013 година?

Красимир Зинин: Изпращам една много хуба-
ва година. Най-хубавото беше пребиваването ми 
в Париж през месеците юли, август и септември, 
тази година.След спечелен конкурс 12 български 
художници имахме шанса да живеем и работим 
в Париж.Аз бях с известните художници Андрей 
и Дарина Яневи, като всеки от нас си имаше соб-
ствено ателие от фонда на СБХ на „Сите Д”Сарт”.
Създадох по време на престоя си във френската 
столица повече от 16 картини.

 -  Вероятно вдъхновени от неповторимата 
артистична столица – Париж?

К.З.: Да, някои бяха с парижки мотиви, други 
бяха абстрактни, но всичките бяха вдъхновени от 
атмосферата  на Париж.Тъй като ателиетата ни 
бяха близо до Лувъра, посетихме повечето све-
товноизвестни музеи.Докоснах се до изкуството 
на моя кумир Салвадор Дали, до творчеството 
на Бранкузи, Осип Цаткин, Хуан Миро, Пикасо... 
и всички импресионисти.Посетих изложба на от-
крито на наши съвременници и бях впечатлен от 
Ли Чен – скулптор от Китай, който представи из-
куството си на площад „Конкорд”.Вечерните пар-
тита край река Сена ни бяха любими по време на 
престоя ни – джаз, танго, етно музика, италианска 
музика, класика.

- Има ли интерес към българското изкуство 
и българските художници в чужбина?

К.З.: Да, определено има  интерес.Организи-
рахме „Отворено студио” и тогава в ателието ми 
влизаха различни хора – французи, австралийци, 
сърби, иранци, румънци и много други, с които се 
запознахме.

- Какво е модерното изобразително изку-
ство днес?

К.З.: Трансакция през всички стилове, няма 
ограничения и липсва принадлежност към опре-
делен стил.Изкуството днес е освободено от тра-
дициите и свободно пътува из стиловете и вре-
мето.Наблюдава се известна демонстрация на 
ирония и самоирония.

- Виждам преса  във вашето студио в Бур-
гас.Откога е тази преса и какво работите на 
нея?

К.З.: Подарък ми е от моята майка.От 1939 го-
дина е, от Бургаския механотехникум.Имаше над-

пис: „Бургасъ”. Аз съм трето поколение художник 
–  баба ми е била художник,  майка ми също и сега 
аз.В момента реновирам някои картини на моята 
майка.А на пресата печатам метални графитни 
техники – офорт, суха игла, акватинта и други.

- Това свързано ли е с предстояща излож-
ба?

К.З.: Да. Подготвям се за 2 изложби – в галерия 
„Неси” и в галерия „Бургас”.

- Дълги години работите с деца.Какво ви дава 
тази работа и не е ли прекалено ангажираща и 
отговорна?

К.З.: Работя близо 40 години с деца.Тази рабо-

та ме зарежда с положителни ендорфини, деца-
та ме правят  щастлив и се забавляваме заедно.
Моите ученици са на възраст от 5 до 18 години, 
талантливи са, безспорно е – мои ученици са в 
Германия, Испания, Италия, САЩ.

- Вашето пожелание за коледните и нового-
дишни празници е?

К.З.: Пожелавам на всички българи да са 
по-богати и по-благоденстващи.Както сме най-
талантливите, така да бъдем и най-успели, за да 
започнат да ни уважават по достойнство по целия 
свят. Щастливи празници! 

„Сърцето 
ми остана 
в Париж!”
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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. 

Всъщност, замислете се как са били държав-
но стимулирани нашите прабаби и прадя-
довци от началото на миналия век, когато са 
имали средно по 5-6 деца в семейство! Какви 
социални помощи са вземали те? ( реторичен 
въпрос )

Пò горе в Проекта казахме и друго, а сега ще 
го повторим... Обвързването на ББД с пълно-
летието е превантивен метод, касаещ необ-
разовани и ниско интелигентни наши съна-
родници, които виждат в правенето на деца 
удобен начин за препитание или поддържане 
на лесен начин за живот. В този смисъл, след 
въвеждането на ББД и със смяната на социал-
ната ни система няма как вече да бъде злоупо-
требявано със социалните ни фондове.    

12.11. Няма ли с ББД да се засили 
демографският срив,
като няма Доход за децата?
 Напротив! Имайки предвид мизерните сред-

ства, които към момента ни отпуска държавата 
за отглеждане на деца (около 50 лв. месечно!), 
ББД ще е като „манна небесна“ за всички мла-
ди семейства, имащи поколение или такива, 
които са решили да планират и да създадат 
такова.

 Отделно казахме, че да си родител е преди 
всичко  лично призвание, вътрешна необхо-
димост и потребност. От тази гледна точка е 
много погрешно да се стимулира с обществе-
ни пари родителското право, защото хората 
трябва да се научат не да се размножават, а 
да творят своите деца!

От друга страна, демографският срив завбъ-
деще ще бъде мит. Системата за ББД ще сти-
мулира много от сънародниците ни в чужбина 
да се завърнат в България. По статистика, има 
над 4 млн. Българи, разпилени навсякъде по 
света. Една трета от тях да се завърнат обрат-
но - това ще бъде голям възход за нацията ни, 
във всяко едно отношение.  

12.12. Няма ли да са притеснени фирми-
те, когато няма да имат вече  възмож-
ност за усвояване на данъчен кредит?
Подобен въпрос е основателен и резонен! 

Смисълът от получаване на данъчния кредит 
от фирмите, регистрирали се по ДДС, е имен-
но в това – засилване на тяхната стопанска 
инициатива. За жалост, обаче, това засилва и 
друго – алчността и склонността на мениджъ-
рите към злоупотреби и далавери.

Замислете се! Имате ли познат бизнес-
мен, който не крои сметки в посока на това да 
прехвърля на фирмата си част от личните си и 
семейни разходи, с цел да бъдат осчетоводя-
вани последните и, съответно - така неправо-
мерно да се усвои ДДС-то? Разбира се, че това 
не е законно и честно, но нашите бизнесмени 
са принудени да постъпват така, дори и ако 
те са почтените. На практика излиза, че ако 
не крадеш, си по-слабо конкурентноспособен, 
защото всичките ти колеги усвояват неправо-
мерно ДДС и защото контролът върху подобни 
дребни нарушения е невъзможен.

Подобни изводи се отнасят за почтения и 
честен бизнес, който по принуда ежемесечно 
спестява част от данъчните си задължения.

А, какво да кажем за останалите „бизнесме-
ни“? Онези, които кроят схеми, с цел източва-
не на стотици хиляди левове от ДДС, посред-
ством реализиране на кухи сделки, без да са 
развивали никакъв бизнес! Примерите в това 
отношение могат да се дадат навсякъде по све-
та, защото това е проблем от световен мащаб. 
 С въвеждането на ББД, подобна порочна 

практика няма да съществува вече, а фирмите 
ще работят равнопоставено в една истински 
конкурентна среда.

12.13. Какви са приликите и разликите 
между настоящия Проект и европейската 
инициатива за базов доход? 
Приликите и разликите между нашият Про-

ект и европейското ББД, можем да опишем 
най-кратко по следния начин:
•	 приликите са единствено в абревиату-

рата (наименованието) и намерението да се 
подсигури някаква материална независимост 
на хората;
•	 разликите са огромни. Те призтичат 

най-вече от факта, че Европейският проект е 
още в зародиш и представен като идея, която 
тепърва ще се развива. Нашият проект пък - е 
готов за стартиране и прилагане като рискове-
те от него са минимизирани или практически 
нулеви.    

Подробни разяснения сме изложили в от-
делна аналитична статия  („Прилики и разли-
ки между българския и европейския Проекти 
за ББД“), и който желае може да я прочете на 
сайта ни!

12.14. Има ли някъде въведен подобен 
ББДоход в други страни по света?
Коректният отговор е – няма!
Съществуват някакви разновидности в раз-

лични страни по света, които са опитали да 
въвеждат някакви сходни системи за безусло-
вен доход. Статии в тази насока и подробно-
сти - може да намерите на сайта ни.

Нужно е да се разбере много добре разли-
ката между подобни чужди системи и българ-
ската система за ББД. Принципно световният 
опит по отношение Базовия Доход е някакъв 
вид усъвършенстване на наличната социална 
система, а в нашия Проект ББД последната 
се трансформира радикално и практически се 
преобразува в нов модел социално подпома-
гане, но вече за всички пълнолетни граждани!   

12.15. Кой е авторът на този Проект ББД?
Авторът на Проекта е Н. Дамянов, кой-

то е публикувал първата му разработка на 
27.02.2013г. 

Вдъхновен от мъдростта и примера на При-
родата, и използвайки един широко познат 
принцип от древността ( Принципа на Анало-
гията! ), той е адаптирал европейската идея 
за ББД в една работеща българска система, 
която позволява преразпределение на безус-
ловен базов доход в обществото .

За вдъхновение за разработката е послужи-
ла и една мисъл от духовният Учител Петър 
Дънов, който още в началото на 19 в. е казал, 
че българина заслужава един по-добър, неза-
висим и достоен живот! Впоследствие, с по-
мощта на екип от вдъхновени, съвестни и отго-
ворни Българи, материалът е трансформиран 
два пъти и доусъвършенстван многократно с 
ценни идеи, подобряващи защитите на Про-
екта и неговата ефективност и приложимост.

Вбъдеще Проекта ББД ще продължава да 
се усъвършенства в насока защита и ефек-
тивност, и всеки който желае да работи в тази 
насока, може да се свърже с екипа на посо-
чените координати в сайта или във ФейсБук. 

Проектът е отворен и няма авторско право! 
Проектът е подарен от целия работен екип, 

на всички българи!
12.16. Разкажете нещо повече за принци-
па на Аналогията, който е бил вдъхнове-
ние за този проект.
Принципът на Аналогията е заложен като 

основен Принцип в херметическата литерату-
ра, а в някои свещени книги е описан – “Какво-
то е горе, такова е и долу!” Накратко казано, 

това е един от природните Принципи, познати 
от древността, и вдъхновил много гениални 
учени да направят епохални открития. 

Нужно е да разберем, че значимите ево-
люционни открития се случват само то-
гава, когато човешките фантазии са про-
никнати от природните закономерности.  
Всички знаем, че Природата функционира 
съвършено. Затова ние използвайки нейните 
принципи, изграждаме една устойчиво функ-
ционираща система ББД. Без познаването на 
Природните принципи, закони и правила, е 
слабо вероятно да създадем някаква работе-
ща система, независимо каква  тя?!  

Използването на този принцип, като основа 
на Проекта ни помага предимно с две неща!

Първо – да можем да намерим мястото, 
функциите и задачите на всекиго в нашето 
общество. 

Второ – посредством Аналогията открива-
ме проблеми, спънки, трудности, които биха 
обрекли Проекта на провал!

12.17. Какъв може да бъде размерът на 
ББД към момента?
Можем да направим една бърза и ориенти-

ровъчна сметка за бюджет 2013: Приходите от 
ДДС и Акцизи в бюджета - около 12 милиарда 
годишно - ако се разделят, ориентировъчно, 
на 5 млн. пълнолетни Българи, приблизител-
ната месечна сума, която ще се получава като 
Доход ще бъде около 200 лв на човек! Това не 
е никак малко, като се вземе предвид с кол-
ко малко пари живеят хората в момента и при 
положение, че имаме голям брой пенсионе-
ри, получаващи пенсии, под тази сума, нали? 
Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се 
вдигне икономиката на крака, тази “плаваща 
сума” от 200 лв. спокойно ще се утрои за ня-
колко години, а времената, когато ще имаме 
поне 1/3 от западните заплати като Доход, не 
са мираж! Тук е важно да се направи следно-
то уточнение - подобни доходи Българинът ще 
получава БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим и 
стресиращ “робски” труд, както става в някои 
развити западни “демокрации”!

Уточнение – има още десетки въпроси, на 
които сме отговорили на сайта www.bbd.bg. 
Там може да намерите и няколко съпътства-
щи статии, които дават различни гледни точки, 
помагащи да се възприеме по-лесно всичко, 
написано дотук. При желание, може да дообо-
гатите своите знания на посоченото място!  

ІІІ.Задачи за политици и икономисти, ка-
саещи  ББДохода
1. Задачи за политици!
Политиците от Парламента трябва да при-

емат пакет от законови поправки и нови зако-
ни, необходими за стартирането на Проекта 
„ББДоход за Българите“ и неговата послед-
ваща ефективна реализация. Целта е да се 
предпази и защити настоящата разработка от 
изкривяване, като се спазват дадените пре-
поръки в нея. Само по този начин  настоящият 
Проект може да се утвърди като една сигурна 
и функционираща система!  В този смисъл, на-
шите предложения са:

1.1. Конституционна поправка, която гаран-
тира получаване на ББД от всеки пълнолетен 
български гражданин.

1.2. Конституционна поправка, в която се 
вписват усъвършенстваните критерии на Ма-
астрихт (фиксиран максимален външен дълг + 
дефицит под 3% от БВП, + допустим процент 
на инфлация и т.н.).

1.3. Закон за ББДоход, разписан съгласно 
конституционното ни право и заложените па-
раметри в настоящата разработка.

(Следва)

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

продължение от бр. 23
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Тя е жената, която от три години разбуни всички институ-
ции, разобличи виновниците за домашното насилие в Бълга-
рия с публикациите си и написа книгата „Домашното наси-
лие”.Тя създава практиката. Тя е живата книга на България 
по проблемите на домашното насилие. Тя е обичана, защото 
помага на жертвите и мразена, защото изобличава нерабо-
тещите институции. За едни е Ангел, а за други -  Демон. Тя 
е Мариана Праматарова.

  Срещата ни е в хотел в София, където е отседнала, пре-
ди тръгването й за съда. Усмихната и делова е, 100-процен-
това жена със самочувствие и увереност.
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- Адвокат Праматарова, след вашите публи-
кации и книгата ви „Домашното насилие” в ре-
дакцията на в.”Квантов преход” се получиха 
много писма на пострадали от домашно наси-
лие жени и благодарствени отзиви за това, кое-
то правите. Разкажете от колко време работите 
по проблемите на домашното насилие и какво 
ви провокира да започнете тази борба?

- От три години изследвам домашното насилие у 
нас в дълбочина.Проблемът е повече от сериозен, 
темата е тежка, а последствията от домашно на-
силие са катастрофални за жертвите. В понятието 
жертви включвам не само пострадалите жени, но 
и децата, защото дори само когато присъстват на 
сцени на домашно насилие децата са жертви и се 
нуждаят от незабавна закрила.Интересът ми про-
вокира дело по закона за защита срещу домашно 
насилие, в което жертвата беше пострадала от 
психически и емоционален тормоз, изразяващ се 
в агресивен кибертормоз с вулгарни, обидни и за-
плашителни смс-и и беше публично опозорена в 
жълта преса от домашния насилник, пак с цел да 
я тормози и изнудва.Това беше първото от такъв 
характер дело в бургаския съд и съдията не знае-
ше това тормоз или е или не е тормоз.На всичкото 
отгоре жертвата дълги години е била пребивана, 
душена, имало е прокурорски преписки за опити 
за убийство чрез удушаване, но законът за защита 
обхваща едномесечен срок и в крайна сметка на-
силникът беше осъден за психически и емоциона-
лен тормоз.

Този едномесечен срок трябва да бъде проме-
нен, за да се обхване в пълнота домашното на-
силие. По сега действащото законодателство на-
силниците остават ненаказани, не им се налагат 
адекватни санкции и наказания, няма превенция и 
затова насилието не само не спира след осъжда-
нето на домашния насилник, но и ескалира с още 
по-силен интензитет – жертвите са заплашвани с 
убийство и са убивани, оцелелите са с унищожено 
имущество, изгонени от дома си, бити, преслед-
вани, тормозени с години, въвлечени в безброй 
съдебни дела със съсипан живот. 

- Институциите не работят.Това ли е причи-
ната за увеличаващият се брой дела по закона 
за защита срещу домашно насилие?

- Да. „Институциите не работят” – прави изявле-
ния президентът, „Материалът ни е лош” - твърди 
експремиерът, „В Бургас няма прокурори с каче-
ства” – заявява главният прокурор, полицията 
бездейства, в центровете за превенция няма пре-
венция за извършителите на домашно насилие /
след моите сигнали до Омбудсмана през 2012 г. 
центровете за превенция само в Бургас и Плевен 
изработиха мерки за домашни насилници и ги 
предоставиха на съда/, програми за кибернасил-
ници няма, пари няма, прокуратурата не образува 
наказателни дела срещу домашни насилници, ко-
ито не спазват съдебната защитна заповед, убити 
от домашни насилници са 3 жени за един месец в 
Бургас по време на действие на съдебна защитна 
заповед – видно е как са ги защитили институци-
ите полиция, прокуратура и съд... Виновни за не-
глижирането на домашното насилие у нас има и в 
парламента – два пъти внасям искания за инкри-
миниране на домашното насилие, но досега не е 
криминализирано. България отказва да подпише 

Истанбулската конвенция от 2011 г., според която 
домашното насилие е престъпление и обществен 
проблем и е подписана от 20 държави! България 
е държава без традиции в борбата с домашното 
насилие.Не се отделят и достатъчно средства за 
превенция.За сравнение - в Македония, която от 
скоро прие закон за защита срещу домашното на-
силие се отделят много повече пари за борбата с 
домашното насилие.Нямаме обучени кадри - до 
януари 2013 г. практикуващите съдии и прокурори 
не са изпратени на курсове за обучение и квали-
фикация по проблемите на домашното насилие.
Не познават практиката на Европейския съд по 
правата на човека и не знаят, че упражняването на 
домашно насилие е дискриминация и че държава-
та ни е съдена по такива дела!По мое искане през 
м.декември 2012 г. прокуратурата в Бургас изпрати 
полицейски служители на курс за обучение и ква-
лификация по проблемите на домашното насилие 
– не познават нормативния акт и не го прилагат! 

- Положението изглежда безнадеждно.Никой 
ли не оказва подкрепа на жертвите, пострада-
ли от домашно насилие?

- Положението ще бъде все така безнадеждно, 
докато не се криминализира домашното насилие в 
България, така, както е в целия цивилизован свят. 
Както съм посочила в мои публикации „Жертвите 
на домашно насилие са обречени на дискримина-
ция у нас”! Причината е в манталитета на обще-
ството, незнанието и нежеланието на властите да 
работят по отстраняването на това  варварско яв-
ление. Ключовите думи са „страх” и „срам”. Жерт-
вите се страхуват и срамуват да говорят за пробле-
ма. Страхуват се и се срамуват и тези около тях, 
затова хората не подкрепят жертвите на домашно 
насилие. Има и друг фактор – страх от насилни-
ка. Познавам такъв човек – психолог, помогнал на 
жена, жертва на домашно насилие и самият той се 
превърнал в жертва – бит е от насилника, съден, 
опозорен, ограбен, преследван, изнудван, лишен 
от работа и дом, унищожен и докаран до просяш-
ка тояга.Много е страшно да напуснеш домашен 
насилник. Обикновено става дума за завистливи, 
злобни, отмъстителни, алчни,стиснати, ревниви, 
алкохолизирани хора с психически проблеми, а 
някои от тях имат и присъди.Институциите у нас 
работят на страната на насилниците. Познавам 
жертви на домашно насилие с 8-9 дела срещу до-
машни насилници, които са ограбени, окрадени, 

изнудвани, бити, заплашвани, тормозени с години 
и от насилниците и от институциите. Дори съда се 
включва в изнудването и мачка жертвата, ощетя-
ва я и я тормози. Описала съм случаи на „опасен 
рецидив” в книгата „Домашното насилие”. Има по-
тресаващи истории от практиката в националните 
ни съдилища и Европейския съд по правата на чо-
века.

- Скоро четох интервю със съдия от Стара За-
гора, която гледала няколко дела между жертва 
на домашно насилие и насилник, осъдила го по 
Закона за защита срещу домашно насилие, но 
му дала децата.Как ще коментирате това?

- Парадокси на системата, незнание и незаин-
тересуваност. Абсолютно забранено е да се оста-
вят деца при домашни насилници. Какви деца ще 
възпитат? – домашни насилници и жертви на до-
машно насилие. В този съд не знаят ли, че трябва 
да се осигури приоритетно ползване на жилище-
то на жената с децата, а домашният насилник да 
бъде осъден да го напусне? Съдът гледа имотното 
състояние и дава децата на по-заможния родител, 
което е дискриминация, а децата се третират като 
вещи по нашето законодателство. Държавата не 
полага никакви грижи за жените, самотните май-
ки  и децата. Принуждава ги да търпят насилието. 
Липсват защитени жилища, липсва финансова по-
мощ за жени и деца в нужда, липсва активна граж-
данска подкрепа за жертвите, липсват решителни 
действия от страна на държавата.

- Как да завършим разговора по-
оптимистично? Има ли изход от „омагьосания 
кръг”, наречен „домашно насилие”?

- Оптимистичното е, че вече се говори откри-
то по този проблем. Макар и с епизодични пи ар 
акции на козметични компании и телевизионни 
лица, все пак някои правозащитни организации 
започнаха разяснителна работа по проблемите на 
домашното насилие, след моите публикации, сиг-
нали и книгата.Упорита работа е нужна.Борбата с 
домашното насилие в България тепърва започва 
и очаквам българските институции, ангажирани с 
проблема да започнат да изпълняват задължения-
та, които имат, а българският парламент да крими-
нализира този вид насилие.  

- Вие как се справяте с тежкото бреме, което 
носите?

- Моята мисия е да помагам на жертвите, по-
страдали от домашно насилие. Давам им консул-
тации, съвети, насочвам ги към центрове, подкре-
пям ги психически и морално в трудните житейски 
ситуации, в които се намират.Осъществявам юри-
дическа помощ и представителство на пострадали 
от домашно насилие, пиша жалби до нашите и ев-
ропейските институции.Ежедневно много постра-
дали ми пишат в интернет и споделят проблемите 
си, давам им онлайн консултации, насочвам ги към 
подходящата литература, лица и организации.Не-
знанието е основния проблем.Организирам семи-
нари, дискусии и чета лекции по проблемите на до-
машното насилие.Пиша по тези проблеми и давам 
конкретни решения.Бюрокрацията и невежеството 
в българските институции е тежкия камък, в който 
се спъват  жертвите на домашно насилие. 

ЗА ЗЛОВЕЩОТО ЛИЦЕ НА 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ У НАС

С адвокат МАРИАНА ПРАМАТАРОВА разговаря Алексия ДИМИТРОВА
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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“. 

- Господин Панчев, по 
ваша идея е създаден 
вестник „Квантов пре-
ход”. В края на годината 
всички си правим равно-
сметка. Каква е Вашата за 
изминалата година?

- Кризата, която властва 
навред, се отрази и на пе-
чатните издания. Това е 
неминуем процес. Знаем, 
че новите технологии изме-
стиха печатните издания, 
затова и „Квантов преход” 
си има интернет страница, 
която се посещава от много 
читатели.Вестникът се раз-
пространява с абонамент и 
се чете от много хора, които 
желаят да обогатят знания-
та си за философия, исто-
рия, култура, природосъо-
бразен начин на живот и др.

- Издателска къща „Но-
вата цивилизация” се 
радва на успех сред чита-
телите, въпреки кризата. 
Как ще коментирате това?

- Българинът въпре-
ки кризата обича да чете.
Стойностните автори изда-
ват хубави книги и си имат 
читатели. Някои от хитови-
те заглавия са :„Булгарите”, 
„Катари и тамплиери”, „До-
машното насилие”, „Соб-
ственикът”, „Сиявуш – бог 
сияен конник”, книги за 
култура, изследвания, при-
рода, поезия, философия 
и др.

- А книгите на Влади-
мир Мегре?

- С Владимир Мегре сме 
приятели. Той се радва на 
огромна популярност. Не-
говите книги, които се изда-
ват и четат в цял свят, имат 
много почитатели. Някои ги 
приемат като художестве-
на измислица, други като 
философия, трети като 
начин на живот, четвърти 
дори търсят в тях биогра-
фични елементи, каквито 
със сигурност няма. ИК 

„Новата цивилизация” из-
даде цяла поредица от не-
говите книги. Заинтересува 
ме идеята му за така на-
речените „родови имения”. 
Тази идея има дълбоки ко-
рени в българското нацио-
нално самосъзнание и се е 
съхранила през годините в 
българската ценностна си-
стема и народопсихология. 
Исторически погледнато 
земята е изконна българ-
ска ценност и българите се 
славят по цял свят с това, 
че имат собствена земя.От 
по-новата ни история знаем 
за чифлиците с декарите 
ниви и обработваема земя, 
която изхранва многоброй-

ната челяд на българ-
ската фамилия. У нас 
са познати и идеите на 
Толстой за родовите 
имения и са прилагани 
на практика. Позната 
е и практиката от не-
далечното ни минало, 
райони като Странджа 
Сакар да се отдават 
за пет години на жела-
ещи да се заселят там 
семейства, които да 
обработват земята и 
да отглеждат животни. 
Това беше държавна 
политика.

По време на прехо-
да тази практика беше 
прекъс ната и българ-
ските села обезлюдяха, 
младите хора масово 
напускаха и продаваха 
земите на дедите си. В 
същото време  Европа 
усилено заработи за 
изграждането на точ-
но такива екоселища, 
където се отглеждат 

екологично чисти продукти 
и се води природосъобра-
зен начин на живот.Публи-
кували сме  материали за 
подобен вид родови име-
ния в Германия, Дания, 
Финландия и други страни. 
Това провокира  интереса 
ми и посетихме родовото 
имение на Мегре в Русия, 
заедно с български жур-
налисти, общественици и 
писатели. Направихме и 
филм за родовите имения 
в Русия.

- В България много се 
спекулира с тази тема. 
Идеята за „родовите име-
ния” намери ли привъ-

рженици или само враго-
ве? Появиха се всякакви 
недоброжелателни писа-
ния в пресата.

- У нас, както винаги, вся-
ко добро дело се отрича и 
обругава. Привържениците 
на родовите имения бяха 
поръчково хулени в пре-
сата, тормозени и дори им 
бяха приписали престъпле-
ния, набеждаваха ги в рели-
гиозен фанатизъм, чужди 
култове, дори сектанство! 
Чел съм такива безобразия 
за себе си в жълтата преса 
и в уж уважавани вестни-
ци, че се срамувам от този 
вид платена журналисти-
ка! Известно е, че медии-
те обслужват политически 
и корпоративни интереси. 
Не виждам обаче за кого 
е толкова голяма заплаха 
човек да живее където иска 
и както иска. Не видяха по-
добна заплаха и зрителите 
на поръчкова телевизия, 
която посети едно родово 
имение и там завари едно 
семейство с бебе. Млада-
та двойка мирно отглежда 
житни култури.

А писанията, че книгите 
на Мегре били повлияли на 
някакво лице да се само-
убие, са меко казано несъ-
стоятелни и смехотворни – 
доказателство за това е, че 
набеденият университетски 
преподавател заведе дело, 
спечели го и е възстановен 
на работа.Целенасочените 
медийни атаки в България 
са срещу успелите и из-
вестните хора, но и обик-
новените си патят поради 
завист, злоба и омраза. Тук 
е мястото да отбележа, че 
моята личност също по-
страда от такава поръчкова 
и платена журналистика. 
Какво ли не се писа по мой 
адрес в жълтите издания 
на едно лице, заради  което 
цялата държава се вдигна 
на бунт с въпроса: „Кой?” – 
от това, че съм бил в лудни-
ца, където съм бил чел мои 
произведения, за да съби-
рам сектанти за сектите на 
Висарион и Анастасия, до 
това, че съм бил милици-
онер в Пазарджик, „гуру” и 
т.н. И всичките хули са от 
едно осъдено лице с болен 
мозък, което си плаща, за 
да публикуват лъжите му 
за мен и членове на семей-
ството ми. Не забравявай-
те, че адвокатите често са 
нападани за отмъщение от 
осъдени лица.

Непрекъснато се пише, 

че съм бил собственик на 
земя! Какво лошо има да си 
собственик на земя, само 
аз ли съм собственик на 
земя в тази държава, неза-
конно ли е да имаш земя и 
да я продаваш? Съшитите 
с бели конци истории се 
тиражират и в долнопроб-
ни сайтове, за да увреждат 
репутацията на хората – 
такъв им е бизнесът, затова 
хората не четат преса вече, 
не гледат и телевизия, не 
желаят да бъдат част от 
този Биг Брадър – отвра-
тени са. Скоро мой познат 
– издател на списание, го-
стувал в една телевизия и 
понеже водещият ни бил 
видял двамата в ресторант, 
по време на цялото преда-
ване го изнудвал да каже 
нещо лошо за мен, за да 
ме злепостави – е, не му се 
получило поръчковото пре-
даване... Такава е за съжа-
ление картината в българ-
ските медии.

- Медиите спекулираха 
и въвеждаха в заблужде-
ние читателите относно 
Вашата личност и Вашето 
участие в Международна-
та конференция в Сеул. 
Какво ще кажете за това?

- Българските медии 
страдат от дефицит на 
обективна и качествена 
журналистика. Нито един 
журналист досега не ме е 
потърсил и попитал лично 
за каквото и да било. Да, 
аз бях поканен на Между-
народната конференция за 
мир в Корея, заедно с други 
български учени и съм по-
сланик на мира. Пожела-
вам на българските журна-
листи да правят качествена 
журналистика за хората, да 
отразяват добрите новини, 
да четат повече и дано ня-
кой ден да поканят и някого 
от тях да стане посланик на 
мира на такъв престижен 
международен форум.

- Какво си пожелавате 
за Коледа?

- Пожелавам за себе си, 
за  семейството си, за мои-
те приятели и колеги здра-
ве, щастие, успехи и да вяр-
ват  в доброто. Нека всички 
бъдем по-добри! Дано в ко-
ледната нощ се случат така 
чаканите чудеса за проспе-
ритет и благополучие в на-
шата държава! 

Весели коледни и нового-
дишни празници за всички 
българи!     
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ЗА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА И 
ЦЕНАТА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО В ЕДНА 
АБСУРДНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ


