НАЦИОНАЛНА ТРЕВОГА!
Поради форсмажорните обстоятелства в България,
засягащи живота и здравето на Българското население,
малцинствата и териториалната цялост на страната:
Призовава се Българският народ да учреди
нова, независима и неутрална
Велика България с единственото правово ТРУДОВО САМОУПРАВЛЕНИЕ
(НАРОДОВЛАСТИЕ)
<<< ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FACEBOOK ЗА НАРОДНИ ВЪПРОСИ Е
ВДЪХНОВЕНО ОТ ИСЛАНДСКИЯ НАРОД
https://www.facebook.com/Учредяване-на-нова-независима-и-неутрална-Велика-България-643387732515189/

>>>

“Oбщественият договор не се сключва веднъж завинаги и без право на последващ контрол от
страна на народа... Народът има право на корекции в договора, както и право да го
прекрати в случай на преминаване на политическата власт в тирания и потисничество.
Гражданите запазват правото си на контрол върху управленската дейност и една от формите
на този контрол е “правото на съпротива”.”
– Джон Лок, влиятелен английски философ по Право и закони
“Легитимно и нелегитимно управление”
http://www.bg-pravo.com/2009/12/23_12.html
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Част 1
Забележка:
Думи като: “граждани”, “хора”, “човек”, “свят”, “страна”, “нация”, “държава” не са
използвани в този документ освен в цитати. Те са юридически термини, които могат да бъдат
определени като “корпорация” и са обвързани с настоящите законови навици. Ние сме
живи, творящи, духовни мъже и жени и като такива упражнявяме духовната си сила и
естествено право на суверен. Вече не сме съгласни да действаме в качеството на
“граждани” на една нация или член на политически органи, нито да бъдем обвързани с
правилата и кодовете на която и да било нация или групировка. [Ref: 1, 2]
Конституция на България
Чл. 59.
(1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин.
Заплахи за род и Родина:
1. Планът “Ран – Ът“ в действие от 1990 година до сега. ПЪЛЕН ТЕКСТ на БЪЛГАРСКИ.
http://bultimes.com/?s=Проектът+“Ран+–+Ът“+%28ПЪЛЕН+ТЕКСТ+на+БЪЛГАРСКИ%29
2. Геноцид на Българския народ. Лошата, нехуманна политика на управляващите България
понe (“Избиването на българи става държавна политика на комунистическия режим”
http://www.faktor.bg/novini/balgariya/62920-isbivaneto-na-balgari-stava-darzhavna-politika-nakomunisticheskiya-rejhim.html) през последните 27 години и грубото потъпкване на правата,
честта и живота на Българското население, доведе България до 2-ро място по смъртност в
света. (Данни на ЦРУ. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2066rank.html)
3. България се управлява от криминално мислещи, без грижа за Българското население.
• “БГ ВИП ПРЕСТЪПНИЦИ” (Виж линковете WikiLeaks.) http://bultimes.com/bg-vipprestapnitsi/
• “Даже и в Алепо намериха оръжията на Борисов (ВИДЕО)” http://bultimes.com/dazhei-v-alepo-nameriha-orazhiyata-na-borisov-video/
• “Бойко Борисов преряза гърлото на България. Ето как… А как конкретно се прави
това – може да прочетете тук: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 12 август 2016 г.”
http://bultimes.com/bojko-borisov-preryaza-garloto-na-balgariya-eto-kak/
• “Окладът на „бежанец” по-скъп от порциона на болен и бездомен българин”
http://bultimes.com/okladat-na-bezhanets-po-skap-ot-portsiona-na-bolen-i-bezdomenbalgarin/
• “7 0 0 0 0 0 д у ш и у н а с ж и в е я т с п о - м а л к о о т 1 0 0 л е в а н а м е с е ц”
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1408116
• “М и н ч о Х р и с т о в : П р и е т и я т з а к о н з а к о н ц е с и и т е е к р и м и н а л е н”
http://eurocom.bg/news/article/mincho-hristov-prietiiat-zakon-za-koncesiite-e-kriminalen
• “МИГРАНТИТЕ СТАВАТ КОНЦЕСИОНЕРИ” http://bultimes.com/migrantite-stavatkontsesioneri/
• “Ексклузивно: Секретен доклад на ЦРУ разкрива как Пеевски и Борисов фалирали
КТБ”. https://frognews.bg/news_127633/
(Още информация в “Приложение” към тази точка в края на документа.)
Конституцията на България
Глава шеста
СЪДЕБНА ВЛАСТ
Чл. 117.
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(1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица и държавата.
(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите,
съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Чл. 118.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Чл. 1
(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.
Въпреки това:
4. Съдии отсъдиха Българската неприкосновена земя да се продава на чужденци, а
“Българският” парламент гласува законопроект за промяна на Българската
Конституция, която да позволи разпродажбата. (Подробности тук:
• “Как САЩ наредиха да се промени конституцията на България, за да може чужди
граждани да изкупуват българска земя” https://sputnik.bg/kak-sasht-narediha-da-sepromeni-konstitutsiyata-na-balgariya-za-da-mozhe-chuzhdi-grazhdani-da-izkupuvatbalgarska-zemya/
• Румен Радев назначи за министър-председател човек, който по нареждане на САЩ
лично е ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ промените в Конституцията на България, даващи
възможност на чужди граждани да изкупуват Българска Земя.
http://bultimes.com/rumen-radev-naznachi-za-ministar-predsedatel-chovek-ili-tvar-lichnopredsedatelstval-tova-kak-sasht-narediha-da-se-promeni-konstitutsiyata-na-balgariya-za-damozhe-chuzhdi-grazhdani-da-izkupuvat-balga/ )
5. Тайно, без знанието и одобрението на Българския народ, в България е въведено
Геоинженерството (аерозолни пръскания на нано-отровни частици от самолети (кемтрейли) с
пагубно влияние върху здравето на народа, почва, въздух и вода) и HAARP. (За подробности
относно незаконността и опасността на геоинженерството за здравето на населението и
околната среда виж:
• “Пролетно почистване” https://bestpreference.com/пролетно-почистване/?lang=bg
• “НЯМА ДАНЪЦИ” https://bestpreference.com/няма-данъци/?lang=bg.) [Ref: 5]
6. Промяната на Чл. 9 на Конституцията на България.
В Конституцията на България от 13 юли 1991 година се казва,
“Чл.9. Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на
страната и защитават нейната териториална цялост.”
В настоящата Конституция правото ни да разчитаме на защита от страна на
въоръжените сили на България ни е отнето.
“Чл. 9. (2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.)
Дейността на въоръжените сили се урежда със закон.”
7. Възможно е България, както почти всичи държави по света, да e регистриранa корпорация.
“Държавите са изброени като КОРПОРАЦИИ – това означава хората и тяхното имущество.
Нашите свидетелства за раждане са акционни сертификати, c които се търгува на борсовите
пазари.
Време e да излeзем от хипнотичното си състояние на невежество и споделим това с всички.
Целият свят е поробен от тези, които управляват корпорациите - банковите елитни семейства.
Само ние можем да спрем по-нататъшното верижно поробване - нашите деца нямат бъдеще те са собственост на корпорациите и абсолютни роби на системата, точно като нас. Как
смятате да обясните това на децата си?"
Michael Tellinger
[Ref: 6, 7]

8. Kанцерогенни, мозъчно-увреждащи безжични WiFi устройства, смартфони и GSM3

антени, монтирани по покривите на жилищните сгради, 5G-технологии пагубни за
човешкото здраве, околната среда, пчелите и други опрашители. [Ref: 12]
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Част 2
Чл. 59.
(1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и
предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата
строгост на закона.
Чл. 31.
(7) Не се погасяват по давност наказателното преследване и изпълнението на
наказанието за престъпления против мира и човечеството.

Суверенът на България,
с право на национален суверенитет:
1. Обявява независимост.
2. Обявява и запазва пълен неутралитет към всички военни действия по света.
3. Български въоръжени сили охраняват и защитават от въздушни и териториални
нападения единствено границите на България. Български войник не участва в
чужди войни и не воюва на чужда територия за чужди интереси.
4. Обявява корпорация «България» за нищожна.
5. Заповядва арестуването на всички политици, съдии и банкери и доживотен затвор без
право на амнистия. (Други възможни степени на наказание се решават от Създателя.)
Причините:
- Погазване на Конституцията, като основен закон и правата на народа по нея;
- Участието им в планираното унищожаване на род и Родина от 1989 до сега;
- Служба на чужди правителства и организации;
- Внасянето на отровни храни, лекарства, ваксини и др.;
- Вкарването на нелегални емигранти в България;
- Даването на неизгодни концесии;
- Продаването на държавни активи на безценица;
- Вземането на неоправдани външни заеми и създаването на огромен външен дълг;
- Сключването на неизгодни за България сделки;
- Продажбата на Български земи на чужденци, корпорации и др.
Заповедта ще се изпълни от Български доброволни и родолюбиви сдружения на
гражданите .
6. Заповядва на въоръжените сили, Български доброволни и родолюбиви сдружения на
гражданите и запасни офицери да гарантират суверенитета, сигурността и
независимостта на страната, нейните жители и териториалната й цялост.
7. Заповядва незабавната депортация на всички нелегални, легални и подозрителни лица
с ислямско мюсюлманско потекло, вероизповедание, самоопределение или
самосъзнание от арабски, азиатски и африкански произход от територията на
България, влезли през последните 5 години.
8. Отмяна на всички международни споразумения, договори и членства, както и
всякакви отношения с ЕС [Ref: 14, “Решенията в ЕС се вземат с подкупи”], НАТО,
Световната банка, Международния валутен фонд, Отворено общество и др.
политически, неправителствени и военни организации, работещи срещу интересите на
България и Суверена й. Затваря офисите им, а представителите им напускат страната
незабавно.
9. Отмяна на всички закони, подзаконови нормативни актове, приватизационни сделки,
съкращения, мащабни промени в армията, спецслужбите, образованието,
здравеопазването, икономиката, финансовата система, продажби и други действия,
извършени без предварително провеждане на общонародни допитвания или
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национални референдуми. Цялата власт принадлежи на народа-суверен. Той е
единственият върховен и легитимен разпоредител с нея, територията и ресурсите на
Българската.
10. Обявява сделките за продажба на Български земи на чужденци за нищожни.
Българската земя не се продава нито на вътрешни, нито на външни земевладелци.
Земята принадлежи на целия Български народ да я обработва и живее на нея.
11. Анулира всякакъв външен дълг.
12. Преобразува БНБ в държавна банка, нужна особено в случаи на международна
търговия със стоки, които все още не се произвеждат в страната.
13. Забранява частните банки, а капиталът им се връща на вносителите му.
14. Замразява банковите сметки на политици, съдии и банкери, участвали в планираното
унищожение на род и Родина от 1989 до днешна дата и те преминават към държавната
хазна.
15. Замразява банковите сметки на всички директори на частни и държавни фирми,
помогнали за изтичането на валута и природни ресурси от България от 1989 до
днешна дата и те преминават към държавната хазна.
16. Анулира договорите по концесиите за добив на злато и други естествени богатства в
България. Износът на богатства и ресурси се прекратява незабавно. [Ref: 13]
17. Замразява банковите сметки на компаниите „Дънди прешъс металс“, „Асарел Медет“,
„Елаците Мед“, „Аурубис България“, „Горубсо Кърджали“ и те преминават към
държавната хазна. Техническата база остава в полза на България.
18. Спира износа на електроенергия от частни фирми.
19. Обявява добива на чиста електроенергия от: вятър, слънце, вода и др. естествени
обновяеми източници, включително личното й производство, за приоритетен.
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Част 3

Участието на Суверена на България в
обновителния процес
1. Лична инициатива и организирана доброволна грижа на съседи за немощни,
бедстващи, слаби и крайно нуждаещи се от всяка възраст и пол в съседство.
(Всеки е бил дете с нужда от помощ, за да живее и всеки потенциално ще стане
възрастен и ще има нужда от помощ, за да живее. Всеки се ражда без нищо и ще си
отиде без нищо, освен съвестта и спомените си.)
2. Всяко село, град и област помага за оцеляването и възстановяването на съседно село,
град и област, страдащо от суша, наводнение, бури и други бедствия.
3. Общо неподчинение на олигархичните институции и техните закони:
а) Спира плащането на данъци.
б) Спира участието в избори.
г) Спира участието в партии.
ВНИМАНИЕ! Носете този документ или го дръжте под ръка, за да сте
обосновани, когато държавни институции ви конфронтират за неподчинение.
Цитирайте го устно или писмено. Организирайте се в групи от поне 10 души, за да
разсъждавате, споделяте действия и заедно да отстоявате правата си, където е
нужно в тези ранни дни на процеса.)
4. Не плащайте ток особено през зимните месеци. (Съмнения за изкуствено завишение.
http://skandalno.net/герб-клати-дължавата-по-план-кошмарни-174310/) Съберете се
съcеди на събрание и разсъждавайте по т. 1, 2 и 3, за да се защитите заедно.
5. Набиране и обучение на Български мъже (при желание и жени) на възраст между 18 и
34, запасни офицери, доброволци от армията и полицията в Българските доброволни и
родолюбиви сдружения на гражданите за защита на Българската земя и населението
от вътрешни и външни паразити и нашественици, включително екстрадирането на
ислямисти, влезли в страната легално или нелегално през последните 5 години.
(“Армията „дезертира”” http://bultimes.com/armiyata-dezertira/)
6. Подпомагане с дарения младите доброволци, запасни офицери, доброволци от
армията, полицията в Българските доброволни и родолюбиви сдружения на
гражданите и др. за защита на Българската земя и население от вътрешни и външни
паразити и нашественици, включително екстрадирането на ислямисти, влезли в
страната легално или нелегално през последните 5 години.
7. Самообучение в лекуване по естествени начини – чрез билкови и други алтернативни
методи за предотвратяване на симптоми и лечение на болестни състояние.
(Проучвайте онлайн и пазете цялото съдържание на материалите в документ.
Започнете оттук: https://bestpreference.com/естествено-здраве/.
В Корпорация “България” болничните заведения са акционерни дружества.
“СКАНДАЛ! Доктор Петър Младенов от неврологията в Перник пред перничанин: Не
плачи, момче – майка ти ще умре така или иначе. Тук не е лечебно заведение, а
а к ц и о н е р н о д р у ж е с т в о – в и е з а м е н с т е к а п и т а л , н е б о л н и”.
http://zapernik.com/2016/12/26/19872/)
8. Възприемане на Домашно образование*, тъй като държавното унифицира индивида,
преподава лъжи и ненужна информация, не дава практически умения, не възпитава
ценности, не предотвратява ранно сексуално поведение, пушене и др., надпревара за
материални притежания. Мобилни телефони и таблети насищат класните стаи с
радиация, увреждаща мозъците на децата.
Протокол No 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи казва: “Член 2, Право на образование “ … държавата уважава
правото на родителите да дават на своите деца образование и обучение в
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съответствие със своите религиозни и философски убеждения.”
9. Бойкот на големите чужди вериги магазини. Окуражава се пазаруване от Български
търговци.
10. Окуражават се изобретенията (патент не е нужен, вместо това публикувайте
изобретението си на свой сайт и разпространете).
11. Окуражава се производството на всякаква Българска продукция.
12. Окуражава се връщането на занаятчийските работилници за производство на обувки,
дрехи, кожуси, дърводелство, керемика, стъкларство, производство на инструменти и
др.
13. Окуражава се връщането на село и отглеждане на собствена, био (естествена) храна.
14. Забранява се употребата на ГМО семена, пестициди и химически вещества. [Ref: 3, 4]
(Българска земя не се продава, а се обработва общо или от съседи.)
15. Изграждат се Местни системи за търговска обмяна на принципа на ЛЕТС (LETS),
използвайки местни валутни единици със символично, нематериално значение. [Ref:
8, 9]
16. Спиране употребата на канцерогенните, мозъчно увреждащи безжични
WiFi
устройства, смартфони и кули на телефонни оператори. Вместо това ползвайте
кабелни, стационарни телефони и интернет, докато технологиите, които се предлагат,
спрат да са пагубни за човешкото здраве, околната среда, в това число пчелите и
други опрашители. [Ref: 12]
17. Ние сме медиите. Споделяйте този документ. Наша е работата по разгласяване
учредяването на Нова Българска Държава. Споделяйте страницата в лични ФБ
съобщения с приятели и други, които не са. Изпращайте я в имейл на роднини и
познати. Пускайте я във ФБ групи, форуми, ваши сайтове, блогове и социални мрежи.
Принтирайте и давайте текста, на ръка, на ваши възрастни роднини, близки, приятели,
съседи или го изпращайте по пощата.
(*
Домашното образование не повтаря училищната програма. То не съдържа изпити
освен житейски. Образованието като понятие не започва с “начално” и не свършва с
“висше”. То е доживот, започва от момента, в който майката заговаря на детето си преди
раждането му и минава през всички възрасти. (Общи енциклопедични знания, които могат да
се намерят онлайн или библиотеки, нямат място в eдна образователна програма.)
Домашното образование е индивидуално, базиращо се на житейски опит и практика
във всичко от което детето се интересува, водещо до развитието на личните му таланти.
Развиват се и умения, които родителите смятат за необходими. (Всеки се ражда с множество
таланти, които ще са му нужни в продължение на живота му, затова програмата трябва да ги
поощрява и развива.)
Всеки в обществото поема лична отговорност за всичко, което се случва в живота му,
за да се приключи с “пораженческото самосъзнание” и винене на други за лош личен избор и
житейски решения. Всеки трябва да се научи да се уважава, да се справя с житейски
ситуации, лично оцеляване и прехрана на семейство.
Учители са само мъже и жени психически здрави, притежаващи високи духовни и
морални качества, с практически житейски опит и умения.)
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Част 4
Какво е САМОУПРАВЛЕНИЕ?
“Самоуправление” е различно от:
• използване на сегашната система
• доизкусуряването й
• печелене на избори и гласуване, което означава доброволен отказ от власт. (Бившият
американски сенатор от Аляска и президентски кандидат за 2008 Майк Гравел говори
за
този
механизъм.
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=10207711041838531&id=1367346058 )
• всякакъв вид “изъм”-и и “демокрации” [Ref: 10], в това число и “Пряка демокрация”,
която също използва представители “чрез органите на публичната власт (парламент,
правителство, президент)”, където управлението на “демоса” изчезва, за да отиде в
ръцете на 1%, предадена му “доброволно” на избори. (Чуйте думите на бившият
американски сенатор от Аляска и президентски кандидат за 2008 Майк Гравел
обясняващ механизма по-доре). Думата на народа се чува на “референдуми и народни
инициативи”. Словосъчетанието “Пряка демокрация” е различно, но механизмът на
управление е като сегашния. [Ref. 11]

•
•

“Самоуправление” означава:
без политически партии (без политици - т.н. “народни” представители)
без престижни постове
без паразити (управляващи политиците задкулисно т.н. тайни общества, корпорации,
банки и други)
<<< без банки, работещи с лихви. Банките са на изживяване. >>>
<<< без пари: хартиени, метални или електронни, като крайна цел. Пари се ползват
изключително при външна (или вътрешна) търговия за покупка на стоки, които
България все още не произвежда, докато другите държави също преминат на
безпарична система
(Парите са прът в развитието на човечеството. Талант, идеи и желание за
развитието му никога не са липсвали, но контролът на пари от малцинството
винаги е пречило на осъществяването им. От всички видове единствено
човечеството плаща, за да живее на тази планета. САМОУПРАВЛЕНИЕТО слага
край на това.) >>>
УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЖИТЕЛИТЕ ПО
МЕСТА, решаващи веднага, в събрания, възникващи въпроси. От значение са
съвети, идващи от жители с практически и житейски опит в различни сфери на
живота, които можем да наричаме "старейшини" или “професионалисти”. Те се
предлагат открито и се избират открито от жителите, заради опита и интуиция
им. Така “избирани” и “избиратели” носят отговорност за това, което се случва в
обществото в резултат на техните действия. Не се пренебрегват идеите на
останалите членове на обществото, включително тези идващи от деца. (* Повече
информация относно САМОуправлението на България виж “ОСНОВНИ ПРАВА и
ПРИНЦИПИ на БЪЛГАРИТЕ,” точка “Основни права и принципи”. Линк в края този
документ.)
всеки ползва толкова, колкото му е нужно, за да живее добре
всеки помага на по-слабия, за да му се помогне, когато има нужда от същото.

•

“Самоуправлението” има:
един закон: “НЕ ВРЕДИ!” (Той обхваща всяко живо същество и планетата ни.)

•
•
•
•
•

•
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•
•

Българската икономиката произвежда дълготрайни продукти за потребление от
естествени материали, чиста храна и 0 толерантност към замърсяване на околната
стреда и човешкото тяло.
Взаимопомощта е водеща в новото общество. (Обществото работи в интерес на
индивида; индивида работи в интерес на обществото.)

Онези, които не харесват идеята за НАРОДОВЛАСТИЕ, да напуснат България.
Време е децата ни да се върнат по родните места.
Тяхната зрялост и опит са нужни сега.
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Част 5
Право на Суверена на България – Българския народ - на
УЧРЕДЯВАНЕ на нова, независима и неутрална
Велика България
Няма легитимна основа, която да задължава Суверена на България да се подчинява на
създадените след 13 юли 1992 закони.
Тълкуване на суверен
“Терминологичният юридически речник определя суверенитета като върховенство и
независимост на държавната власт, нейно най-важно качество, характеризиращо политикоправната и същност. В суверенитета се включват няколко основни понятия:
1 ) държавен суверенитет - върховенство на държавната власт вътре в страната, нейната
пълна самостоятелност и независимост от властта на други държави;
2) национален суверенитет - правото на всяка отделна общност да се самоорганизира по
своя национален признак в самостоятелна държава.
3) народен суверенитет - пълновластие на народа като източник на властта и възможност да
участва в управлението на държавата...”
“... „Народен суверенитет” – същност
Народният суверенитет не противоречи на националния и държавния. Нацията и държавата
са носители на суверенитета, те са суверенни по отношение на другите държави и нации, но
суверенитетът принадлежи на народа. Това е така, защото държавната власт, която
осъществяват и нацията, и държавата, произтича от народа като единствен суверен.
Той е “създател” и “носител” на държавната власт. Определянето на държавния
суверенитет като върховенство вътре в рамките на държавата е неправилно. Това вътрешно
върховенство принадлежи на волята на суверена, а не на държавния апарат.”
“Народният суверенитет е установяването чрез волята на народа на държавна власт.
Учредяването на държавната власт е акт на реализиране на народния суверенитет.
Приема се, че
учредителната (основателната) власт принадлежи на народа , …
Народният суверенитет е непрехвърляем и никоя част от народа, организация или лице
не може да изземе или да си присвои осъществяването на народния суверенитет. Никой
не може да подмени упражняването на обща воля.” (Цитат от
http://pravoto.net/material/naroden_suverenitet_syshtnost_razgranicheniq_konstitucionni_garancii/
51686)
Конституцията на България
Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 1. (2) Цялата държавна власт произтича от народа. (3) Никоя част от народа, политическа
партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си
присвоява осъществяването на народния суверенитет.
... Глава втора
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните
интереси.
Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като
най-тежко престъпление.
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Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно
или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
Чл.31. (7) Не се погасяват по давност наказателното преследване и изпълнението на
наказанието за престъпления против мира и човечеството.
Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради
своите убеждения...
Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. (2) Забраняват се организации, чиято
дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на
нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към
нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават
тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие
с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда...
Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска злоупотреба с
права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Неподчинение на законите, издадени след 13 юли 1992, е добре обяснено от юриста, депут от
Великото народна събрание, Соня Младенова:
“Налице е погасено право поради настъпила давност, а извършеното след изтичане на
преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Този факт не
може да остане незабелязан.
Приемането на посочените закони извън преклузивния срок е извършено без правно
основание. Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да
пораждат никакви правни последици.
Поради това не може да се изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат
спазвани.”
“Поради липса на легитимност на съдебната власт, всички регистрации и пререгистрации на
политическите партии в Република България, извършени от съдилищата след 13.07.1992 г. не
могат да пораждат правни последици, присъщи на легитимните съдебни актове.
С прякото си действие Конституцията на Република България отменя действията на
съдилищата след 13.07.1992г. и обявява нищожността на решенията им по регистрацията на
политическите партии като извършени от некомпетентни и неовластени лица.
На свой ред, тази съдебна нелегитимност намира отражение в избирателното право
след 13.07.1992 г. и подлага под съмнение провеждането на легитимни избори за народни
представители, президент и вицепрезидент, на правителство, на местни органи на власт и
т.н., както по отношение легитимността на учредените или образувани от тях органи, съюзи,
агенции, асоциации и други организации, акционерни дружества и др., както и решенията за
членство в тях.
Достатъчно е, в които и да са избори след 13.07.1992 г., да е участвал един
политически субект/ една партия или коалиция/, който да не е бил съдебно регистриран по
Закона за политическите партии преди 13.07.1992 г., за да е налице опорочен избор, а
избраният представител или орган да не е легитимен.
Тези аргументи важат и за организирането, провеждането и обявяването на резултати
при президентските избори.”
“Липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание,
на свой ред означава, че: този форум, чиито членове са те, няма правомощията,
компетентността да прави политика; да избира и гласува членовете на изпълнителната
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власт /правителството/; да избира от своята квота конституционни съдии и членове на
Висшия съдебен съвет; да изменя или допълва Конституцията на Република България; да
гласува, приема и обнародва закони; да утвърждава междудържавни спогодби и договори; да
взема решения относно членство на страната в международни организации и съюзи; да си
определя възнаграждения и др. Такова събрание няма никакви правомощия.
Липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание,
означава и липсата на легитимност на изпълнителната власт – на правителството.
На основанието, че е излъчено от нелегитимен правен субект – нелегитимно народно
представителство.
Тази верижна липса на легитимност довежда до наличието на к р и з а в ъ в в с и ч к
и
и н с т и т у ц и и
н а
в л а с т т а: законодателна, президент,
изпълнителна/правителство,
местно управление / и съдебна власт и характеризира
наличието на конституционна криза. Иначе казано, Република България в момента е в
парламентарна, президентска, правителствена криза; в криза на местното управление, в криза
на съдебната власт, а така също и в икономическа криза.
Изходът от посочената конституционна криза е проблем на управниците.
За обикновените граждани изложеното дотук налага съобщаването на добри новини.
Те са няколко и са много важни и следва да се усетят от хората веднага.
Прякото действие на конституционните норми отменя законите, които им
противоречат. Всички след 13.07.1992 год. Тези закони са много и почти всичките са
свързани с плащания.
В защита на правата и свободите, на интересите на българските граждани, особено
важна е разпоредбата на чл.60, алинея 1 от Конституцията:
„Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН,
СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.”
Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и
имуществото на отделния човек, не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г.”
(Цитати из Правният анализ на Соня Младенова – юрист, народен представител в 7-то
Велико народно събрание.
http://strannica.blog.bg/politika/2012/10/21/v-bylgariia-niama-nito-edna-legitimna-dyrjavnainstituciiai.1012098)

Адвокат Иван Груйкин за неправовите държавни институции и правото ни на неподчинение.
https://bestpreference.com/адвокат-иван-груйкин/?lang=bg

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ към:
Част 1, “Заплахи за род и Родина”, т. 3. “България се управлява от криминално мислещи, без
грижа за Българското население”:
• http://onovini.com/2016/12/извънредно-военна-прокуратура-обяви/
“ИЗВЪНРЕДНО!
Военна прокуратура обяви обвинението стрещу Ненчев: Случаят е особено тежък,
престъпление за милиони!”
• https://frognews.bg/news_22026/Bankov_oktopod_skrit_v_sekretniia_doklad_Dobrev/
Банков октопод, скрит в секретния доклад „Добрев”
• https://sputnik.bg/vizhte-naj-rabotliviyat-selski-kmet-v-balgariya/ “Един селски кмет: Там
горе… Тия от 1990-та до сега – само крадат!”
• http://w.freeunibg.eu/?p=8614 “НОВИНИ БЧК си купи 5 джипа BMW X5 с парите за
Хитрино”
• http://bultimes.com/hranim-migranti-i-nelegalni-s-mlado-teleshko-i-cherni-maslini-a-zabalgarskite-pensioneri/ “Храним мигранти и нелегални с младо телешко и черни
маслини, а за българските пенсионери?”
• http://bultimes.bg/kakvo-stava-v-bulgariya-tsyalo-semeistvo-umira-ot-glad-momichentsena-2-god-umira-ot-nedohranvane/ “Какво става в България? Цяло семейство умира от
глад, момченце на 2 год. умира от недохранване”
• http://bultimes.bg/bulgariya-e-kontslager-bulgarin-tsyal-mesets-yade-snyag-poneje-nyamastotinki-za-hlyab/ “България е концлагер! Българин цял месец яде сняг, понеже няма
стотинки за хляб”
• http://www.aref.government.bg/?cat=15&id=894&tip=3 Държавна агенция за бежанците
при Министерския съвет
• http://skandalno.net/орешарски-бие-тревога-българия-фалир-168568/ “Орешарски Бие
Тревога: България фалира! ГЕРБ ни вкара в дългова спирала!”
• “Психотронни оръжия държат българина в покорно робство, или го убиват”
http://bultimes.com/psihotronni-orazhiya-darzhat-balgarina-v-pokorno-robstvo-ili-goubivat/
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* Повече информация относно САМОуправлението на България виж
“ОСНОВНИ ПРАВА и ПРИНЦИПИ на БЪЛГАРИТЕ
https://bestpreference.com/основни-права-и-принципи/?lang=bg
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