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„България, а сега накъде?” – анализ / обновен / на Дамян Петров -
Президент на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ”

Повече от 25 години продължава Преходът в България, според едни анализатори
той е криминален и опорочен, а според други, България се развива демократично, като
член на ЕС и Нато. Очевидно преценката на вторите е дълбоко погрешна или има
създадени зависимости в които участват активно и продажните медии по определен начин
през годините, като заблуждават общественото мнение или просто създават „Необходими
илюзии” – Ноам Чомски.

Ще анализирам обстоятелствата от тази страна на обективната действителност
касаеща Преходът, като криминален и опорочен за българските граждани и обществото, в
което живеем, като приложа достатъчно аргументи и доказателства в подкрепа на по-горе
написаното от мен.

През всичките изминали години, правителствата управлявали Държавата
разпродаваха активите, собственост на българските граждани, като всяко едно от тях
реторично повтаряше терминът „Преход към пазарна икономика” който и до ден днешен
не се състоя. Бяха закрити, ограбени и приватизирани 3200 предприятия влияещи пряко
върху размера на годишният брутен вътрешен продукт на Държавата и всички те бяха
определяни, като неконкурентоспособни и нефункциониращи в условията на „пазарна
среда”. Много български граждани загубиха работните си места, процентът на
безработица нарасна многократно, а през цялото това време „народните избранници”
обнародваха законопроекти против интересите на хората превръщайки ги в лица за
плащане на сметки и избиратели от „които нищо не зависи”, „Необходими илюзии и
идеологеми” имащи телеологическа задача да обезвери гражданите, така че те да нямат
претенции за нищо и послушно и доброволно да заплащат битови сметки /електроенергия,
вода и др./, които никога не са консумирали  и разходвали след като
елекроразпределителните дружества бяха приватизирани и разпродадени на безценица на
чужди компании, които прибираха и продължават да прибират огромни печалби, а
дълговете и разходите остават за българските граждани. Всичко това нямаше как да се
случи без прякото участие на политическите негодници (Политически негодници са
всички тези, които обнародваха закони и актове в народното събрание против интересите
на българските граждани), агенти на чужди разузнавания и др. притежаващи
„необходимите” властови ресурси в Държавата и обнародвайки законодателства в сферата
на енергетиката, селското  стопанство и цялата икономика на страната, включително и
създаването на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК),
„узаконен” грабеж и подаръци на български предприятия на поставени лица за управление
и разпродажба на активи. Така от „очакваните” в приблизителни стойности около 100
милиарда приходи от приватизация в обществената хазна постъпиха само два. Усвоили до
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съвършенство техниката на реторичното политическо говорене, политическите негодници
и до ден днешен продължават  политически да демагогстват, приели своят статус, като
необходим и задължителен за оставане в Народното събрание, т. е. държавната хранилка е
необходимо условие, за да продължи тяхната политическа реторика, която не води до
нищо позитивно за българските граждани и  начина им на живот. Същите тези негодници
откраднаха живота на няколко поколения почтени и трудолюбиви български граждани,
като получаваха парични средства именно от тези граждани.

Бруталната им политическа арогантност е достигнала до там, че те се
саморазправят с лидери на опозиционна политическа формация, неправителствени
организации, журналисти на свободното слово, доколкото все още има такива в България
(виж още Асен Йорданов, „Два пъти се опитаха да ме ликвидират”), използващи властови
ресурс на полицейски и други държавни органи.

Показателен е примерът с Председателя и Зам. председателя на ПП „Атака”,
Волен Сидеров, Десислав Чуколов с използваните срещу тях полицейско насилие в
смъртна хватка (Волен Сидеров) и полицейски  произвол в присъствието на
Вътрешния Министър Румяна Бъчварова заснети  изключително професионално от
оператора на телевизия „Алфа”. Тук в никакъв случай не става въпрос за политически
пристрастия. В други заснети кадри видяхме още насилие, както върху опозиционни
депутати така и срещу мирни граждани несъгласни с политиката на сегашното
правителство – Кабинета Борисов 2. „Стига вече” на Бъчварова би трябвало да е призив за
спиране на полицейското насилие, а не упрек към българските граждани, които
„застрашават Националната сигурност”(виж още „Гласове” – Росен Миленов,
„Управляващият елит е гръбнакът на престъпността – истинска реформа в МВР не
очаквайте”).

Една друга политически арогантна министърка се скара на българските граждани,
че пътищата от републиканката инфраструктура са непочистени от обилните снеговалежи.
Гледайки внимателно един от дните за парламентарен контрол излъчван пряко по
Националната телевизия може да установим , че Павлова не знае какви са приходите от
закупените винетни стикери, затова пък обществената поръчка за тях е на обща стойност
30 милиона лева. Гражданин, на който е откраднат или погрешно залепен винетен стикер
при условие, че предостави касовият бон с регистрационния номер на автомобила си не
може да получи безплатен дубликат, а трябва да закупи нов за цялата стойност, такова
безобразие може да съществува само и единствено в Държавата България.

Изводът е категоричен, в България има установена трайна диктатура на
политическата власт и институциите са подчинени пряко на нея, като чрез
подставени лица в изпълнителната, законодателна и съдебна власт се налага терор
над български граждани, опозиционни политически лица и лидери на
неправителствени организации неприемащи подобна политика на управление.
Трайно установеният модел на фасадна демокрация в страната има една основна цел да
прикрива реалните субекти, които упражняват власт и затова реална демокрация към
настоящият момент е невъзможна   преди гражданите да придобият синдикална и
политическа култура, която да генерира обществена нетърпимост, която да свали от власт
всяко правителство, което не работи в техен интерес. (виж още доц. Иво Христов,
„Българите не осъзнават това, което им се случва”). В никакъв случай не бива да
пренебрегваме казаното от Съдия Румяна Ченалова напълно истинно по съдържание и
смисъл, за което никой в Държавата не желае да говори „…Прокуратурата може да
повдигне обвинение на всеки. Този акт е необжалваем…..”. Припомням на читателите на
този анализ, че преди три месеца „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” подаде трети сигнал
общо в размер на 150 страници до Главния прокурор на Република България относно
неизпълнение на влязло в сила Решение на Комисия за защита от дискриминация и
Окончателно решение на петчленен състав – Върховен административен съд, като
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предостави неоспорими доказателства в официални документи и посочи поименно
конкретни длъжностни лица от Централно управление на БДЖ, които трябва да бъдат
подведени под наказателна отговорност.

До настоящият момент същите длъжности лица продължават да заемат ръководни
длъжности в „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и да участват
пряко в грабежа и ликвидацията на двете дружества.

"ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ" спечели делото срещу Агенция по приватизация
и следприватизационен контрол(АПСК) в Софийският административен съд. Делото бе
повдигнато по повод намерението на Агенцията да продаде на безценица "БДЖ – Товарни
превози" ЕООД.

"ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ”  спаси от съкращение 4000 служители от
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, независимо от това, че болшинството от тях не са
членове на Синдиката. "ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ”  благодари лично на Топ
журналиста от телевизия „Алфа” Боян Аспарухов за обективното и подробно
отразяване на активните политики по защита на трудовите права и интереси
провеждани от Синдиката в трите Дружества, както и на „Студио икономика” с
автор и водещ Нора Стоичкова.

„ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” благодари на „ГРАЖДАНСКА
ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕН И РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ” и на всички
български граждани за подкрепата!

Работниците и служители от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД не се
синдикализираха в"ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” независимо, че запази работните им
места   и останаха да членуват в правителствената и казионна КНСБ.

Припомням на всички заинтересовани лица, че през времето когато „ПЪРВИ
ЧАСТЕН СИНДИКАТ”  участваше в съдебни заседания за спиране приватизацията на
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД лидери от КНСБ „договаряха” с кандидат купувачите
следприватизационните условия в АПСК.

Потънали в юридическа неграмотност и оскотяване никой не е в състояние да
помогне на тези работници и служители, защото те сами не желаят да си помогнат, затова
последиците за тях ще са трайни и негативни свързани с прекратяването на собственото
им трудово правоотношение. Тези работници и служители, които стояха и злорадстваха,
„ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” поздравява с „Честито уволнение” дами и господа!

Критични са и нещата за БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Конкретни факти и
аргументи бяха изложени от Президента на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” до
МТИТС, което и до настоящият момент запазва мълчание. (виж „папка новини” на сайта
на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” и официално писмо до МТИТС в което „ПЪРВИ
ЧАСТЕН СИНДИКАТ” поиска незабавно прекратяване на договори за управление на
Ръководството на БДЖ”).

Работниците и служителите ще продължават да получават ниски трудови
възнаграждения и „КТД с екстри” с размери на основни трудови възнаграждения близки
до минималната работна заплата, съкращавани и уволнявани дисциплинарно, докато
продължават да членуват в правителствената и казионна КНСБ номенклатурно
синдикализирани. По отношение на „Правилата за условията и реда на оценяване на
трудовото представяне на служителите” в трите дружества очевадно е, че се върви
към  възможност всеки оценяващ да се освободи от неудобния му подчинен.

Очевидно високата смъртност сред работници и служители заети пряко с
експлоатационна дейност и рисковете поемайки по време на дежурство не са провокирали
позитивно мислене у тях, което да ги освободи от създадената от години синдикална
зависимост на членство в КНСБ, която многократно предаваше, продаваше техните
интереси през годините и обслужваше Ръководството на БДЖ, което реализираше през
годините загуби за милиони.
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„ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” счита, че е погрешно да се напада съдът и
редовите съдии,  болшинството от тях добросъвестно и безпристрастно изпълняват своите
служебни задължения. Тези, които говорят за Реформа в Съдебната система най-първо
трябва да обърнат сериозно внимание на натовареността на съдиите разглеждащи годишно
по 1000 дела и да им предоставят възможност за спокойна и ефективна работа, а не да
образуват срещу тях дисциплинарни производства.

Съдът трябва да бъде разглеждан като „последна спирка на справедливостта в
Държавата”, която може да спаси от политическо преследване и затвор опозиционни
лидери на политически и неправителствени организации, български граждани, които не
приемат създаденото политическо статукво на фасадна демокрация.

Във вътрешно политически план е изключително тревожно увеличението на
държавният дълг и одобрения от НС 16 милиарден заем, който вече е 30 % от брутният
вътрешен продукт на страната (виж още проф. Кръстьо Петков „Код оранжев за България,
икономиката върви от криза към разпад”).

Малкият и средният бизнес в страната ще продължи да „оцелява както си знае”
притиснат в ъгъла от безумни политически решения облечени в законодателна рамка.

Специално внимание трябва да бъде отделено и на банките в България и влизайки в
конкретика трябва да отбележим, че банките в България са над закона. Законите касаещи
банковото дело се пишат от банките и след това се обнародват в Народното събрание. Така
чрез конкретни промени в Гражданско – процесуалния кодекс още от 2007 година по
време на управлението на тройната коалиция чрез изваждането на така нареченото
„извлечение от сметка”, което не би трябвало да има никаква правна стойност, много
български граждани загубиха своите жилища. Съществува възможност, която може да
увеличи размера многократно на сумата, която се дължи и тя да не може да бъде
изплатена, важното е да бъде контролиран дълга, колкото по продължителен е той,
толкова са по големи размерите за неговото погасяване, така тези български граждани,
които все пак намират изискуемите средства са принудени да заплатят няколко пъти
жилището си.

Много български граждани загубиха жилищата си именно с поправката в
Гражданско процесуалния кодекс в чл. 417 от политическите негодници,  от тройната
коалиция, които пряко участват в неговото обнародване и се „грижат добре” за интересите
на българските граждани.

Тревожност буди и какво се случва в Министерството на образованието и науката?
Премахването на Паисиевата "История славянобългарска" и подмяната и с Робинзон
Крузо от учебните програми за шести клас, липсата на  емблематични произведения
като „Хубава си, моя горо", „Вятър ечи, Балкан стене", „Къде си, вярна, ти, любов
народна" и други е ясен сигнал за подмяна на българската идентичност, което е и отказ от
суверенитет на Държавата България.

„Странни неща” се случват и в академичната общност в „Стратегическа
дълбочина”. Акредитирани български учени, професори, доценти биват „набързо и тихо”
пенсионирани. Конкретен е случаят с проф. д. ф. н. Лъчезар Стоянов Андреев –
български учен от световна величина „набързо и тихо” пенсиониран от ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” вместо да бъде ползван неговия академичен интелект и
професионализъм в сферата на философските и политически  науки. Проф. д. ф. н.
Лъчезар Стоянов Андреев е автор на много статии, студии, монографии. Неговите
научни интереси са в областта на историята на философията, гносеологията, философия на
комуникацията, социология и психология на управлението. По важните му монографии са:
„Софистиката в контекста на философската антропология”. Изд. „Парадигма” – София
2005, 412 с.; „Софистиката в структурата на комуникативната култура”. Унив. изд. „Св.
Св. Кирил и Методий” - Велико Търново, 2006 г. 277 с.; „Философия на съмнението”.
Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново, I-во издание 2007, II-ро издание
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2009 г. 215 с.; „Скептицизъм и култура” Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий” - Велико
Търново, 2007г. 188 с.; „Еристиката като философски проблем”. Унив. изд. „Св. Св. Кирил
и Методий” - Велико Търново, 2007г. 340 с.; Комуникативната култура и възможността за
конкурентно предимство” Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново, 2009
г., 324 с.; „Философската култура” /Човекът в скептично-критична и прагматична
позиция/. Печат „Орфей”- Горна Оряховица, 2012 г., 279 с.

Във външно политически план България не е суверенна държава. Кризата с
мигрантите, която тепърва предстои да са разрази у нас тегне, като дамоклев меч върху
правителството. Големият въпрос е кой принуждава и контролира огромните
дислокации на големи групи хора и участват ли европейските лидери в
ислямизирането на Европа? Вече няма никакво съмнение, че европейските лидери
участват пряко в ислямизирането на Европа с провежданата васална политика
спрямо САЩ, за които човешкият живот няма никаква стойност. Атентатите в
Париж, Брюксел и Анкара са доказателство за това, които за голямо съжаление на
всички нас няма да са последни. Ситуацията в германският град Кьолн е
изключително тревожна за сексуалните посегателства върху повече от 200 германски
жени. „…Полицията наблюдаваше и не правеше нищо…” – заяви конкретно една от
тях.

Ехидната и политически арогантна Меркел не даде конкретен и адекватен отговор в
защита на германските жени от последващи посегателства. Френският държавен глава
след атентатите в Париж стоейки до Руският Президент Владимир Путин излъчва ясни
сигнали, че не е в състояние  да се справи с терористичните актове в собствената си
държава.

Руският Президент е пример за ригоризъм, държавник, който показва как трябва
да бъде защитаван националният интерес на Държавата и гражданите на Русия (виж още
„Фигаро” – „Чиновниците, начело на Европа са напълно неподготвени за тази война”,
публикация на „Гласове” – превод от френски Галя Дачкова).

Брекзитът във Великобритания според Ален дьо Беноа е „Непоносимост на
народите спрямо транснационалната олигархия” (виж още „Гласове”, Ален дьо Беноа
„Народите не понасят транснационалната олигархия” ) – превод от френски Галя Дачкова.

Обвиненията срещу Хилъри Клинтън за скандална схема, в която е замесен и
нейният зет по издаване на класифицирана информация за финансовата криза в Гърция
чрез активна игра на фондовата борса надявайки се на  покачване стойността на дълговите
задължения на Гърция са поредното доказателство, че неоглобалните политически
парвенюта са загрижени само и единствено за личните си банкови сметки. Тези
неоглобални политически парвенюта не създават духовни блага и култура за един
по-добър и справедлив свят, а са най-обикновени консуматори и хедонистични
паразити в цялото общество.

Българският политически елит трябва да се освободи от чужди зависимости и
влияния и да постави начело Националните приоритети.

Кабинета Борисов  не е в състояние да се справи с новите геополитически
предизвикателства, които ще оставят трайни последици за цялата страна.

Наближава деня, в който българският политически елит работещ против интересите
на българските граждани трябва да плати цената на собствените си политически
безобразия и ще се окаже в невъзможност да се самовъзпроизвежда.

Обществения договор е не просто нарушен, той никога не е съществувал,
защото когато няма диалог и държавническо мислене настъпва момент, когато
заговарят дулата на оръжията.

Илюзия е за всеки български граждани и всяко българско семейство, че може да
получи защита от политически безродници стоящи начело на Държавата.
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Катастрофата за България и нейната гибел могат да бъдат избегнати само и
единствено с активното участие и противопоставяне на българските граждани на
политическото статукво.

„Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта” - Бенжамин
Франклин.

Съставител: Дамян Петров
Президент на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ”


