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КАК БЪЛГАРИЯ СЪТВОРИЛА ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО ПРЕЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ,

СЕ ПРЕВЪРНА В НАЙ БЕДНАТА СТРАНА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През социалистическия режим, икономиката, създадената индустриалната и селско
стопанската мощ бяха в състояние да задоволяват нашите потребности, изнасяхме нашата
продукция в социалистическите и в много капиталистически страни, бяхме водещи в много
отрасли на промишлеността и селското стопанство. С изградените производствени мощности
бяхме напълно готови да продължим с развитието и модернизацията в промишлеността и
селското стопанство, да се кооперираме с световните производители и да бъдем желан и
достоен партньор. Това започна да не се харесва на западните, капиталистически страни от
Европа и отвъд океана, те виждаха в нас страна, която ще застраши техните пазари. За
приемането ни в Европейския Съюз те поставяха различни условия, при което започна най
ужасното унищожаване на нашите предприятия, институти, селско стопанство и цялата ни
административно стопанска система и ликвидирането на всички социално битови придобивки.
Образователната и здравна системи, които бяха едни от най добрите в света, бяха
преобразувани и напълно негодни да създават образовано и творческо поколение. Този
процес е бил подготвен много преди демократичните събития, в който са участвали много от
нашите партийни лидери и особено една не малка част от органите на Държавна сигурност и
Министерство на Вътрешните Работи. Веднага след събитията, тези които бяха най големите
привърженици на социалистическите идеи, с тогавашната програма на Българската
Комунистическа партия и Правителство, изведнъж станаха най големите, най яростни анти
комунисти и с всички възможни средства, уволняване на най квалифицираните стопански и
икономически ръководители, изцяло нова пропаганда чрез всички медии за „злодействата“ на
комунизма и социализма. Тези всички „българи“ се бяха изцяло продали на
капиталистическите държави и извършиха най големия погром на България, сравняван с най
унищожителните войни от историята на света. На всички промишлени, стопански и
административни обекти бяха назначени хора без никаква квалификация и опит, но
предварително набелязвани по време на социализма и вероятно готвени да извършат този
целия погром. Веднага се разви престъпния бизнес, масово се приватизираше всичко, което
може да се продаде на скрап, или като продукция, всички авоари в чужда валута у нас и от
външно търговските организации беше присвоена и изнесена в чужбина от новоизлюпените
„бизнесмени“, и със всички средства предизвикаха икономическа криза в България, каквото
ценно имаше беше продадено и парите присвоени от тези бъдещи „бизнесмени мутри“,
предизвикаха хаос в продоволствения пазар за населението и започнаха непрекъснати и
систематически да тероризират българското население и обвиняваха предишния
социалистически режим за виновен. Тия същите „ченгета“ и продажници, които се ползваха от
всичките придобивки и получаваха образование и възможности за работа и нормален и
спокоен живот през социалистическия режим, се обявиха за най големите „демократи“ и анти
комунисти. В цялата история на човечеството е имало такива хора, но в такива мащаби и в
такива политически и управленски позиции като в нашия „демократичен преход“ не е имало.
Нашата държава се управлява по неписаните, но прилагани, закони на известните престъпни и
мафиотски организации. Всички правителства на нашата планета, се борят с мафиотските
организации, но не ги ликвидират. Те поддържат известен баланс, до толкова до колкото една



част от управляващите правителствени структури имат финансова и материална изгода и
прилагат различни покровителствени мерки. В Република България
„демократичните“ реформи проведени след падането на социализма (в света никъде не е
имало комунизъм), бяха изцяло унищожителни, корупционни и срещу българския народ.
Повече от 2 милиона Българи в своята най продуктивна възраст, специалисти обучавани и
образовани, бяха прокудени от своята родина за да могат да оцеляват и да се грижат за своите
останали близки и роднини. Реформите и законите се провеждаха от новите
„демократични“ правителства, сформирани от тези бивши партийни лидери- голяма част от
бившият най висш управленски орган на социализма, и голяма част от службите на държавна
сигурност, от политическото и техническо разузнаване. Това са най големите предатели на
Българската държава и Българския народ, като те самите се предоставиха на интересите на
бившите западни страни и предадоха всичко ценно, което целия български народ десетилетия
беше създавал. Вече 30 години се сменят едни и същи продажни, бивши
„комунисти“ сформирани в еднакви партии с различни имена, които управляват и творят
закони изцяло в свой и на своите клакьори интереси. Липсата на индустриални и промишлени
производствени мощности, създаде възможност за създаването на паразитния и корупционен
бизнес. Престъпността и корупцията е обхванала в своите пипала цялата законодателна,
изпълнителна и разследващата и съдебна власт. Разследващите и осъдителни органи, за да
осъдят корупционни и престъпни деяния, ще трябва да разследват самите себе си. За заблуда
и прикриване на своите корупционни действия провеждат частични разследвания за
забогатели хора, които не са от „фамилиите“ на управляващата партия, и след като се
„договорят“ с управляващите, биват или оправдани поради липса на доказателства, или
протакат делата докато изтече давността. Един бивш посланик на западна държава беше
казал-„всяка страна си има мафия, но в Република България, мафията си има държава“.

Непрекъснато от медиите ни обсипват с лъжи за икономически растеж, за благоденствие и
колко сме добре. Ние българите не смe идиоти и неграмотни. Идиоти, неграмотни и продажни
са тези, които пишат тия глупости и тия които им казват какво да пишат. Ние вече не
произвеждаме продукция, която да ни задоволява, а камо ли и да изнасяме. Произвеждаме и
изнасяме полу готова продукция, добивана от нашите богати залежи, преработваме я в
концентрат и всичко ценно , скъпо и което носи печалба отива в богатите държави и част от
печалбата в ръцете на „фамилиите“ от управляващите групировки. Паразитния бизнес като
огромен октопод е обхванал цялата ни икономика- всички лотарии, които ни заливат, с в
частни ръце, Европейските фондове се усвояват, по скоро „присвояват“ по схеми утвърдени от
същите управляващи. Правят се теми без никакво приложение и полза за стопанството на
държавата, голямата част от сумите отиват по веригата на властта, а другата за издръжка на
безбройните създадени консултантски фирми. В България говорят за иновации и нови
технологии, но само толкова. За 30 години, не се е съобщило официално за някакво ново
откритие и нововъведение от тези програми. Отделни по инициативни хора, се мъчат със свои
средства да направят нещо, но ако не са от „фамилиите“, не само че не се подкрепят, но в
повечето случаи им се казва, че сега не е момента за такива работи, а и може да им се случи
нещо нежелано. Съобщават ни, че рейтингът ни бил стабилен. Само идиот може да казва
такива неща, и идиоти от медиите могат да пишат такива информации. Кои са критериите по
които се определя рейтинга, на държавата и на цялото население, или само благосъстоянието
на управляващите и техните клакьори. Какви са пенсиите, какви са заплатите, една трета от



населението е прокудено от страната и работи за оцеляване, каква е съдебната система,
корупцията, престъпността. Всичко това формира цялостната обстановка и състоянието на
държавата ни и на Българския народ.

Голяма част от приватизираните заводи и предприетия, създадени от години и давали
продукция и са осигурявали препитание на стотици хиляди семейства, сега са обезкървени,
унищожени, използват се за складове на различни стоки от внос, или буренясват.
Приватизаторите, собственици на тези заводи, в тях подържат охранителен персонал, и съвсем
малък персонал, и ги използват да получава наем или ги използват за прикриване на други
съмнителни сделки, като отчитат фиктивни показатели. Това се нарича пране на пари, но
контролните органи не се занимават с това. Ако те трябва да разследват такива собственици на
холдинги, те ще трябва да разследват и себе си. Собственици на такива холдинги са или бивши
„ченгета“, или хора завършили спортни школи, бармани и други подобни. Те въобще нямат
представа какво притежават, но изпълняват разпоредбите на управляващите. Като пример бих
посочил котлостроителния завод в София, ЗТМ Радомир, заводите на
„Балканкар“ Металургичните комбинати „Кремиковци и Перник, ЗММ София,
машиностроителните заводи „Струма“ Перник, заводите от военно промишления комплекс,
корабостроителния завод Варна. Бяха ликвидирани 2800 стопански и производствени единици.
Тези производствени единици, сега можеха да ни вдигнат рейтинга на едно от най високите
единици. Беше ликвидирана и електронната ни промишленост, а завода за дисково
запаметяващи устройства-ДЗУ и завода за роботи „Берое“ в Стара Загора, беше достигнал и
въвел най високата технология за момента, и най ценното оборудване беше демонтирано и
заедно с квалифицирания персонал закарано в САЩ и сега произвежда продукция за тях.
Някой може ли да обясни как без производство се постига такъв задоволителен рейтинг и то
определян от световни лицензирани институции. Такъв рейтинг паразитния бизнес не може да
отчете.

От началото на промените всички наши находища на ценни минерали и богатства, бяха
приватизирани и дадени на концесия на чужди фирми, които използват останалите у нас
производствени мощности за преработка на концентрати, като този концентрат с всичките
ценни и скъпи метали се извлича при тях, и естествено цялата печалба остава при тях, като
една част отива на българските собственици и управляващата олигархия. Съвсем пресен
пример е даването на концесия на едно от най старите находища за злато в Челопеч на
канадска фирма. Медиите съобщиха за това и разбира се и премиера присъства на това
начинание. Но не се съобщава какви са условията на тази концесия. Българския народ и
Българската държава са собственици на територията, на нейните надземни и подземни
богатства, трябва да знае при какви условия се дават концесии и какво ще получава нашата
държава. Такива сделки се разрешават с референдуми, а не от група политици подчинили
цялата власт в свои ръце. Това е корупция, престъпление срещу националната ни сигурност.
България не е, все още, колония на Европейския съюз и на САЩ.

Погром и унищожение беше извършен и с нашата енергетика. По чисто политически причини
бяха спрени 4-те блока на АЕЦ „Козлодуй“, с активното съдействие на двамата
„българоубийци“, Соломон Паси и Меглена Кунева. Тези четири блока даваха 1760 мегавата
електрическа и евтина енергия. Това веднага се отрази върху нашето потребление и
възможностите ни за износ на електрическа енергия. Кръгът от „фамилиите“ на управляващата



партия, с Европейски средства закупиха и инсталираха фотоволтаични панели и вятърни
електрогенератори, които започнаха да произвеждат скъпа електро енергия, което значително
повиши цената на ел. енергията и върху хората. Сега се говори за АЕЦ „Белене“ с мощност 2000
мегавата. Не се говори за спряната ТЕЦ „ Варна“, с мощност 1200 мегавата, за спрените 1760
мегавата на АЕЦ „Козлодуй“ . Слушам разни псевдо специалисти да обясняват колко е нужна
тази централа. Първо трябва да се обясни и поиска отговорност за похарчените повече от 2
милиарда лева, без да е направено нещо за тези 30 години на преход, и второ трябва да се
обоснове необходимоста за такива мощности. За тези 30 години на криминален и престъпен
преход, нито едно правителство не е започвало да разработва „ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ“ на страната. Всеки един политик, който иска да ръководи и управлява държава,
това е първото нещо което трябва да направи. Това особено е необходимо, след погрома и
унищожението на индустрията, и всичко създавано през социализма. Тогава ще се обоснове и
необходимостта от нови мощности. ТЕЦ „Варна“ беше подарена на един друг предател, Ахмет
Доган, бивш служител на държавна сигурност и подготвян за защита на националната ни
сигурност, сочен за „голям политик“, който също забогатя от прехода и допринесе за
противопоставянето на нашето общество и разрушаване на националната ни сигурност. Защо
мощност от 1200 мегавата на ТЕЦ „Варна“ е обявена за резерв, какво ще получава собственика
и какво ще плаща НЕК- Националната Електрическа Компания, за поддържането на централата.
Това част от стратегията за националната ни сигурност ли е, или Ахмет Доган да осигури
оставането на власт на сегашното правителство? Целия ни преход е изтъкан от политически
действия в полза на чуждите държави, от диктатурата на Европейския Съюз, от бруталната
намеса на САЩ, от слугинското поведение на нашите политици и техните клакьори, избрани от
тях, а не от Българския народ. Постепенно нас ни превръщат в колония, за добив на ценни
природни ресурси, за обслужващ персонал, и тотално опростачване на нацията ни, както е
залегнало в доктрината на САЩ написана от Алън Дълес след Втората Световна Война.

Докога Българския народ ще се примирява с действията и управлението на корумпираните и
престъпни политици, и още колко години ще чакаме да мине прехода и да започнем като
свободни и нормални хора, и ние като народ и нация сами да решаваме нашите съдбини без
чужда намеса и без продажни, алчни и бездарни политици?

Написал -инж. Г. Георгиев
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КАК БЪЛГАРИЯ СЪТВОРИЛА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЧУДО ПРЕЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ

СТАНА НАЙ- БЕДНАТА СТРАНА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ч А С Т В Т О Р А - Н О В О Н А Ч А Л О

„СВЕТА ПРОМЕНЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА ДОСТАТЪЧНО ЛУДИ ДА МИСЛЯТ, ЧЕ МОГАТ“

Рекламата на „Епъл“

„Мисли различно“ от 1997 г.

Ние Българите трябва да бъдем благодарни, и да се гордеем, че имаме такива учени и
изследователи, като проф. инж. Кирил Борисов Чуканов, инж. Илия Вълков, Джон Атанасов и
много други, чиито научни разработки, експерименти и изработване на прототипи в областта
на новите енергийни източници, електрониката, ще доведат до нови концепции за енергията и
енергийните ресурси, тяхното овладяване, приложение и управление.

Книгите, публикациите, статиите и изработените от проф. инж. Кирил Чуканов и неговия
сътрудник и партньор инж. Евгени Беев, дават научна и експериментална обосновка за
непознатите и огромни възможности на кълбовидната мълния, квантовата енергия и тяхното
приложение в промишлеността, бита и цялостния живот на човечеството.

Site – “chukanovenergy.com”

„Впрягането на квантовата енергия за практични цели фундаментално ще преобрази света.
Евтината, безопасна, безгранична и лесно достъпна енергия, ще издигне жизнения стандарт, и
въпроса за неравенството между бедни и богати ще изчезне. Парите ще изгубят силата си да
диктуват човешките взаимоотношения. Заради моята вяра в тази визия, аз жертвах най
добрите години от моя живот, посвещавайки тях на това изразходване и неблагодарно
изследване“.

„Кълбовидната мълния“ – проф. инж. Кирил Чуканов

Човечеството, откакто се е появило, за своето съществуване е използвало, и продължава да
използва природните надземни и подземни ресурси. Те не са неизчерпаеми, и тяхното
добиване нанася невъзвръщаеми изменения на подземните и надземни ресурси на земята, на
климатичните условия, и като следствие, по нататъшно ни оцеляване. Много се говори от
различните световни лидери и световни организации за търсене на нови енергийни източници,
за опазване на природата, но до сега това са само приказки и неизпълнени решения. Тези
които са присвоили правото да управляват света, действията и решенията им са по скоро, за
запазване на ръководните си позиции и личното им забогатяване. За сега човечеството няма
друга алтернатива за решаването на този кардинален проблем за нашата планета , освен
прилагането на КВАНТОВАТА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ- БЪДЕЩ ОСНОВЕН ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК ЗА
НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.



Какви са възможностите на КВАНТОВАТА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, получена от кълбовидната
мълния в лабораторни условия, показана и измерена , в резултат на тридесет годишните
разработки на проф. инж. Кирил Чуканов и неговия сътрудник инж. Евгени Беев, в САЩ, Канада,
Китай и България. От нея могат да се получават електрически ток с различна мощност,
напрежение и сила, температури с десетки и повече хиляди градуси по Целзий, налягане с
десетки и повече хиляди атмосфери. Тези основни величини на енергията, получавани векове
от природните ресурси на планетата Земя, ще могат да се получават от КВАНТОВАТА
СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, напълно безопасно, евтино и свободно. Това приложение може, и трябва
да намери приложение във всички области на промишлеността, транспорта, бита и т.н.
Електрическите централи, пренасянето на електрическата енергия ще бъдат ненужни, всеки
производител на промишлени, селскостопански или други стоки, всяко семейство, ще получат
възможност сами да си получават и ползват ЕНЕРГИЯ.

Целият този процес на еволюционно преустройство е невъзможно да се осъществи веднага.
Това трябва да бъде етапен и непрекъснат процес на разработване, на усвояване на
усъвършенстване. Най трудното ще бъде конфликта с владеещите финансовите и природни
ресурси, които представляват един процент от населението на планетата, и които със своя
паразитен бизнес владеят повече от половината богатства.

Тъй като са изградени и действат много енергийни източници, те ще трябва да продължат да
действат, да се използват техните възможности, поетапно ще се подменят техните горивни
инсталации, ползващи природни суровини, с горивни устройства от квантови генератори. За
целта ще бъдат разработени прототипи, които ще се прилагат конкретно за всяка централа на
твърдо, течно или газообразно гориво. По подобен начин и атомните реактори на атомните
централи ще бъдат заменени с квантови генератори, целия втори контур си остава да действа,
и вече атомната централа ще бъде квантова и безопасна от радиоактивно лъчение.

По подобен начин захранването с електрическа и топлинна енергия за бита ,
административните и всякакви други сгради, магазини, квартали, малки населени единици,
къщи, ще се осъществява с квантови генератори, осигуряващи индивидуално захранване. Те
няма да ползват никакви природни суровини, ще произвеждат електрически ток и топлинна
енергия. Ще бъдат необходими индивидуални акумулатори, осигуряващи първоначално
пускане на генераторите, след което те ще се захранват с произведената електрическа енергия.

Подобни приложения ще бъдат възможни в целия транспорт, земен, воден, въздушен. Отваря
се възможност за организиране на една нова индустрия във всички направления на
промишлеността, електрониката, химическата, металургичната, леката и битовата такава.

В момента в България се сглобява квантов генератор с мощност 1000 кв. предназначен да
произвежда електрическа и топлинна енергия за сградата „Златен век“ изграждана от фирма
„Артекс“, които и финансират този проект. На този квантов генератор ще има възможност да се
демонстрират възможностите на кълбовидната мълния. Освен получаването на електрическа
и топлинна енергии, ще бъде възможно да се получи и Браун газ-друг източник на енергия,
вторичен електрически ток, който чрез специален трансформатор ще може да се включва за
консумация, както и получаването на енергия подобно на атомната такава, с нейните
възможности, но не радиоактивна а безопасна, и ще могат да се демонстрират получаването



на фотони. Направена е и предварителна договорка за сътрудничество със завод “AQElectric”
Радомир за бъдещото производство.

Откритието на електролизата за разлагане на водата на Водород и Кислород, от Фарадей, и
нейното приложение в промишлеността и бита от Българина Илия Вълков, преименувал се по
късно с името Юл Браун, и дал името на този газ, известен като Браун газ. Приложението му
може да намери място в промишлеността, в бита за отопление, за изгаряне на различни
отпадъци и вредни емисии от енергийните и промишлени замърсители на околната среда. В
момента, със съдействието на фирма Ню Енерджи“ София и ИТЕМ- Институт по Топло и
Енергетично Машиностроене София се разработва прототип за изгаряне на димните газове на
малки котли на твърдо, течно и газообразно гориво. При показани резултати за намаляване,
или пълно изгаряне на вредните емисии, ще може да се пристъпи към изработването на
такива инсталации с Браун газ генератори за големите замърсители- въглищните електрически
централи, металургични и химически заводи. За възможностите на този газ много се говори,
писано е много за неговото приложение, и ако всичко това написано до сега, а и някой го е
прилагал с тези му възможности, то това трябва да се докаже и приложи в промишлеността и
бита.

Това са проекти, чийто разработване, конструиране, произвеждане и внедряване, не са по
възможностите на една група ентусиасти, една фирма или една страна. Това са проекти за
цялото човечество, за целия свят.

За тези проекти ще трябва да се прави организация и изпълнения на базата на други
взаимоотношения, различни от действащите принципи на глобализация и монополизъм, на
конкуренция, нямащо нищо общо със съществуващата капиталистическа, преситена с кражби,
измами и посегателства. Принципите трябва да бъдат преди всички във вярата на
възможностите на КВАНТОВАТА СВАБОДНА ЕНЕРГИЯ, в обединяването на целия технически,
научен и производствен потенциал на институтите, фирмите и компаниите, на хората от всички
страни. Ще трябва да се създадат целеви инвестиционни фондове, които да инвестират в
новите разработки, в производствата, както на машините така и на материалите, в
образованието, в обучението. Този един процент от населението на планетата, притежава
повече от половината финансови капитали на света, придобити от паразитен бизнес-
притежава банките, финансовите институции, които чрез своите програми увеличават
паричните авоари без покритие, губят или печелят милиарди(в същност те нито губят, нито
печелят, само на компютрите се сменят числата, или те решават кога да печатат пари,
например когато трябва да нападат някоя страна за да завладеят нейните природни суровини).
Време е тези пари да се използва рационално, за да се запазят богатствата на планетата, да се
осигури един по добър, здравословен и мирен живот но хората.

Ние, у нас в България, трябва да създадем подходяща структура от хора, фирми и
производители, да привлечем съмишленици с технически и финансови възможности и да
започнем да привличаме заинтересовани компании, фирми и специалисти и на по горе
изброените принципи, съвместно да разширяваме приложението на тези проекти по целия
свят.

Написал инж. Г. Георгиев




