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Кои са лицата на този проект?
• Инициативата бе от Фондация “Солидарно общество”.
От проф. Емилия Масларова и Иван Кръстев – пр-л на Фондацията
• Получихме подкрепа и финансиране от Фондация “Фридрих Еберт”.
Проектът е съвместен между двете фондации
• Направихме анализ на достъпната ни демографска и статистическа
информация, на актуални доклади и анализи от други автори.
Използвахме и собствени емпирични изследвания и наблюдения
• Проведохме серия от семинари и колегиални дискусии.
В тях водеща активност имаха колегите: Димитър Димитров,
Костадин Паскалев, д-р Борислав Цеков, Десислава Йорданова.
• Специално благодарим на специалистите в това поле:
проф. Пенка Найденова, доц. Саша Тодорова, доц. Геновева Михова,
както и на проф. Георги Бърдаров и доц. Надежда Илиева.
• В предварителните ни дискусии участваха още много колеги –
с компетентност и гражданска пристрастност към проблематиката.
• Сърдечно благодарим на всички за личния принос
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• ЧИСЛАТА

Какво правихме и в каква
последователност?

Демографската статистика

• ИНТЕРпретация на числата
В системен мащаб и проекции. В динамика.
Според видимите неща и откъм прикриваните опасности

• ДИАГНОЗА на ситуацията
В колизията между 4-ри варианта. От 2004 до 2018

• Търсене на РЕШЕНИЯ
С ясни ЦЕЛИ и отговорност

• Проблемът за СУБЕКТА
На нужната ни ЕДИННА държавна политика
Но действаща гъвкаво. С диференциран подход и критерии
Чрез различни мерки и теглилки

ЧИСЛАТА.
Демографската статистика
• РАЖДАЕМОСТта ни
• СМЪРТНОСТта ни
• ПРИРАСТът ни, ДЕпопулацията ни в ускорен темп
• Детеродна НОРМА. Тя разломяващо се поляризира
• СЕМЕЙСТВОто и бракът. Родителско ПАРТНИРАНЕ
• МАЙЧИНСТВО и бащинство. Родителски модели и роли
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(1) ЧИСЛАТА…
Реалностите зад някои упорито
натрапвани ни привидности
• Отрицателният “прираст” не е – 6‰.
Все едно имаме депопулация – наистина по-висока от
“стандартното” за Западна Европа, макар и малко поускорена от тяхната. Но не и драстично по-висока…

• Реално депопулацията у нас е от порядъка на – 12‰.
Ако се отчете изнасянето на население, раждаемост и деца
чрез нестихващите вълни към емиграция.
Колегите-опоненти хем говорят за масова емиграция и
ронят сълзи по някакви много милиони българи зад граница,
хем това отказват да го отразят в числото на депопулацията.
От 2004 питаме Защо? и няма отговор от страна на
мейнстрийм статистиците.

(2) ЧИСЛАТА…
Реалностите зад някои упорито
натрапвани ни привидности
• Детеродната ни норма била “средно европейска”.
Дори била по‐висока от тази в редица европейски страни.
И затова нека да си спим спокойно. Има проблем и криза, но отново се внушава,
че няма “нищо особено у нас”, …

• Ние твърдим, че усреднения от статистиката ТКП (Тотален Коефициент за
Плодовитост) 1,5 е прикриване на злокачествената ни реалност.
При циганите/ромите в България той е 3,4. Като при гето‐племенните им общности е
по‐висок.
При българските турци и помаците е 2,1. Като в отдалечените земеделски и
примитивизирани селища и райони е още по‐висок.
При българите‐християни е около 1,0. Като сред европейски‐интегрираните слоеве и
професионално‐модерните съсловия той е от порядъка на 0,7.
Това е 2 до 3 пъти по‐свито от нужното за просто възпроизводство.
Точно тук депопулацията е фатално развихрила се. Тук е нужното 2‐ро, нужното 3‐то дете.
Нужно не само за родители и родово семейство, но и за модерна България и
модернизирана икономика, но и за начин за живот като в XIX век…

• Това е едно от най‐скриваните числа и диференциране в числата.
Скривани от НСИ, от Държавата, от мейнстрийм статистиката. При това крият и
скриват с удивителна упоритост… Още от 2004, а и преди това още от 90‐те години
на “шоковия” ни Преход…
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(3) ЧИСЛАТА…
Реалностите зад някои упорито
натрапвани ни привидности
• Смърността ни е висока. Като брой и като промил.
Но се скрива, че възрастната смъртност ни е нормална – при жените общо, и специално при
социализираните и интегрираните хора над 60 години
Но не е нормална при мъжете на висока и старческа възраст. Вече дистанцията между половете
е 7 години. Това говори за критично влошени жизнени условия, което поразява повече мъжете.

• Отново се отказва да се покаже полярно различната продължителност
на живота по общности.
При ромите и гето‐циганите тя вероятно е около 50 години. Докато при образованите, интегрирани и
културно‐социализирани слоеве тя е “нормално‐европейска” – около и над 80 години.

• Високата детска смъртност е заради циганската смъртност.
• И се прикриват числата за “продължителност на живота в добро
здраве”.
Точно тук се вижда здравният колапс сред населението…

• И не се обсъжда сериозно проблемът с масовите аборти.
Не само онези, които са по желание. Това е въпрос на ценности и контрацептивна
култура и навици…
Но и спонтанните аборти. Не се реагира на специфичните нужди от медицинска
профилактика за раждащите на 30‐35‐40 годишна възраст…

Разгръщането от КРИЗА
до КАТАстрофа в България
117 хил.
Върхове като
компенсация
Ехо-срив в
демографския
тренд и 3
десетилетна
инерция

81 хил.
1990+. Срив поради
държавно-полит.
промяна и
отварянето

65 хил.
Пропадане
при хиперинфлация

1988

Инерция след
разочарованието
и от демократа
Костов

1995 1997

2002

заради
Оптимизъм
вото
Еврочленст

64 хил.

2009 2011

2017

!

?

Автор: Проф. Михаил Мирчев, Октомври 2018.
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Разгръщане от КРИЗА до КАТастрофа:
ВАРИАНТИТЕ …
Плавно,
с по малко

Плавно, но
ускорено

Сривове в
серия

Натрупаните ЕФЕКТИ-ДЕФЕКТИ
през последните 3 десетилетия

• СВИВАНЕ и застаряване на мнозинството и
на ядрото на българската нация
• Огромен ИЗНОС на раждаемост, на деца и младост,
на енергичност и трудоспособност
• Рисково разрастване на ГЕТО-малцинствата
• Полярно НЕравенство – като образованост и
съвременна културност
• Демографски КОЛичествен срив, но заедно
с КАЧествен разлом в посоката на “развитие”:
 Едните дърпат напред към XXI век.
 Другите дърпат обратно към мрачно Средновековие и
дори към VII век …
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КУМулиране на факторите,
на липсващия брой и
на критично ниския процент/промил
Нормално за
ХХІ век

Културен ПРЕХОД във ХХІ век.
С понижена норма на раждаемост.
“Значи има ПРОблеми, но няма
КРИЗА”

Вълни от емиграция

ИЗНОС, изнасяне на:
• значителна част от и без това екстремно
свития ни фертилен контингент
• нарастваща част от ражданията и децата

Бягство от реалностите
Отчуждаване от себе си

Здравен колапс

Трудно е забременяването, износването
и раждането. Набъбващ брой и %!!!
 Поради висока възраст на жените от
пост-модерните слоеве.
 Поради влошено здраве и потентност
(женска, мъжка, джендърска)
 Поради неадаптирана система за
здравна профилактика

Автор: Проф. Михаил Мирчев, Октомври 2018.

КОЛичествени и КАЧествени пропорции в
ДЕМОграфската ни катастрофа

в България и на България,
към края 2018 година, 20 г. след края на Прехода

Частта
неграмотни,
инвалидни,
девиантни

Просто възпроизводство

12%

Поносимата
минимална
депопулаци
я

!

30%

Деца в риск

?

40%

Спрямо
възраст на

Автор: проф. М. Мирчев, Х.2018

2018

младите

• Какво правим като
държава и патриотично
гражданство?
• Как чрез качество
компенсираме критичния
количествен недостиг?

18 годишна

1988

ТРИТЕ КЛЮЧОВИ
въпроса пред „социалното
инженерство“ в България

2058

• Как регулираме вакуума и
контролираме притока/вноса/
инвазията на чуждо/
враждебно към нас ново
население?
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Пазете РОДените!
Да си пазим РОДените деца !!!
Защо оставяме толкова много от децата си в риск,
сами в деформираща среда и зловредни въздействия?
И пасивно наблюдаваме како и колко много от тях
се похабяват !!!??
 алкохол и наркотици, психотропни вещества и хапчета
 ранен промискуитет, рисков секс, проституиране
 девиация, криминалност, вандализъм
 20% нито учат – нито работят, а безделието руши
 вече над 20% остават неграмотни, и още 20% малограмотни
 не се осигуряват за децата зони-чисти от алкохол и наркотици:
училището и около него, дискотеките, парковете и градинките, …

ДИАГНОЗАТА ни!?

За нашата си
ДЕМОграфска ситуация и перспектива

1. С открито лице пред ИСТината!
 КОЛичествени, но … преди всичко КАЧествени аспекти и рискове

Връзваща ръцете ни инерция „Еднаква политика и по еднакъв начин
към всички – въпреки драстичните различия
Да признаем, че ДЕМОграфски СРИВОВЕ, имат ясни политически
 причини. Не са в естествената логика на модернизацията. Те са си едно
“социално инженерство” в България и над Българите. “Шокова
терапия…”


ДИАГНОЗАТА ни сега, през 2018, е категорична:
Не е КРИЗА. КАТАстрофа си е, и то напреднала!!!
Но … не е Катастрофа за УМИране?
И имаме мисията да си се ВЪЗродим ВЪЗкресим, отново !!!??
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Нашата ДИАГНОЗА срещу
опонентите ни !?
 През 2004‐2005 ние казвахме:
Вече сме в остра ДЕМОграфска КРИЗА. Тя е в напреднала фаза на разгръщане.
Нужни са спешни и консенсусни, комплексни и ресурсни
мерки и контра‐механизъм от страна на Държавата и Обществото

 Опонентите самоотвержено твърдяха и “доказваха”, че ПРОБЛЕМИ и

негативни ТЕНДЕНЦИИ има, но … КРИЗА НЯМА
Било просто и само пореден цивилизационен преход, със съответна смяна
на психиката и морала, в семейните и родителските модел, с половите роли и идентичности.
Това било демографската ни цена за цивилизоването ни през XXI век. От ООН‐то така били им обяснявали…


През 2018 ние казваме:
За жалост вече сме в спирала на ДЕМОграфска КАТАстрофа. И отново тя е в напреднала фаза.
Казваме, че ние – политиците и държавата, гражданите и патриотите, медиите и разума ни – пропиляхме цели 14 години…

 Сега опонентите се отплеснаха в другата крайност – вещаят с блеснал поглед, че изчезваме, че българската нация умира,
че няма да ни има като народ и държава до 4 години

Сеят всенародно отчаяние и фаталистично примиряване.
Издигат психична бариера пред опитите, призивите, волята неща да се прави като съпротива
срещу този фатален край.
Мачкат обществената и гражданската ни психика и ни бутат към аномично разбягване по Света –
патриотите да станат смешни идеалисти, хората да станат масово бегълци,
младите да станат масово отродени “прагматици”

Днес, обективно и мисловно, ние сме пред избор:
КАТастрофа на УМИрането или КАТастрофа,
но с възможност за ВЪЗраждането ни

Демографската инерция при индустриалната
модернизация от 60-ти до 80-те години

1980

9 млн. души

1990
2000
2010

7 млн. души

ЦЕЛ на успешната
демографска стратегия и
комплексната консенсусна
политика е такова обръщане
!!!
2030

5 млн. души

2060

Демографски срив:
експоненциално
пропадане
2030

3 млн. души

2060

Рискът от невъзвратима
депопулация и отмиране на
нацията и държавата ни !!!??

Изт.: Експертна оценка и прогноза на АССА-М, ‘2004.
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Коя е и къде е БАЗАТА на демографския срив?
Като следствие и надстройка
• ИКОНОМИКАТА пред‐ОПРЕДЕЛЯ демографските процеси
После те си отмъщават на икономиката
Или се отблагодаряват на икономиката

• Икономиката като структура и ПОСОКА на “развитие”
На предлаганите работни места,
Като структура на привилегированите и дискриминираните
професии
Като възможности за модернизация и лична кариера

• Икономиката като ЗАПЛАТИ и възнаграждения
Като разполагаем доход за потребление
Като предлагани социални и комунални услуги
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Алтернативни типове равновесие –
демограф ско-икономическо

И

В

СВИТО равновесие

Равновесие на РАЗВИТИЕ

* Според макро-модела “Социологическа ст рукт ура на общ ест вото кат о сист ема”,
България, 1965 г.
* Бележка: Икономиката не е ограничена само в сф ерата на “мат ериалнот о производст во
и т ърговият а”, но те са ядрото й и тук за яснота я визуализираме чрез нея.

Два варианта на зависимостта между
икономика и семейство.

Равновесие на смачкването или на разгръщането?
• Равновесие на смачването. В периода на “Глобализация”
“Невидимата ръка на пазара” смазва хората и родителите
Чрез масовата безработица, обедняване и хронична несигурност.
Чрез избутване надолу и затъване в дълбока бедност или мизерия
После смазва и разделя семействата – на огромна част от тях
Отдалечава и депресира мъжа‐баща‐партньор
Невротизира и претоварва жената‐майка‐грижовница

• Равновесие на разгръщането. При възраждане след “Глобализацията”
Стратегически планираната национална икономика,
с пазар и демокрация, дава сигурност и
перспектива на хората и родителите
Чрез свиване и скъсяване на безработицата, връщане към трудова и професионална
сигурност. Чрез избутване нагоре на бедните и на обеднелите
После чрез събиране на семействата – на огромната част от тях. Връщане и
стабилизиране на мъжа‐баща‐партньор. Успокояване на жената‐майка‐грижовница
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Предпоставката:
НОВ ТИП демографско МИСЛЕНЕ !!!
•

Да, но ще трябва да е в една КОМПЛЕКСНА
обществена координата

•

Може, като се използва СИСТЕМНА
социологическа проекция
Социологията да подпомогне демографията

СИСтемнаТА социологическа проекция
(Религиозна)
Цивилизационна
общност
Национална
общност (диаспори)

Културна, съсловна,
класова, селищна
общност/и
Семейство,
Близка рода

Индивид

Автор: проф. М. Мирчев, Х.2018

ТЕЗА: Добре измислената и полезно
реализираната ДЕМО ПОЛитика
комплексно отчита и атакува
цялата тази социална структура
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Сегашното мислене …
• Вкарано в клопката на индивидуализма
А детските проблеми не са решими извън и независимо от
родителската връзка и ежедневната семейна среда!

• Убеждават ни да не мислим и работим общностно
А културата на семейство и брачност, на родителство и
партньорство, на ценене или злоупотребяване с децата е
общностна културна норма и традиция !!

• Мъчат се да отнемат от родителите правото им
да възпитават децата си
Идеята за индивидуалната свобода на детето вече е в зоната на абсурдите.
Тук няма никакъв остатък от горната обективна система от включеност и
културна, и психична, и поведенческа зависимост на детето от специфичната
му социална среда и културни норми в нея. И … така ни връзват ръцете!!!

Новото мислене: Да видим различните видове
СЕМЕЙСТВА и РОДИТЕЛИ днес в България
•

Модерни, мобилни и дигитални
Съответни на “информационния и
потребителски” ХХІ век

• Консервативни и изоставащи, но все пак
в нормите на доскоро модерния
“индустриален и социален” ХХ век
• Връщани назад към жесток феодализъм
и културно-битов примитивизъм, все едно XIX век
• Връщани в някакъв племенен архаизъм,
сякаш от пред-държавна епоха, като в VII век
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Добавяме още един критично остър ДИСбаланс
при възпроизводството и динамиката на
населението на и във България
• до ВЪЗРАСТОВИЯ дисбаланс
• до ТЕРИТОРИАЛНИЯ дисбаланс
• Добавяме все по-острия и вече
все по-трудно контролируем
ЕТНО-малцинствен дисбаланс
• Добавяме острия КУЛТУРЕН разлом сред населението
и гражданските структури
• Вече стана ясно видим, дори за хората
със “широко затворени очи”,
ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ разлом и несъвместимост –
между специфични общности и националната демократична държава

Стратификационен профил на основните
етно-народностни общности в България
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Стратификационен профил на основните етнонародностни общности в България

Стратификационен профил на основните етнонародностни общности в България

14

… и до къде стигнахме!

СЛОЕВЕТЕ на обществото по
разлома “бедност – богатство”
КАК СЕ ЖИВЕЕ във всеки един от тях?
При толкова драстично различни ФОРМИ и
специфики на семейните МОДели сред:
• привилегирован “елит” и “висока” класа !!!
• нестабилна “ниска средна” класа !!
• “работническа” класа, работещи бедни !!
• крайна бедност/мизерия !!!
• гето-общности !!!!
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КОЛичествен профил на слоевете
в ОБЩеството ни

Въз основа на данни от МФ и НАП
за подоходното разслояване, Х.2018

Профил по ДОХоди
1%
3%
3%

Част от ОБЩественото БОГатство

елит
поделит
когнитариат / в. ср. класа

15%

средна класа

25%

работн. / ниска класа

45%

прекариат
работещи бедни

гето-племенни общности

Раждаемост и неграмотност: днешното ни

културно и цивилизационно РАЗслояване
ТКП - Тотален коеф.
на плодовитост

Брой
деца

Брой
деца

3,4
2,1

2,6

1,1

0,7

2
ромки
циганки

1,6

туркини

българки

?

1

?
майки с
с начално
нито 1 клас,
не до 4ти клас и основно образ.

средно
образ.

висше
образ.
Автор: проф. М. Мирчев, Х.2018
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Образователно БЕДСТВИЕ по общности
“НЕграмотни и МАЛОграмотни”, 2003 > 2018 !!!??
95%
70%

25%
10%
Туркини

Българки

Ромки/циганки

"Бежанки"

Автор: проф. М. Мирчев, Х.2018

ДЕМОграфската ни СПИРАЛА, водеща
до ускоряваща се промяна в етно-културната структура
на населението в България

Става наслагване на 2 върху 1 поколенчески ВЪЛНИ
в различните етно-културни общности



 Малограмотните, гето-безкултурните, паразитиращите,
архаично-изоставащите се удвоява и утрояват

 И в същото време образованите и социализираните,
интегрираните и модерните, работещите и производителните,
обратно, се свиват – два-три пъти се свиват за 60-70 години

 Всичко това има измерения на “Демографска бомба”

във България и срещу Българите !!!
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Пикове на раждаемост сред
различните общности

ДЕМОграфски ПРЕХОДИ
Къде сме ние? Какви сме днес ние ?
Коя общност до къде е стигнала в модела си
на семейство, родителство и раждане на деца ?

• изоставащи още в 1-вия преход,
• в съвременния 2-рия преход,
• или вече дори отвъд 2-рия преход…


КОЯ общност
къде и как се позиционира днес?
Това е ЦИВИЛизационно позиционниране !!!
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Вид на профилите
на възрастовата
пирамида

ОБЩА
теоретична схема
на
демографските
Преходи:
ИСТОРически и
ЦИВИЛизационни
СТАДИИ
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Демографска ПОЛитика!
Днес и за утре, в условията на
разрастваща се демоКАТАстрофа!!!

 КОЙ я предлага?
Обществен авторитет, който да е
убедителна алтернатива ...

 КАК я изговаря?
С нови думи и акценти
С различен анализ в перспектива
С искреност и воля ...

 С КОГО и как ще я прави?
Търсене на устойчив консенсус !
Комплексно, от много страни !!
С ценности, не само с пари !!!
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ЦЕЛта на новата и успешна
Демографска ПОЛитика!
1. ВЪЗПИРАНЕ разрастването на катастрофата,
спиране на спиралата надолу


Стабилизиране при наличната
структура и качество на населението






Мотивиране и подкрепа за позитивни
граждански форми и образци
за добро родителство и здраво семейство

И така до Демографско оживление и оттласкване
нагоре към възраждане. Първо КАЧествено,
едва после и КОЛичествено

... ???

ПРИНЦИПИ за и в УСПЕШНАТА
семейна, родителска и демо политика
• Не ПАРИ
• Не само пари
• Не преди всичко пари
 Парите са нужни, но те не са решаващи –
за една морална отговорност в семейството,
за обществено ангажирана на родителската стратегия,
за родителска добросъвестност,
за родителска и междупоколенческа любов и солидарност

• Решаващи са ЦЕННОСТИТЕ
Които се показват и внушават на децата и младите в семейството – от
родителите и близките ми
Които се учат и внушават в училището – което не само да обучава, но
преди всичко да възпитава
Които струят от телевизора и “масовата” култура, или от “високата”
култура, или от националната културна традиция
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Триада 1
ОБРАЗОВАНИЕ
социализация
Трудова ЗАЕТОСТ

ДЕВИАЦИЯ

доходи, интеграция
реализация
обществен принос

лумпенизиране
общностно организирана

престъпност

Класическа триада. С рисково
негативно натрупване
при ромите/циганите,
и други подобни гето-общности

Триада 2
Демографско стабилно
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
Национална
ЖИЗНЕНОСТ
Държавна
СИГУРНОСТ

Триада в мащаба на държавността
и националната ни идентичност
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Триада 3
СИГУРНОСТ
Лична, семейна
общностна

ПЕРСПЕКТИВА
...
...
...

УДОБСТВО
• Битово
• Комунално
• Достъп до публични
услуги
Триада на мотивиране или демотивиране за:
• Уседналост, а не емиграция
• Раждаемост и добро родителство
• Устойчиво семейство и брак

БИЗНЕС
Труд
• Обществено-полезен
• Производителен

ГЕО-ПОЛИТИКА

Триада 4
ТРУДОВ РЕСУРС
• Раждане
• Образоване
• Възпитаване
• Интегриране
• Мотивиране
• Реализиране

Световен ред
Имперски или полицентричен
 Целите към България и
за Българите

Триадата на Глобалната включеност
на България:
• като бедна и опустошавана
периферия
• като интегриран и уважаван
партньор

24

Р Е Ш Е Н И Е Т О?

Пет в едно!!!

• СТРАТЕГИЯ за стабилност на брака и семейството, за демографско
възпроизводство на нацията, на здрави и интегрирани млади поколения,
за … трудоспособност на населението
• Национална ДОКТРИНА. България ще я бъде ли като национална най‐
стара държава в Европа? Като средно голяма държава в Европа? Като
уважавана и силна икономика и култура?
• Пазарът на труда ще върне ли образованите и творчески българи
обратно в България? Ще задържа ли младите модерни хора тук, в
България?
• Ценностите на/за младите поколения ще ги правят ли горди българи и
патриоти, индивиди с гордо българско “Ние”
ЕДИННАТА демографска политика с действен цялостен механизъм ще я
има ли? Такава, че умело да разделя мерките и теглилките, гъвкаво да
използва стимулите и ограничителите.
И така да се постига единение, а не дискриминиране и сегрегиране!!!

Нужен е “ДЕМОграфски БЮДЖЕТ”
на България
• За да се излезе от клопката “няма пари за това – чакайте”
• За да се осмисли бюджетът във всяка сфера през ефектите за
нужното ни демографско стабилизиране
• За да се демонстрира от Правителство и Парламент
управленско системно мислене и желание
 Това би било наистина “ВИЗИЯ за ВЪЗродена БЪЛгария”,
замисляне на наистина АЛТЕРнативна политика – с грижа за
народ и Родина, за нашата си национална държавност
 И в здравеопазването, с нужното образоване – ЕДНОВРМЕННО
 И в науката, иновациите и технологиите – ЕДНОВРЕМННО
 И удвоени минимални доходи, и гарантиран удвоен среден доход, но не
заради 1% свръхвисоки доходи – ЕДНОВРЕМЕННО
 И привилегии за оставащите тук млади специалисти, и семействата им, и
семейно подоходно облагане с високи ставки – ЕДНОВРЕМЕННО
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Да атакуваме бързо проблемите
с най-разрушаващ ефект
• Демографско ЗАМЕСТВАНЕ – геноцидно недостатъчно
Да пазим и запазим родените деца. Да не ги губим и тях
Да правим максималното за умственото развитие на родените деца
Да спасим децата си от бедствието на алкохол и наркотици,
промискуитет и криминалност

• Териториалното ПОЛЯРИЗИРАНЕ и ОПУСТОШАВАНЕ
Скупчване на всичко и всички в няколко големи града и модерни райони
Наред с тотално обезлюдяване на 60% от територията на държавата ни.
Вече се говори за “демографски пусти места, пустини”.

• Примитивна и СПЕКУЛАТИВНА икономика, с малко
технологични оазиси за модерна работна сила
Ре‐индустриализация. Но в “приобщаваща – социална икономика ”.
Но в “интелектуализирана – иновативна” икономика.

МЕРКИ, насочени към развързващи ръцете ни
ВЪНШНИ условия и фактори
• Отказ България да подпише ПАКТА за МИГрацията на ООН,
Декември 2018. Така както отказват САЩ и Русия, Унгария и Полша,

Австрия и Хърватия, и много други здравомислещи национални държави

За да не ни принудят да отворим границата си за организирани потоци арабска и
негърска имиграция, мюсюлманска и ислямистка имиграция и заселване в страната ни
Това би било ново “циганско малцинство” тук. Но с него съвсем няма да можем да
се справим… Особено днес, при високото ниво на гражданско обезумяване и бунтове на
циганските гета в страната…

• Оттегляне на подписа на България под Истанбулската
конвенция. Преди това удържане да не я ратифицираме
Така ще опазим децата си от ранно детско объркване на първичната им полова,
родителска, семейна и социална идентичност

• Ограничаване активността на НПО в България.
На онези НПО‐та с чуждо финансиране, които пропагандират педи‐лесбо бракове,
педофилия и други подобни сексуални извратености, както и ранни бракове с момичета
под 14 години

26

Нека освободим полезната ДЕМО ПОЛитика
от капана на ИДЕОлогемите
на Глобализацията и ДЖЕНДЪР идеологията
• “Всички са РАВНИ пред Държавата”. Въпреки че
граждански и политически са различни до антаГОНИзъм
• МАЛЦинствата са за отглеждане и привилегироване.
Дори срещу интересите и съдбата на МНОЗинството
• Говори се обобщаващо за “ХОРата”. Приема се за
неприлично да се говори за НАЦИЯ и ПАТРИОТизъм
• И за капак, налагат ни ДЖЕНДЪР идеологията !!??
Според нея индивидите са СВОБОДНИ дори ОТ природата си:
 полово са флуидни, своеволно се самоопределят
 родителски са неопределени – Родител 1 и Родител 2
 социално са безотговорни, към цивилизационни табута
(в културната си традиция, в родовата си приемственост,
в народностно-националната си причастност)

Нормализиране на придобиването и отказът
на БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
за чужденци
• Да се изясни ПРИНЦИПА: само за българи по кръв, и
знаещи български език. Или натурализиране, но чак след 10
години живот тук, …

И интересуващи се от националната ни история, и без криминално или друго
девиантно “досие”, и приемащи семейното ни законодателство, и приемащи, че
ислямът не е политическа доктрина, и …

• Да се ПРЕСЕЧЕ и жестоко да се отсече всяка мафиотска и
партийна практика за продажба на българско гражданство.
Особено на уличени в “джихадизъм”, ислямски радикализъм, участие в
престъпни войни, и др. под.

• Политически дебат за отмяна на ДВОЙНОТО гражданство за
български и чужди граждани.
Това би решило много от злокачествените ни проблеми при политически
избори, както и намеса на външни сили във вътрешните работи в страната ни
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Бързи и смели СТЪПКИ
• Семейно подоходно облагане, за родители с деца
• Ниско ДДС за основни храни, детски храни и дрехи,
учебници и помагала, книги за деца
• 10 МРЗ за второ и трето дете, на работещи родители, на
осигурени родители
• Голяма еднократна помощ за майките‐студентки и
докторантки
• Отпускът по майчинство до 2 години да остане като трудов
стаж
• Специална система от мерки за подкрепа и защита на
майчинството
• Допълнителна здравна профилактика за съхраняване и
развитие на интелектуалното развитие на децата

ОБЩеството в България очаква,
българите в страната си очакват
• Убедителна политическа и лидерска алтернатива
• Силна нова власт – със спешна и умна, комплексна
нова демографка политика
• Връщане към обществената ценност
“деца и млади хора”. Да ги пазим!!!
• Връщане към ценността “семейство – брак”.
Като културен консерватизъм на доброто и
полезното родителство.
В здраво и пълно нуклеарно семейство
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Конкретните РЕШЕНИЯ
за спасяването ни …
• Излизане от инерцията на ОТЛАГАНЕ и подценяване
• Не влизане в психозата на ОТЧАЯНИЕТО пред предричаната ни
народна смърт
• ЕДИННА държавна политика. Чрез един наистина
комплексен и ресурсен МЕХАНИЗЪМ.
• Но със ясен и добре премерен ДИФЕРЕНЦИРАН подход
• С различни КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ за различните целеви общности
и социални прослойки
• РАЗЛИЧНИ МЕРКИ и теглилки при използване на гъвкави
стимули и ограничители, помощи и отговорности

Предпоставката …
• КОНСЕНСУС между
Учени и учени
Партии и водещи лидери
Ядрото на нацията и основни малцинства
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Личното ми верую!
УВАЖАЕМИ колеги, политици и журналисти, събудени будни граждани,
Аз лично ВЯРВАМ в предстоящо Възраждане Възкресение
на България, на Българите, на гордата ни нация.
Оставаме МАЛКО. Но ще сме ДОСТАТЪЧНО!!!
Вярвам в три неща:
• България е един от духовните центрове на Света и Цивилизацията
• Ние, Българите, сме надарени хора, с невероятно устойчив ген и раса
• Младите ни поколения ще се съберат. Не са и няма да бъдат някакви
“отломки нищожни от някога храбър народ величав”.
Не уважавам три неща:
• Уж патриотите – хора и политици, които само се вайкат, разгонват децата си по чужбина,
спасяват се поединично, и … нищо не правят за общото ни бъдеще
• Колегите, които Ви обясняват с патриотично позьорство от Телевизора, че ние сме обречени на
демографска смърт – и то само след 40 години.
Знайте, че това е инструмент за смазване на обществената психика.
Те работят срещу собствения си народ и нация
• Хората и политиците без въображение. Въображение за изключително трудната, но изпълнима,
задача да се мобилизираме и намерим контра‐механизъм, да въоръжим сърцата си с оптимизъм и
борбеност, да успеем в собственото си измъкване от блатото

Благодаря за вниманието!

Проф. Михаил Мирчев
Юни 2015

26 октомври 2018
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