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Вярвам, че мнозинството от читателите на тази статия са гледали американския телевизионен 

сериал „Планетата на маймуните“. Ще припомня някои неща от този сериал. Космически кораб 

излетял от земята преди много години се завръща на земята. Съгласно Специалната Теория на 

Отвосителността потокът на времето на космическия кораб - движещ се със скорост близка до 

светлинната – е силно забавен по отношение на този на земното време.  Космонавтите се 

завръщат на родната планета и с изумление установяват, че маймуните са завладели властта над 

планетата. Те са еволюирали значително умствено и технически и са изместили хората като 

господстващ вид на земята. От своя страна, хората (човеците) са затъпяли от дълъг мързел и от 

факта, че са прехвърлили своите функции на роботите и на слугите си – маймуни. 

Подобно нещо преживях, когато се завърнах в моята родина България след дълго отсъствие – 27 

години. Отидох на Женски Пазар в центъра на София. Там ромите бяха станали господстващ вид: 

продавачи, кебапчии, клиенти, или просто шляещи се по пазара „разумни същества“. Преди 27 

години продавачите бяха предимно български селяни и те продаваха вкусни, чисти от химикали, 

български зеленчуци и плодове. Сега там не можеше да си купиш български домат или пиперка, 

нищо произдведено в България. Всички домати, чушки, краставици и други зеленчуци бяха турски 

или гръцки, нафрашкани с химикали, застояли, ужасно безвкусни. Но значително по-скъпи от 

времето на комунизма. 

Де да беше само това. Заминах с автобус за Кърджали да посетя роднини на жена ми (те са едни 

от малкото останали българи в този южен български град). Преди години населението на 

Кърджали беше 60,000 души, сега е само 15-20 хиляди. Предимно цигани и турци. 

„Демокрацията“ затвори, по-скоро унищожи, големите предприятия, които даваха поминък на 

местните българи и те се изселиха или в Европата или някъде в големите градове на България. 

Останалите млади българи в Кърджали не искат да се женят и да създават поколение поради 

несигурността на живота. Затова пък циганското и турското население печати деца като на 

конвейер – по пет-шест на домакинство. В селото, където е роден и израсъл моят тъст – Долно 

Черковище (по негово време само българи са живеели там) сега живеят само турци. Те са 



обесебили земята на българите и не разрешават на законните им собственици – българи да я 

ползват или продават. Такова е положението във всички села и малки градчета на цялата 

кърджалийска област – няма останал нито един българин в тях.  На автогарата в Кърджали се 

говори само на турски. Шофьори и кондуктори не желаят да отговарят на въпроси зададени на 

български. Същото е и в общината на града. Имаш чувството, че си в Турция. Като е по-добре в 

Турция, защо не се изселят там? Ердоган едва чака да сложи ръка на тази област. И това може да 

стане някой ден – НАТО ще си затвори очите, както си затвори очите при захвата на половината 

Кипър.  

Ето извадка от статия на академик Петър Иванов – директор на Демографския Институт към БАН. 

Ако не на него, то на Бойко Борисов ли може да вярваме? Последният е едно мекере на западните 

окупационни сили. Той е загрижен за своята власт и интересите на своите приятели-олигарси. Не 

го вълнува близката съдба на българската нация. А тя се топи интензивно и е  на изчезване. 

„На всеки 7 минути България намалява с един човек, това продължава вече 25 години. Бяхме 

почти десет милиона преди 26 години, сега сме по-малко от 7 милиона. България изчезва! 

80,000 са хората, с които България намалява годишно.  

България е първа в света (да, в целия свят) по смъртност – 15.2 промила. На последно място в 

света по раждаемост! На първо място в света по болни хора! От рак и сърдце всеки час умират 11 

души! 

Моя забележка и мнение на мнозинството българи: лекарите не лекуват, те са се превърнали в 

безжалостни бизнесмени – търгаши. Влезе ли болен стар човек или тежко болен в болница, то от 

там излиза в ковчек. 

Населението на България в момента е 6,800,000 души. От тях: 

• Българи – 4.5 милиона и продължават бързо да намаляват 

• Цигани – 1.5 милиона и бързо нарастват по брой 

• Турци – 800,000 и нарастват 

България не само изчезва, но се променя в антропологичен и етнически състав. Нацията ни се 

ислямизира и циганизира ускорено!!! 

Академикът смята, че правителството трябва да вземе спешни мерки за предотвратяване на тази 

демографска (за българската нация) катастрофа, а именно: 

• Данъчни и икономически облекчения за връщане на емигрантите в България. 

• Повишаване на раждаемостта. 

Лесно е да се каже това, но дали е реално изпълнимо в съществуващите политико-икономически 

условия в съвременна България? Честно казано – това е утопия. Празни приказки! Някои 

представители на нацията с тежест в политическия живот на България като госпожа Гергана Паси 

(бивш министър по европейските въпроси и съпруга на основателя на атлантическия клуб и бивш 

външен министър на България Соломон Паси) пропагандират за сливане на нацията ни с 

европейските нации. С други думи, за разтваряне на българската нация в морето на европейските 



народи. Това означава изчезване на нацията ни от сцената на историята. Нация съществувала 

хилядолетия (още преди Новата Ера – древните траки), оцеляла по време на жестокото пет-

вековно турско робство, нация-лидер на Балканите по времето на Симеон Велики и Калоян, е 

пред прага да изчезне само за две-три десетилетия поради тъпотията на своите политици и 

алчността на родните олигарси. На кого ще оставиме красивите ни планини, плодородната земя, 

пясъчните красиви плажове на нашето море, древните паметници на историята и културата ни? На 

мургавите заселници от Индия – циганите и на мюсулманите дошли на нашите земи от Средна 

Азия? Ако нашите мъртви прародители разберат това, то ще се обърнат в гробовете си и ще ни 

прокълнат! 

На нашето поколение българи е възложена задачата – от Бога – да спасим нацията ни от 

изчезване или асимилиране с европейските голями нации. Защо безропотно се оставяме 

политиците от Брюксел и госпожа „баба Меркел“ да ни нареждат как да съществуваме? Дали 

малките парични подаяния получавани от тях си струват цената, която плащаме за предателството 

на интересите и оцеляването на българската нация? Определено – Не!!! Предателството няма 

цена! Жизнените интереси на нацията нямат цена също! 

Но какво може да се направи за оцеляването на българската нация и господстващото й положение 

на нашите земи? По-долу давам модел на такова оцеляване. 

Западните ни партньори ни баламосват с така наречената „демокрация“ и нейното изискване за 

„опазване правата на човека“. Но дали те самите ги опазват? Решително Не! Тяхната фалшива 

демокрация е „демокрация само за богатите и за развитите западни страни“. САЩ се държат като 

световен диктатор, световен полицай, световен наставник. Германия окупира икономически и 

политически Европа без война. Това, което Хитлер не можа да направи с тежка разрушителна 

война го направи баба Меркел и нейните помощници. Ционизмът (не обикновените евреи) успя 

да завладее икономиката и политиката на САЩ с парични машинации. А с това и света. 

Федералният Резерв на САЩ (най-голямата частна банка на света) печати парите на света: 

хартийки без стойност стават долари със стойност. Повече от сто години директори на Федералния 

Резерв са само ционисти. Пипалата на това световно финансово чудовище обхващат всички страни 

в света. Включително по-независимите Китай и Русия.  

 Задължение на всяко правителство е да защищава жизнените интереси на всички националности 

в държавата. В никакъв случай не бива да се допуска дискриминация на малцинствата! На 

циганското малцинство (за сега малцинство) трябва да бъде даден шанс за интегриране в 

обществото чрез обучение, квалификация, добре платени работи, чисти жилища, други. Но в 

никакъв случай не бива да се допуска те да станат националност-мнозинство в България. Тяхната 

численост не бива да надвишава повече от 10-15 % от тази на българското население. Не трябва 

да се допуска Циганско Косово в България. Мерките по опазване на водещите позиции на 

нацията-лидер и нейното оцеляване в бъдещето трябва да бъдат драстични, но цивилизовани. Как 

да стане това без да разярим баба Меркел и фалшивите пазители на правата на човека в Брюксел? 

И да не съдят България в Международния Съд на Европейския Съюз? Очевидно не е за 

предпочитане да напуснем Европейския Съюз и НАТО с цел въвеждане на драконови мерки по 

опазване на българската нация. Ние не можем да се защитим при евентуална агресия от страна на 

Турция (най-вероятен наш противник) и от наказателна акция на НАТО (както бе войната срещу 

Сърбия през 1999 година). Русия едва ли би ни помогнала в такава военна конфронтация. Остава 



ни да използваме дипломацията като средство за защита на националните ни интереси. Живеем 

във време, когато Ислямът отново атакува Европа – както това е било през 14-ти, 15-ти, 16-ти век. 

Тази агресия се състои от засилен наплив от емигранти и заселници от мюсюлмански страни, 

превземане на чисто християнски преди земи от мюсюлмани (Косово, Босна, Македония), 

етническият състав на много европейски страни се променя към мюсюлмански. Кмет на един от 

най-големите европейски градове и най-важен финансово на Стария Континент – Лондон е 

мюсюлманин! Това е нова война срещу християнска Европа.  

Не е страшна религията (голяма част от съвременните турци, например, не са религиозни), 

страшен е манталитетът. Християнският манталитет на населението на Европа се сблъсква с 

мюсюлманския манталитет на емигрантите идващи в голям брой от мюсюлманските страни, който 

започва да кородира ценностите на европейската цивилизация като: празници на християнска 

основа, морал, отношение към жените, в преставите ни за демокрация в обществото, култура, 

история, други. Турция няма място в Европейския Съюз! Тя е азиатска страна с мюсюлмански 

манталитет! Не трябва да допускаме отново възраждане на Отоманската Империя в Европа, макар 

и в друга форма и мащаби. На нас ни стигат 5 века турско робство. Но, ние трябва, като 

цивилизована нация, да сме добри съседи на Турция! Търговия, туризъм, добри партньори в НАТО 

– това да. Нова окупация – не! 

Брюксел и Меркел трябва да разберат,че България, която е границата между християнския и 

мюсюлманския свят, трябва да бъде опазена като християнска страна. Под предлог, че човешките 

права на малцинствата се нарушават в България „демократическите“ правителства се стараят да 

угодят на западните си покровители като провеждат политика на геноцит по отношение на 

българското мнозинство. Най-силен е геноцитът срещу пенсионерите, които са построили 

икономическата база, на която се крепи съвременното общество. База, която се руши съзнателно 

вече 26 години.  

Най-страшно за нашата българска националност е циганизирането на страната. Мургавите ни 

сънародници са склонни да приемат благосклонно исляма (много от българските цигани са 

мюсюлмани). Циганите нямат навици да работят и навици за хигиена. Миналата година при 

посещение на Пакистан видях тяхни представители там – живеят в палатки, не работят, крадат. И 

там ги наричат „жипси“. В Пакистан разбрах от къде са тръгнали към Европа тези мургави номади.   

Как да върнем двата милиона българи-емигранти обратно в България? Икономически причини са 

ги накарали да напуснат родината, икономически причини ще ги върнат обратно.  Всичко друго е 

бошлаф. Приказки от Хиляда и Една Нощ разказвани ни от всички до сега правителства на 

„Демокрацията“.  

Ясно е като чиста изворна вода, че в България трябва да изградим силна и ефективна икономика. 

Една от пречките за това за западните икономики, които са много конкурентни и завладяха 

стабилно българските пазари след приемането ни в Европейския Съюз. Друга пречка е 

продажната лакейска политика на българските политици. По-голямата част от парите отпускани ни 

по линия на Европейския Съюз и заемите от Световната Банка отиват в джобовете на олигарсите и 

тяхните протежета - политиците. Невиждана корупция пречи за развитието на икономиката и 

повишаване на жизнения стандарт на хората. България трябва да изгради икономика базирана 

най-вече на високи технологии. От тях се печели, а не от износ на жито, торове, шивашки изделия 

за гръдските богаташи, обслужване на западните пенсионери, морски туризъм, който действа 



само три месеца в годината,  детайли на машини и  за скъпите коли на западняците. Аз съм 

откривател и интелектуален собственик на технологии, които могат да направят България 

Елдорадо на съвременния свят. Това са: квантова свободна енергия (безгоривна, неограничена по 

производство на енергия и мощност, абсолютно чиста, евтина, произвеждана на мястото на 

консумация, унищожава монопола на петролните/газови/въглищни  компании и големите 

електрически компании). Най-голям икономически ефект от прилагането на тази революционна 

технология ще има страната-пионер. Тоест България. Други приложения на квантовата свободна 

енергия: нано-чипове за мощни компютри, ракети движещи се със скорост близка до светлинната 

(без гориво или друга материална субстанция на борда), мощни лъчеви оръжия правещи 

безполезни съвременните конвенционални оръжия, много други. Защо Норвегия, например, има 

много висок жизнен стандарт? Отговор: защото има малко население (4.5 милиона души) и 

големи доходи от петрол и газ, най-вече. И защото са умни, работливи, и нямат цигани и 

мюсюлмани. Ако това стане, то към България ще се насочат не само нашите клети сънародници-

емигранти, но и хора от много други националности. Както това става с Германия. 

Как да вдигнем раждаемостта на българското население и да ограничим нарастването на 

„опасните“ за нашата нация малцинства? Раждаемостта на българската нация ще се повиши 

значително, ако решим въпроса за силна икономика. Както казах по-горе: икономически са 

причините за масовото изселване на най-кадърните и работливи българи на Запад, икономически 

причини ще ги върнат обратно в България. Но как да спрем бързото нарастване броя на 

„опасните“ малцинства? Първо, трябва да се спрят помощите за деца – от това се възползват най-

много малцинствата. При добра икономика хората не се нуждаят от парични държавни инжекции 

за повишение на раждаемостта. Всички искат да имат деца. Второ, ако се повиши жизнения 

стандарт на малцинствата, то те ще престанат да „печатат“ излишни гърла. Ако все пак някои 

несъзнателни представители на тези малцинства решат да създават повече от две деца, то срещу 

тях трябва да се прилагат драконови мерки, в рамките на допустимото, разбира се. Тези които 

отказват да плащат глоби за излишни деца, но работят някъде, и живеят някъде, глобите се 

удържат от месечното им възнаграждение или им се конфискуват жилища и друга собственост. 

Или даже лежат в затвора, където работят в полза на държавата. Така е в Китай. Един човек от 

малцинствата, който е вкусил вече от благините на силната икономика не би рискувал да попада в 

лапите на закона. И пак, с дипломация трябва да се убедят западните ни партньори, че това е 

цената за оцеляване на нацията ни. Впрочем, и те имат същите проблеми. Баба Меркел започна 

да се усеща също. 

Освен икономически лостове за опазване на нашата нация като водеща в България и повишаване 

на жизнения й стандарт, трябва да се използват нови, несъществуващи и неизползвани до сега, 

политически лостове за управление на обществото. Да започнем от избирателната система. В 

изборите участват, освен хората живеещи постоянно в България, и хора с български паспорти 

живеещи постоянно в чужбина. В САЩ, например, гражданин на страната може да гласува само в 

щата, в който е живял най-малко една година до момента на изборите. Защо турците с български 

паспорти и живеещи постоянно в Турция гласуват в българските избори? Същото се отнася и за 

българите живеещи и работещи постоянно в чужбина. Само хората живеещи постоянно в 

селищата, където гласуват, трябва да имат право на глас. Те се пекат на огъня там, а не 

„чужденците“ – български граждани. Как може да се допуска кмет-турчин в Кърджали избран с 

гласовете на наши бивши сънародници живеещи постоянно в Измир, например? Това е 



недопустимо, даже от морална гледна точка. Аз, който съм американски гражданин от двадесет 

години и имам и български паспорт смятам за неморално да гласувам в българските избори.  

Политическата система в България, а и в западните страни – наши партньори в Европейския Съюз, 

е вече много остаряла, износена, неефективна икономически и ужасно социално несправедлива. 

Капитализъм – казват хората и вдигат рамене! Хората като безмозгливо овче стадо приемат 

безропотно и без съпротива тази даденост и смятат, че това е единственната политическо-

икономическа система, която създава стабилност и просперитет на човешкото общество. 

Капитализмът измести остарялата и вече неефективна система на феодализма преди 3-4 века. 

Капитализмът създаде условия за развитие на производителните сили и значително подобрение 

на жизнения стандарт на всички слоеве на населението. Движещи сили на тази система са 

свободната конкуренция и алчността за печелене на пари. Капитализмът позволява и насърчава 

ограбването на труда на работещите. Няма ограничение на трупането на богатства. Макар и да 

има закони, то те се нарушават драстично от богатата върхушка. Капиталистическата 

демокрацията е фалшива, работи само в полза на богатите. След Голямата Депресия през 

тридесетте години на миналия век, с война се наложи последният етап на капитализма – така 

нареченият „свободен пазар“. Ограбването на труда на работещите стана още по-драстично, но 

по-изфинено. На мястото на старите полу-феодални империи нов световен ред се наложи. 

Западната Империя на капитализма се наложи над света. Колониите бяха политически 

освободени, но икономически заробени. Този последен вариант на капитализма се наложи по 

целия свят и бе обявен за „окончателен, най-съвършен, вечен“.  И хората повярваха. Но нищо в 

този свят не е  вечно, всичко се развива, усъвършенства, новото измества старото. Взамен на 

капитализма идва нова социално-икономическа система, която никога не е съществувала преди. 

Никакви големи пари, никакви военни и полицейски акции, никакви умни и с голяма власт 

политически лидери не могат да спасят капитализма от изчезване. Този преход/революция ще се 

осъществи много скоро: след едно-две десетилетия. Бог е по-силен от президента Тръмп, по-

силен е от банкера Ротшилд, по-силен е от невидимите Ф-35 и от мощните и много точни бомби 

на чичо Сам.  

Каква ще бъде тази нова система? Не мога да кажа със сигурност каква ще бъде, не съм баба 

Ванга. Което е сигурно, обаче, е че няма да има милионери и милиардери, няма да има 

неограничено и безжалостно ограбване труда на работещите, ще се установи социална 

справедливост. Не се плашете бивши комунистически номенклатурковци и ченгета на ДС – сега 

ревности капиталисти. Никой няма да ви убива, само ще трябва да върнете на народа награбеното 

от вас и да опъвате да работите заедно с тези, които ограбвахте.  

Аз си представям тази система така. Парламентите трябва да бъдат ликвидирани. Политиката 

също. На кого са нужни тези многобройни политически партии и тяхните депутати? Чии интереси 

те защищават? Всички хора са наясно, че те защищават само своите собствени интереси и тлъстите 

си заплати. И многобройните си скъпи командировки в Брюксел и където и да е. Така са не само 

министрите и депутатите, но и многобройните добре платени чиновници в многобройните, 

ненужни, министерства и ведомства. С тяхните огромни пари пенсиите на старите хора у нас могат 

да бъдат увеличени до нивото на търпимост. Парламенти не винаги е имало – създаде ги 

капитализмът за да залъгва обикновените хора, че съществува „демокрация“ и отчитане 

(наужким) мнението и желанията на обикновените хора. Бошлаф! Кой ти мисли за нуждите на 



стадото овце? Те трябва да пасат и да произвеждат мляко, вълна и месо за господарите си. 

Заслужават си тази съдба - защото са глупави и не се зъбят на господарите си и на вълците. 

Малките и средни частни бизнеси трябва да бъдат запазени и поощрявани. Големите бизнеси 

трябва да станат собственост на общините, на чиито територия се намират. Банките също. Може 

да има и държавни национални банки, които да подпомагат закъсали райони в страната или да 

поощряват иновации в икономиката. Данъците остават. Предприятията трябва да отчисляват от 

приходите си пари за допълнителни (освен държавните) пенсии за хората работещи дълго в тези 

предприятия. Хората работещи в предприятията трябва да чувстват, че те са тяхни истински 

собственници, а не държавата, която може да манипулира и злоупотребява с тяхните честно 

изработени пари. Ръководителите на предприятията не трябва да се назначават „отгоре“, а трябва 

да бъдат избирани от работещите. И така нататък. Ще се види как ще стане. 

В САЩ има само един върховен ръководител на държавата и един негов заместник: президентът и 

вице-президентът. Президентът е едновременно и президент и премиер-министър. 

Министерствата в САЩ се броят на пръстите на двете ни лапи. А в малка, бедна България 

върховата администрация е страхотно и ненужно раздута. Защо? Много просто – за да има тлъсти 

заплати за многото чиновници-паразити протежета на политическите партии. За да има безплатна 

държавна баница за клатикуркувците – чиновници. Казват,че една чистачка в министерство взема 

1,200 лева заплата, а в същото време пенсионерите са принудени да свързват двата края с 200-250 

лева месечно. О, времена, о, нрави!  

Президентът трябва да бъде избиран от народа. За срок от 4-5 години. Президентът е 

едновременно и премиер-министър. Парламент няма. Проекто-законите се подготвят от 

временни комисии съставени от юристи и специалисти. Президентът ги одобрява или връща за 

доисшлайфане. По-важните закони се приемат чрез всенароден референдум. Народът трябва 

директно да управлява страната, а не чрез продажните депутати! В условията на истинска народна 

демокрация президентът не маже да стане диктатор. Ако е неспособен ефективно да изпълнява 

функциите си на върховен администратор или злоупотребява с властта, то народът го импичва 

чрез референдум или чрез бунт. Трябва да има и Върховен Съд, чиито членове да бъдат избирани 

от народа. Върховният Съд стои над президента и може също да го импичва. Структурата на 

администрацията на областите е подобна на тази на централната администрация: областен 

управител и негов кабинет, върховен съд на областта с права да импичва управителя, ако се 

наложи, и т.н. Политиката извън политиката! 

Това са само мои идеи как ще работи идващата нова социално-икономическа система на 

Истинската Демокрация. Когато споделих тези мои идеи с близък на мен човек, то той ми се 

присмя и каза: „Това го няма никъде. Никой няма да го позволи....“ Така казваха и за системата на 

комунизма. Но стана, позволиха го. Въпреки ДС, въпреки мощният военно-полицейски корпус, 

въпреки партийнете комитети. Като му дойде времето революционните промени в обществото 

стават въпреки яростната съпротива на старата система. Тук въпросът е дали тази социално-

икономическа революция може да започне в една отделна страна или ще стане глобално 

едновременно за целия свят. Защо да не опитаме ние в малка България и да дадем пример на 

света? Какво толкова губим? Само оковите си на беден член на Европейския Съюз – това ще 

загубим. Няма да стане по-лошо, отколкото е сега. Но дали ще ни позволят това големите акули от 

Европейския Съюз и НАТО? Не зная. Явно ще се опитат. Но народите на тези акули-страни ще ни 



подкрепят, защото и те се пекат на същия огън. В това съм сигурен. Нека и ние нещо да дадем на 

света, а не да се влачиме като черва след западните ни колеги. Нека да вкусиме от радостта на 

победите, както са го вкусвали това нашите прадеди от времето на Симеон Велики! 

Амин! 

 

  

 


