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  Веднага искам да подчертая, че моите инженерни познания по висша математика са 

простират до обикновени инженерни изчисления и по прости математически уравнения, но ще 

си позволя да направя коментар върху приложенията на тези математически теории и 

процедури и последствията от техните приложения.            

  Едва ли гениалните математици Джон Форбс Наш, Джон Фон Нейман, Емил Борел, както и 

много други като тях, биха се съгласили с такова заключение, а и едва ли са имали в предвид, 

че тези развити математически теории и процедури, ще намерят такова широко приложение, 

и в частност, в този, наречен за мен „ПАРАЗИТЕН БИЗНЕС“. 

 В същност „теория на игрите“ идва от далечната 1713 година, когато английският аристократ 

Джеймс Уолдгрейв намира начин за печалба при игра на карти. Неговото откритие престоява 

близо 200 години, докато му се обърне подобаващо внимание. 

 Джон фон Нейман прави изследвания с цел максимална печалба при минимален риск, което 

се определя като най рационален риск. 

 През 1744 година във Франкфурт в бедното еврейско семейство се ражда момчето Майер 

Амшел. То започва да работи за да оцелява след смъртта на своя баща . От кофите за боклук 

започва да събира стари предмети, почиства ги и за почва да ги продава като ценни антики и 

наема павилион наречен- „Rot Shild“-на немски червен павилион, което в последствие става 

фамилното име на династията Ротшилд. Тази финансова структура се владее от синовете на 

всички поколения, не се допускат жени в ръководните постове и се предава по наследство. 

Тази финансова империя се изгражда стотици години, последователно и методично, състояща 

се от банки в най развитите центрове и мрежа от агенти и представителства и консултанти на 

правителства и големи компании и корпорации. Тяхното мото е „ Който владее информацията, 

той владее света“, както и „Нас не ни интересуват идеологии и кой управлява в дадена 

държава, нас ни интересува ние да печатаме техните пари“ 



 Във филма „Красив ум“ , носител на Оскар на американската филмова индустрия по 

изключителен начин е показан живота и творчеството на гениалния математик Джон Форбс 

Наш. 

 „Теория на игрите“ е дял от приложната математика за изследване на операциите, които 

изучават стратегически математически модели и вземането на решения в конфликтни 

ситуации. 

 „Теория на игрите“ като независима наука започва да се развива в началото на 20- ти век, и е 

свързана с имената на Емил Борел и Джон фон Нейман. Но Джон Форбс Наш предоставя 

концепцията за равновесие, която позволява гарантирано да се намери решение във 

финалните игри, наречено „Равновесие на Наш“. 

 В днешно време „Теория на игрите“ намира все по голямо приложение за решаване на 

приложни проблеми, и броят на докладите използващи апарата на „ Теория на игрите“ , е 

много по голям от броя на фундаменталните теоретични игри и теории. Развитието на 

изчислителните технологии и компютрите, даде възможност за решаването на нови и по 

сложни проблеми. 

 Така наречената „Минимаксна“ процедура предоставя разрешения на проблемите с 

предугаждане ходовете на противника. През 1944 година, съвместно с австрийския икономист 

Оскар Моргенщерн, Джон фон Нейман, публикува „Теория на игрите и икономическо 

поведение“. В нея „минимаксната теория“ служи за основа на нов подход към икономиката, 

където редовно двама или по вече съперници преследват по големи печалби. 

 Като изключим приложенията на тези теории във военното дело, където военните действия се 

разработват предварително и се представят различни стратегии за да се получи пълна победа 

с минимални загуби, то в другите области, финансово икономическия сектор, хазарта, 

застрахователната дейност, търговията, създават предпоставки за развитие на всякакви 

спекулативни действия, гонещи единствено максимална печалба, независимо с какви 

позволени и непозволени методи и средства.     

 Като пример, болшинството от най големите богаташи на света са от този бизнес. Тъй 

наречените борси за търговия на стоки и финансови инструменти в голяма степен манипулират 

търговските взаимоотношения и създават условия за спекула в големи размери. Например 

цената на нефта, златото, ценните, цветните, черните метали и други при какви условия и защо 

варират непрекъснато със своите цени, когато разходите за тяхното придобиване и 

производства са едни и същи или със съвсем малки различия заради различните страни 

където се добиват или произвеждат . Посредничеството в търговията до такава степен е 

развила спекулата, че фабрично заводската цена на произведения продукт, докато стигне до 

крайния потребител, минава през цяла верига посредници „ПАРАЗИТИ“, И ЦЕНАТА СЕ Е 

УВЕЛИЧИЛА В ПЪТИ. Кой печели, кой губи, и какви са глобалните последствия за обществата. 

Това води до развитие на корупцията, престъпността, разделение на обществото. Като 

правило, тези ПАРАЗИТИ почти винаги са в ръководния състав на корпорациите и страните.    

  Не по малко порочен и ПАРАЗИТЕН бизнес е ХАЗАРТА. Създадени са центрове, дори и цели 

градове за „ЗАБАВЛЕНИЯ И ХАЗАРТ“ в които се разиграват безумно огромни  пари, в повечето 



случаи от хора от престъпния и сивия сектор. Те владеят казината, безбройните лотарии, за да 

привличат наивните и бедни хора, които често заделят и последните си спестявания с 

надеждата да спечелят. Дори са създадени закони, облагодетелстващи тези дейности, като по 

този начин кражбите и корупцията става ЗАКОННА. В това отношение типичен пример за такъв 

вид дейност е нашата страна България, в която този невиждан бум на развитие на 

ПАРАЗИТНИЯ бизнес за тези 30 години на преход се разви до най високите етажи на властта и 

непрекъснато се създават лобистки закони подкрепящи този бизнес. За тези 30 години на 

преход, българина коренно си измени нравите, характера, отчуждението. След ликвидирането 

на промишлеността, селското стопанство, по задължителните указания на САЩ и ЕС, и 

послушните изпълнения на новите „демократи“( бивши служители на Държавна Сигурност, и 

Партийни лидери), България остана без икономика, и за да оцелява българина или масово 

емигрира, или създаде малък свой бизнес. Появиха се кафенета, павилиони и безброй малки 

фирми за консултации, реклама и най вече за „усвояване“ на отпусканите Европейски 

фондове. Много бърза се разработиха методологии за използването на тези фондове, като 

основното „правило“ е не какво ще подпомага този фонд, а колко и как да се присвоят, 

минимум  50% от тези пари, които да осигурят съществуването на фирмите и голямата част за 

управляващия елит. Естествено за реалната икономика не остава нищо. Тези същите 

ПАРАЗИТИ от развитите държави, САЩ и ЕС, финансово и идеологично насаждаха в 

подрастващото поколение всички пороци на „дивия капитализъм и тяхната пазарна 

икономика“    

 ПАРАЗИТНИЯ бизнес води единствено да разделение на обществото, обедняване и 

мизерстване на населението и до престъпно забогатяване на тъй наречения „елит“ и в крайна 

сметка до застрашаване на националната сигурност. За съжаление имената на тези ПАРАЗИТИ  

постоянно присъстват в медийното ни пространство, самодоволно ни облъчват за ползата от 

демократичните и евроатлантически „приоритети“, за сметка на непрекъснатото обедняване 

на хората и разрухата на страната ни. 

Друг ПАРАЗИТЕН бизнес е търговията и злоупотребите с частната собственост на земята, това 

което е под нея и над нея. Планетата земя с нейните богатства, нейната природа, нейната 

флора и фауна е за всички хора, тя принадлежи на хората, които са я населявали от векове, от 

зараждането на човечеството и достигнало до днешната цивилизация. Паразитния бизнес 

трябва да бъде обособен в отделна категория, до бъде под контрола на държавата, да се 

регистрира като такъв, да бъде на специален контрол и да бъде облаган с диференциран 

данък печалба за различните дейности, но не по малко от 70 % от получената печалба в полза 

на държавата. Това ще допринесе до намаляване на този огромен дисбаланс между 

паразитния бизнес и този свързан с производствената дейност и свързаният с целия стопански, 

културен, образователен, социално битов живот на хората и държавата.  

 Частната собственост на природните богатства, на земята, на флората и фауната, на всички 

подземни богатства, трябва да бъде държавна, на хората, които населяват своята територия. 

Планетата земя не е създадена от никой владетел, и никой няма право да казва, че това е мое, 

и ще бъде за моите поколения. Той ли е създал земята, той ли е създал подземните богатства, 

той ли е създал флората , фауната, природната вода, въздуха, който дишаме. Всичко то 

принадлежи на човечеството, и хората които населяват и живеят на тези териториите , те 

трябва да управляват това природно богатство. Това може да изглежда УТОПИЯ, но е 



справедливо. То не може да стане изведнъж, но постепенно и последователно трябва да 

започне. Свидетели сме на многократни световни решения за намаляване на вредните 

емисии, за опазване на околната среда, за опазване на природните ресурси, НО ВСИЧКО 

ОСТАВА ПОЖЕЛАНИЯ, И ОПУСТОШАВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА ПРОДЪЛЖАВА .      

Индийския философ и общественик Махатма Ганди е казал- „Планетата земя може да изхрани 

и задоволи цялото население на земята, но не може да задоволи лакомията му“.  

 През определени периоди човечеството се нуждае от РЕСТАРТИРАНЕ. Мога определено да 

считам, че вече сме пред рестарт на нашия живот. Едно от най важните неща за нашето 

съществуване и развитие е ЕНЕРГИЯТА. Тази енергия ние продължаваме да я  добиваме от 

природните ресурси, под и над земята, с което се нарушава нормалното и балансирано 

равновесие на природата.  

  Ядрената енергия, открита от по миналия век, трябваше да минат около 100 години, за да 

започне да се използва за мирни цели, но въпреки че е сложна за приложение и евтина за 

потребление, тя о опасна, за живота на хората, за природата. Опустошенията при нея при лоша 

експлоатация, са със печални последствия за период минимум от 100 години. Свидетели сме 

на много такива случаи, и като оръжие за военни цели, и като източник на енергия за мирни 

цели. 

 В момента се заделят огромни средства за направата на ново поколение генератори на 

принципа на ядрения синтез, проектът Кадараш във Франция. По този проект, споделям мое 

мнение, а то е, че не е съвсем ясно каква енергия ще се получи, как тази енергия ще се прилага 

в отделните отрасли- получаване на топлина, налягане, електрическа енергия, това което 

движи целия наш икономически, социален и битов живот. И не по малко важно, опасна ли е за 

здравето на хората, и въздействието върху околната среда ? Знаем, че тя е открита от учени от 

бившия СССР, академиците Там и Сахаров през 50-те години на миналия век , правени са 

експерименти, след това този проект се замразява по някакви причини, и сега се подновява с 

участието на много страни от ЕС и извън него. У нас през 90-те години на миналия век, в 

лабораторията по „Биоелектроника“ в София, д-р инж. Стефан Найденов,  в присъствието на 

проф. Хонда от Япония, се проведе експеримент подобен на ядрения синтез. В стъклен съд с 

вода разредена с „тежка вода“, беше потопено парче чист паладий гъба, след няколко минути 

започна кипене на водата и беше измерено радиоактивно лъчене с гайгеров брояч носен от 

проф. Хонда. След като паладий гъбата беше извадена, реакцията беше прекъсната. Трябваше 

да продължим опитите, но нашия „демократичен преход“ започна, лабораторията беше 

закрита, японците предложиха опитите да продължат в Япония, д-р инж. Стефан Найденов 

отказа, и Японците продължиха опитите в Университета в гр. Осака. Все пак, този вид енергия е 

радиоактивна.    

  Напоследък много хора, учени, изобретатели търсят решаването на енергийния проблем. 

Получаването на евтина, безопасна и най вече енергия, която да замести природните 

източници, да бъде чиста и да не замърсява природата. Ние българите имаме този шанс да 

приложим откритието на Българина инж. Кирил Чуканов, който е открил възможностите на 

кълбовидната мълния, като източник на свободна квантова енергия. Близо 30 годишният му 

труд в САЩ , Канада, Китай, и сега повече от година у нас в България, със съвместната работа 

на  специалиста в областта на електротехниката и електрониката инж Евгени Беев  е създаден 



нов усъвършенстван прототип на първия квантов генератор. Благодарение на подкрепата на 

фирмата „АРТЕКС“ , които финансираха този проект, както и с безкористната помощ на 

„АКЕлектрик“ гр. Радомир и представителството на Швейцарската фирма „Кастолин“  бяха 

направени  изпитания, и които показаха изключителни възможности. Този генератор може да 

дава  енергия, която може да произвежда електричество, високо налягане до хиляди атм.  и 

топлина с хиляди градуси по Целзий. С тези възможности, този тип квантови генератори могат 

да намерят широко приложение и да заменят изцяло природните енергоносители – въглища, 

нефт, природен газ, ветрогенераторите, фотоволтаичните панели. За пускането на този тип 

квантови генератори е необходима електрическа енергия, която в последствие може да бъде 

компенсирана от произвежданата от генератора. Това не е вечен двигател , както обикновено 

повечето от хората си мислят. Това е онази енергия която е около нас, която е във вселената е 

която до сега не е използвана. Теоретично, откривателя на кълбовидната мълния инж Кирил 

Чуканов, разработил и описал в своята  книга, „FINAL  QUANTUM  REVELATION – GENERAL 

THEORY OF WORLD ORGANIZATION“. Естествено, както на тази теория, така и на възможностите 

на свободната квантова енергия има много и противници и много неверници. Най големите 

противници са големите енергийни и нефтени компании, които реално в момента управляват 

и контролират света, и които подлагат страните и хората на експлоатация. 

 На всички ни е известно, че в тази област е работил Никола Тесла, човекът дал огромен 

принос в тази област, и за да бъде нашия живот сега, такъв какъвто е, ние го дължим в много 

отношения на него.  

  Какво е предимството на този неизчерпаем източник на енергия. Като неизчерпаем може да 

го сравним с енергията, която излъчва Слънцето, няма радиоактивни и други опасни 

излъчвания, лесен за получаване, много удобен за приложения във всички отрасли на 

икономиката, бита и живота и най евтината енергия.    

  За да започне прилагането на този нов вид  източник на енергия, предстои огромна работа от 

специалисти, инженери и техници, които трябва да разработват нови конструкции, нови 

технологии, нови приложения. Най голямото предимство на този вид енергия, е че тя е лесна 

за получаване от специални генератори за квантова енергия, и веднага може да се монтира, на 

действащи енергийни централи, като по този начин, ще можем да заменяме техните 

горивните стопанства. Това ще създаде възможност да правят различни индивидуални 

генератори за производство но топлина, електрическа енергия, високи налягания, за малки и 

големи консуматори. Това ще наложи да се прави нова концепция за енергетиката за 

бъдещето- без големи и скъпи електрически централи, без скъпи и опасни електро преносни 

мрежи, транспорт без горива и без замърсяване.   

 ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОВИЯТ  РЕСТАРТ, ОТ КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО, И ТОЙ 

ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ                  

                                                                                С Е Г А ! 

                                                                         Написал   инж. Георги Георгиев       www.george-

georgiev.net 

                                                                                     



   


