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Въведение 

Първата половина на настоящия XXI век е особено рискова за оцеляването 

на човечеството. Както през изминалите векове, така и понастоящем, през пър-

вата половина на века се извършва преместване на центъра на световната тър-

говия. Досега всяко преместване, всеки сблъсък между стария център и новия 

претендент се решава чрез световни войни. Сегашният сблъсък, обаче има една 

особеност, която го прави рисков за оцеляването на човечеството. Това е фак-

тът, че както старият център (САЩ), така и новият претендент (Китай) и "веч-

ният" арбитър (Русия) са ядрени сили. Дали човечеството ще оцелее при ядре-

ния сблъсък между тях е много сериозен проблем. 

Особено рисков е периодът 2017-2025 год. Този период е съдбоносен за чо-

вечеството. Защо? 

Защото в този период войните, които водят американският англосаксонски и 

американският еврейски елити по целия свят могат да се превърнат в световна 

ядрена война. Това е период, в който се наслагват три рискови фактора. Все-

ки от които сам по себе си е много опасен. А наслагването им рязко повишава 

вероятността от трансформиране на войните, които водят американският англо-

саксонски и американският еврейски елити в световна, гибелна за човечеството 

и планетата ядрена война. Подчертавам – вероятността! Тоест, гибелта на чо-

вечеството не е предопределена. Ако знаем рисковете, ние, обикновените хора, 

можем да се противопоставим на унищожаването на човечеството и планетата 

от американския англосаксонски и американският еврейски елити. 

Първият рисков фактор е свързан с особеностите на периода, в който се на-

мира световната икономика. Както отбелязахме, понастоящем става премества-

не на центъра на световния пазар от САЩ в Китай. Винаги досега, през първата 

половина на всеки век избухва остро съперничество между стария център на 

световната търговия и новия претендент. Това съперничество протича в услови-

ята на световна криза и се решава чрез световни войни. 

Вторият рисков фактор е, че в периода 2017-2025 год. започна възходящата 

фаза на американския военен бюджет. Именно в такава фаза американският 

англосаксонски и американският еврейски елити правят големи войни.1 А една 

голяма война може да прерастне в световна ядрена война. 

                                                           
1
 По време на нисходящите фази на военния бюджет американският англосаксонски и 

американският еврейски елити също правят войни. Например в периода на нисходящата 

фаза на американския военен бюджет (2008-2016 год.) американският англосаксонски и 

американският еврейски елити разпалиха две войни – в Либия и в Сирия. Но това са отно-

сително "малки" войни. 
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Третият рисков фактор е, че в периода 2017-2025 год. американският прези-

дент е републиканец. Понастоящем именно в мандатите на републиканските 

президенти американският англосаксонски и американският еврейски елити 

разпалват големите войни. 

България, като част от Европа и най-вече като част от НАТО е в особено 

рисково положение. През 80-те и 90-те години на ХХ век американският англо-

саксонски и американският еврейски елити поставят във васална зависимост 

европейските елити, и в частност българския политически елит. Васалитетът 

довежда до това, че агресивният военно-политически блок НАТО във все по-

голяма степен развива своята военна инфраструктура на територията на Европа 

и на нашата страна. Ние, европейците и в частност – българите, във все по-

голяма степен сме въвлечени във войната, която американският англосаксонски 

и американският еврейски елити водят срещу руския, китайския, иранския, си-

рийския, иракския и пр. народи. Това е изключително опасно за Европа и за 

нашата страна, защото сме обект на руското ядрено оръжие. Въвличането ни 

във войната между стария – САЩ, и новия – Китай, центрове на световната 

търговия превръща страната ни във "фронтова" територия. Това е огромен риск 

за бъдещето на България. 

Освен глобалните рискове, развитието на България е изправено и пред зна-

чителни локални – вътрешни, рискове. Локалните рискове са свързани преди 

всичко с вътрешния ритъм на социално-икономическото и политическото раз-

витие на страната ни и с традицията процесите на концентрация и централиза-

ция на капитала в България да се "ускоряват" чрез периодичното изтребление 

на нацията във войни. Успоредно се задълбочава моралната деградация на 

българската политическа класа и свързаните с това политическа нестабилност, 

васално поведение, увеличаване на държавния дълг и пр. Съществуват и риско-

вете от етнически вражди на нашата територия. 

В периода 2017-2025 год. става наслагване на локалните и глобалните рис-

кове. В най-буквалния смисъл на думата българският народ е поставен пред 

възможността да бъде подложен на изтребление и страната ни да бъде напълно 

опустошена. 

Ето защо в настоящата монография ще разгледаме подробно локалните и 

глобалните рискове за България и света в периода 2017-2025 год. 

Интересът ни към локалн и глобалните рискове "кристализира" постепенно. 

За това има три основни причини: 

Първата е отвращението ни към агресивните войни, които американският ан-

глосаксонски и американският еврейски елити започват в края на 90-те години 

и началото на новия век. Имаме предвид войната срещу Сърбия, започнала през 

1999 год., войната в Афганистан 2001 год., срещу Ирак 2003 год., срещу Либия, 

Сирия и пр. Очевидно е, че тези войни не са случайни. Очевидно е, че светът 

сега се намира в особен, много рисков за човечеството период. Какъв е този 



9 

период и какви са рисковете за човечеството – това е въпросът, който застана 

пред нас? 

Втората причина е, че проблемът за локалните и глобалните рисковете е ес-

тествен и логичен резултат от работата ни над дългите вълни на Кондратиев.  

В хода на тези изследвания ние се запознахме с интересната теория на руския 

учен Владимир Пантин за четирите фази на еволюцията на световния пазар. Тя 

има голям евристичен заряд. Успоредно с това, задълбочавайки се в изучаване 

на цикличността на световната история, на трудовете на Арнълд Тойнби, Фер-

нанд Бродел и пр., на демографските, на политическите и пр. цикли, стигнахме 

до извода, че освен дългите вълни на Кондратиев, трябва да изследваме и сто-

годишните цикли в еволюцията на световния пазар, които се състоят от две 

дълги вълни на Кондратиев. 

Третата причина е започналата през 2008 год. световна финансова криза. Та-

зи криза започна като ипотечна, но бързо се превърна във финансова, а след 

това в икономическа. Нашите изследвания върху тази криза показват, че тя е 

специфична криза и че нейното евентуално повторение крие огромни рискове за 

съществуването на България и света. 

За да се вникне в същността на рисковете пред съвременното общество е не-

обходимо добре да се познават характеристиките, закономерностите на социал-

ната динамика. Ето защо най-напред разглеждаме каква е същността на социал-

ната трансформация като основна форма на социална промяна в процеса на чо-

вешкото развитие. Разглеждаме посоката и цикличността на развитието, както и 

какви са причините, механизмите и формите на социалните трансформации. 

След това представяме две теории, възлови за изследване на рисковете – теори-

ята на Улрих Бек за световното рисково общество и на Нейоми Клайн за капи-

тализма на бедствията. Правим критика на идеологемата за "неолибералната" 

същност на съвременния капитализъм. Разглеждаме глобални и локалните рис-

кови фактори за съществуването на България и света. Накрая се разкриват рис-

ковете за междуетническите отношения в България и за националната сигур-

ност от идеологията и политиката на неоосманизма. 

Книгата обобщава изследвания от много дълъг период. Доста от тях са пуб-

ликувани. Поради това част от цитиранията на В.И. Ленин са от неговите Изб-

рани произведения, а друга част от второто (последно) издание на неговите 

Събрани съчинения. Това е свързано с възможностите за достъп на проф. Геор-

ги Найденов, които са различни за този продължителен период. Така или иначе 

Георги Найденов се извинява за това, че цитира Ленин от две различни издания. 

 

 

 

 

 


