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Интервю:
РУМЕН 

ХРИСТОВ

ИЗБОРИ  с. 4

12-ТИ ЮНИ
Денят на личната ни отго-
ворност за участие в избо-
ра на кандидат-президента 
на десницата!

12-ТИ ЮНИ
Денят на политическата от-
говорност на партийните 
формации и личната доб-
лест на лидерите да прие-
мат вота на народа в име-
то на по-добрата съдба на 
България!

12-ТИ ЮНИ
Денят-начало на голямото 
предизвикателство пред из-
брания кандидат да сумира 
и характеризира образа на 
обединената десница!

12-ТИ ЮНИ
Денят на израз на соли-
дарността на Българския 
демократически форум за 
началото на процеса на вза-
имност, основана на компе-
тентно участие, екипност 
и отговорна визия. Взаим-
ност, която да ни изведе 
отново в управлението на 
държавата.

БДФ призовава всички 
свои членове и симпати-
занти да гласуват как-
то на предварителни-
те, така и на редовните 
избори, за да не остане 
смутена съвестта ни 
пред олтара на Отечес-
твото!

Уважаеми сънародници,
Само след пет месеца предстои 

да участваме в избори за местни 
органи на властта и за държавен 
глава. Избори, които отново ни из-
правят срещу пъстро ветрило от 
национални предатели и техни шу-
тове, срещу неразградени ченге-
сарски, комунистически и мафиот-
ски структури, ползващи огромни 
властови, финансови и медийни 
ресурси.

Древните гърци някога са каза-
ли:

Смятаме, че и настоящето все 
още е в наши ръце. Сега е момен-
тът да скъсаме със заблудите, да 
отхвърлим сценария на кукловоди-
те и да потвърдим европейския си 
избор.

Днес с невъоръжено око се виж-
да, че 22 години след отстранява-
нето на Т. Живков от властта стра-
ната ни тъпче на едно място или се 
свлича към червеното си минало. 
И днес верните чираци на правеш-
кия диктатор са премиери, минис-
три и депутати; внучката му кове-
ше закони в Народното събрание; 
преводачката му втори мандат е 
български посланик в САЩ; зетят 
му бе оплакан като национален ге-
рой. Патриархът на Православната 
църква е назначен преди половин 
век от Живковото политбюро, а те-
лохранителят на вожда ръководи 
държавата.

Днес не българските турци 

финансов, кадрови, морален. В 
средата на мандата си правителс-
твото на ГЕРБ демонстрира пълна 
липса на управленски идеи, огром-
ни пробойни в приходната част на 
бюджета, поражение в битката с 
престъпността и корупцията, опас-
на за гражданите и прескачаща 
отвъд закона полиция, раздута и 
некомпетентна администрация, из-
черпан външнополитически кредит 
на доверие. 

Неспирното затягане на колани-
те, колапсът на здравеопазването, 
задушаването на немафиотския 
бизнес, демографският срив, гос-
подството на руската мафия в цели 
сектори на икономиката и още дъ-
лъг списък от предизвестени про-
вали не могат да бъдат заглушени 
с показни полицейски акции, които 
обикновено катастрофират в съда. 
Бездейна и дезорганизирана про-
куратура, обезверени и зависими 
съдии, проядена от корупция из-
пълнителна власт, поддържана от 
угодничещ и назначен по принципа 
на лоялността парламент, все по-
тясно преплитане на власт и ор-
ганизирана престъпност довърш-
ват картината на мафиотизирана, 
прогнила и провалена държава, по 
чудо оставаща членка на ЕС.

Усещането за бутафорна под-
мяна на ценности и на идеи, за 
мъчително лутане в театъра на 
сенките остава след всяко, все 
по-противоречиво изявление на 
премиера-спасител. След изли-
зането на неопровержима инфор-
мация от американски дипломати-

ДА СИ ВЪРНЕМ ОТЕЧЕСТВОТО 
ОТ НОКТИТЕ НА МАФИЯТА!

Васил ДановВасил Данов

и режисираните сблъсъци око-
ло джамията са най-сериозният 
ни проблем. Тежкият проблем са 
БЪЛГАРИТЕ в България. По-точ-
но управниците. И още по-точно: 
агентите на ДС, червените прес-
тъпници (БСП и производни), но-
менклатурата и зомбираните от 
тях „народни маси“. И руското зла-
то. Както в края на 19-и век. 

Истинският проблем на стра-
ната ни се нарича неразградена, 
нереформирана, непокаяла се 
комунистическа партия с безброй 
клонинги и метастази в други по-
литически сили, в уж независими 
неправителствени организации, в 
назначени бизнесмени-милионе-
ри. 

Българската действителност 
потвърждава историческия извод: 
колкото по-беден е народът в една 
държава, толкова по-силна е кому-
нистическата партия. И обратно. 

Най-тъжното място за живеене, 
шампион по инфаркти и инсулти, 
сред първите по самоубийства и 
по емигранти на глава от населе-
нието, с най-ниски заплати в Евро-
пейския съюз, с неудържимо растя-
щи цени, със замразени заплати и 
висока безработица – така изглеж-
да страната ни на европейската 
карта. Въпреки усилията на бивши 
и настоящи управници да доказ-
ват, че у нас се живее все по-добре 
и че изпълняваме някакви крите-
рии и директиви на ЕС. Въпреки 
стабилния икономически растеж в 
повечето европейски държави. 

Огромен проблем създава про-
валът на партия ГЕРБ и на ней-
ния лидер. Провал управленски, 2

Основан на 6.9.1930г. – издание на СБНЛ. Възстановен на 22.2.1991г. – издание на Български Демократически Форум

Миналото могат да 
променят само 

боговете, в ръцете на 
хората е бъдещето. 

Интервю:
СВЕТОСЛАВ 
МАЛИНОВ

ИЗБОРИ  с. 5

СЪОБЩЕНИЕ
Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН 
СЪВЕТ на БДФ на 9 юли 2011 г. /събота/ от 10:30 ч. 
в София, Македонския дом, ул. „Пиротска” № 5, при 
следния дневен ред:
1. Доклад на Централното ръководство
2. Доклад на Централната контролно-ревизионна коми-
сия
3. Доклад за дейността на общинските структури – от-
четно изборни събрания и политическо партньорство
4. Решения за предизборна стратегия и тактика на 
БДФ
5. Разни
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чески източници, оставката на Б. 
Борисов и на правителството му 
е само въпрос на време.  Вместо 
чудото на избавлението, Борисов 
ни предложи поредното бедствие. 
Като при Луканов, Виденов, Беров 
и Станишев. 

Решения, които ще укрепят енер-
гийната ни независимост от Русия 
или за десетилетия ще привържат 
страната ни към колесницата на 
Путиновата чекистка хунта. Изпра-
вени сме пред заплахата европейс-
кият цивилизационен избор, наци-
оналните интереси и бъдещето ни 
на народ и държава да бъдат про-
дадени и предадени от руски аген-
ти и кремълски губернатори като Б. 
Борисов и Валентин Правешки. 

Днешни и вчерашни управници 
се мъчат да ни сплашат, че ако те 
не останели на власт, щяло да ста-
не по-лошо. Винаги може да бъде 
по-лошо. Достатъчно лошо е и сега, 
защото от провала на Борисов се 
опитват да се възползват вечната 
БСП и нейните креатури, вездесъ-
щите рицари на плаща и кинжала от 
ДС, червени мафиоти-трактористи, 
децата и внуците на номенклатура-
та, изпрали биографии и натрупали 
титли на Запад. Подтиквани и зап-
лащани от руските си господари, те 
планират да ни подложат на пов-
тарящия се кошмар от широка ко-
алиция на милиционери с червени 
олигарси, етнически агенти на ДС и 
лумпен-националисти. 

Скъпи съотечественици,
Свети Франциск Асизки отдав-

ДА СИ ВЪРНЕМ ОТЕЧЕСТВОТО 
ОТ НОКТИТЕ НА МАФИЯТА!

1

ПАТРИОТПАТРИОТ
отпечатано във в. „Будилник“ 

(1873 г.)

Патриот е - душа дава
за наука, за свобода;

но не свойта душа, братя,
а душата на народа!

И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?
продава си и душата.

И е добър християнин:
не пропуща литургия;

но и в черква за туй ходи,
че черквата й търговия!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?
залага си и жената.

И е човек с добро сърце:
не оставя сиромаси;

но не той вас, братя, храни,
а вий него със трудът си!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?
изяда си и месата.

Всяка година на 2 юни в 12:00 
часа сирените в цялата страна в 
продължение на три минути опо-
вестяват отдаването на почит 
към паметта на загиналите за 
свободата и независимостта на 
България. 
 За първи път 2 юни се отбе-
лязва като Ден на Ботев през 
1884 г. във Враца и Пловдив. 
Първото официално честване е 
през 1901 г., когато на тържест-
вата на връх Вола присъстват 
живи Ботеви четници. От 1953 г. 
до 1988 г. се чества като Ден на 
Ботев и на загиналите в борбата 
против турското робство, капита-
лизма и фашизма и в Отечестве-
ната война, от 1988 г. до 1990 г. 
като Ден на Ботев и на загина-
лите за национално и социално 
освобождение на България, от 
1991 г. до 1993 г. като Ден на Бо-
тев и на загиналите за свобода-
та на България.
 Денят на Ботев и на загина-
лите за свободата и независи-
мостта на България е обявен с 
решение на Министерския съ-
вет от 31 май 1993 г.
 Поетът-революционер Хрис-
то Ботев е може би една от 
малкото светли личности, чиито 
чествания започват още с Ос-
вобождението на България. На 
пръв поглед е парадоксално, че 
както при него, така и при Левс-
ки, отбелязваме по-тържествено 
смъртта, отколкото рожденната 
дата. Това е така, защото онези, 
които знаят как да живеят, може 
и да са рядкост, но тези, които 
знаят как да умрат, са истинското 
изключение.  ПП

НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ 

ГЕРОИ –

ПРИЗНАНИЕ!

АКТУАЛНО

Душана Здравкова: Правосъдието 
ни e с пречупен гръбнак

Настъпват драматични 
дни, през които предстои 
да бъдат взети съдбовни 

решения. 

„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече чо-
век в пълния смисъл на думата“
 в. „Знаме“, бр. 23, 27 юли 1875 г. 

„Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко 
може да прави.“ 
в. „Знаме“, бр. 22, 13 юли 1875 г. 

„Само разумният и братският съюз между народите е в със-
тояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите 
на човеческия род и само тоя съюз е в състояние да въдвори 
истина, свобода, братство, равенство и щастие на земното 
кълбо.“
в. „Знаме“, бр. 22, 13 юли 1875 г.

„Както окото е потребно за светлината, ухото - за звука, а 
разумът - за разбирането и на най-простите истини, така 
също науката, образованието и развитието са потребни за 
който и да е народ, за да достигне до известна степен на сво-
ето благосъстояние...“ 
в. „Знаме“, бр. 1, 8 декември 1874 г. 

СЛОВА-ЗАВЕТИ

Душана Здравкова, съдия във 
Варненски окръжен съд и бивш 
евродепутат от ГЕРБ, подаде 
оставка. Eдин от мотивите за 
решението й е назначението на 
Владимира Янева за председател 
на Софийски градски съд. При-
помняме, новият шеф на СГС е 
близка на вътрешния министър 
Цветанов.

В открито писмо Здравкова зая-
вява: „Изборът на председателя на 
Софийски Градски Съд прехвърли 
мярката на обществената и про-
фесионална търпимост. Пречупен 
е гръбнакът на една цяла институ-
ция, смачкано и превърнато в при-
датък на посредствеността е право-
съдието на България“, категорична 
е тя. „И няма да помогнат чужди 
мониторинги и проверки, ако ние, 
съдиите, нямаме самочувствието, 
морала и куража да се изправим 
срещу демагогията, лицемерие-
то и арогантността на властта. В 
нормалните държави, каквато оче-
видно не сме, такъв феномен се 
определя като „непотизъм“, което, 

съмнявам се, че физкултурниците 
на държавата знаят“, продължава 
Здравкова.

„Като дългогодишен съдия зас-
тавам до колегите от Висшия Съ-
дебен Съвет, които устояха на 
натиска и гласуваха „против“ по-
редния опит да бъде подчинена 
независимата по Конституция съ-
дебна власт.

Подавам си оставката като съ-
дия и напускам тази съдебна сис-
тема, за която съм работила години 
наред всеотдайно и безкористно. 
Правя това и заради младите коле-
ги, които трябва да се учат на друг 
морал, да имат друга ценностна 
система и да бъдат най-вече съдии 
„в името“ и „за“ хората“, пише още 
съдията от Варна.

„Призовавам всички съдии в 
България да се противопоставят на 
поредния манипулиран избор и да 
подкрепят малкото, но почтени чле-
нове на Висшия Съдебен Съвет, 
които гласуваха „против“ поредния 
удобен на властта, но не и за граж-
даните, съдия“, завършва писмото 
на Душана Здравкова.  ПП

на е написал: „Нашите постъпки са 
си наша работа, а последиците им 
- работа на небесата!“ В навечери-
ето на избори изборът на позиция 
започва с отсяването на онези пар-
тии и личности, за които не бихме 
гласували. С очертаването на те-
беширения кръг, отвъд който комп-
ромисите се наричат предателство 
- спрямо себе си, спрямо деца и 
внуци. Имаме време да осмислим 
своя избор. Да го подложим на 
строг анализ и да го сверим с изст-
радания си опит. Нямаме нито сили, 
нито средства, нито време да бъдем 
лъгани отново. 

Гласуването за БСП, ДПС, ГЕРБ, 
„Атака“, НДСВ, РЗС и производните 
им  е съучастие в престъпление. 

Гласуването за БКП и сателити-
те й е равносилно на самоубийство. 
Гласуването за БСП е покушение 
срещу бъдещето. Ако гласуваш за 
Станишев, получаваш ДС, Доган, 
Гоце, Дон Цеци и Пикаещия във 
фонтани, БКП и Путин, плюс уни-
форма от Съветската армия. 

Ако гласуваш за Доган, получа-
ваш ДС, Гоце, Сидеров, Станишев 
и БКП, плюс заедност, обръчност и 
мафиозност. 

Ако гласуваш за червения цар, 
получаваш ДС, КГБ, Гоце и Стани-
шев, минус Рила планина. 

Ако не гласуваш, получаваш 
Станишев, Доган, червения цар, 
ДС, КГБ, БКП, Бойко и Сидеров, 
плюс Гоце и Путин, плюс заедност, 
обръчност и мафиозност, минус 
Рила планина. 

Почитаеми съгражданино,
Те печелят вече 22 години. 
Ти отдавна си сред губещите. 

Ще им позволиш ли да продължат 
да живеят живота ти?  ■
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Българският демократически форум е партия, чиято идеоло-
гия отстоява национализма като усещане за принадлежност към 
Отечеството. Като социология на единство между народ, земя, 
държава и власт. Като съзнание за история и културни ценности. 
Като измерение за нещо по-голямо, за което се жертва личната 
потреба. Като национален потенциал с идея за просперитет.

Националната кауза на българина винаги е имала ясно израже-
ние и страстна социална подкрепа. Затова е изключително важна 
отговорната преценка за държавната политика в съответен исто-
рически момент. Защото национализмът, както всяка идеология в 
даден момент, проявява нюанси.

БДФ не може да не осъди идеологическите крайности, кои-
то спекулират с предназначението на национализма и създават 
предпоставка за конфликти и агресия.

За БДФ национализмът трябва да утвърждава, а не да раз-
рушава. БДФ вярва, че мъдростта, натрупана от повече от 1300 
години държавност, е огромният духовен капитал, който е част 
от душевността на българина. Ние сме убедени, че вътрешният 
компас на народа ни ще му даде ориентир, за да разграничи днес 
опорочения национализъм, който посяга на чуждия отлар, от све-
щенодействието пред олтара на Отечеството.  ■

НЮАНСИТЕ НА НАЦИОНАЛИЗМА
Уважаеми г-н Велчев, 

На 20 май група привърженици 
на политическа партия „Атака“, 
водени от нейния лидер Волен 
Сидеров, осъществиха непре-
дизвикано нападение над бого-
молци в джамията на гр. София. 
Поругани бяха правата на бъл-
гарски и чужди граждани свобод-
но да изповядват своята рели-
гия, имаше ранени. В съгласие 
с Конституцията на Република 
България и законите на стра-
ната, охраняващи правото на 
свобода на словото и съвестта, 
както и в съгласие с разпоред-
бите на Наказателния кодекс, 
насочени срещу разпалването 
на междуетническа и междукон-
фесионална вражда, моля да се 
обърнете към Народното съб-
рание на Република България с 
искане да бъде свален имуните-
тът на народния представител 
Волен Сидеров и същият да бъде 
привлечен към наказателна от-
говорност за организирането и 
осъществяването на днешното 
нападение над мюсюлманския 
храм в София.  ■

ПЕТИЦИЯ
към главния 

прокурор 
Борис Велчев

ПОЗИЦИЯ

Народното събрание прие декла-
рация срещу опитите за подкопава-
не на етническия и религиозен мир 
в страната. Точката беше внесена 
като извънредна в дневния ред по 
предложение на председателя на 
парламента Цецка Цачева.

Вносители на декларацията са 
Иван Костов (Синята коалиция), 
Красимир Велчев (ГЕРБ), Ангел 
Найденов (Коалиция за България) и 
Лютви Местан (ДПС).

Народните представители осъж-
дат категорично агресията на ПП 
„Атака“ на 20 май 2011 г. срещу вяр-
ващите в центъра на столицата, 
е записано в документа. Особено 
скандално е, че това е направено в 
свещения за мюсюлманите петъчен 
ден по време на задължителната им 
молитва. С тези свои действия тази 
партия се изолира от българското 
демократично общество, приеха де-
путатите.

Според декларацията поведени-
ето на „Атака“ е дълбоко чуждо на 
българския народ, на неговата рели-
гиозна търпимост и етническа толе-
рантност.

 „Изразяваме дълбока загриже-
ност от опитите да бъде подкопан 
етническият мир и да се създаде 
напрежение между българските 
граждани на религиозна основа. 
След своя опит за агресия срещу 
етническия мир, създаващ заплаха 
за националната сигурност на Бъл-
гария, Политическа партия Атака е 
опасна за управлението на страна-
та“, е записано в декларацията.

„Както повелява българската Кон-
ституция, недопустимо е религиоз-
ните общности и институции, както 
и верските убеждения, да се използ-
ват за политически цели. Народните 
представители настояваме всички 
компетентни държавни институции, 
включително прокуратурата и съда, 
да предприемат необходимите мер-
ки и да осигурят спазването на Кон-
ституцията и законите на Република 
България“, пише в документа.

Депутатите призовават средс-
твата за масова информация към 
отговорно поведение, което в този 
напрегнат и изпълнен с провокации 
момент, е да не дават трибуна на 
езика на омразата.

Народният представител Станис-
лав Станилов от „Атака“ отбеляза, че 
парламентарната му група няма да 
се включи в дебата и гласуването на 
декларацията, тъй като тя не е леги-
тимна. Депутатът Явор Нотев прочете 
уведомителното писмо от лидера на 
„Атака“ Волен Сидеров до министъра 
на вътрешните работи Цветан Цве-
танов. „Атака“ информира министър 
Цветанов, че прави вътрешнопар-
тийно разследване по отношение на 
лицата, запалили рогозка в близост 
до джамията на 20 май, като до мо-
мента е установено, че те не са чле-
нове на партията.  ПП

Декларация на 
Народното 
събрание
срещу опитите за 

подкопаване на етническия и 
религиозен мир в страната

Всички посланици с принадлеж-
ност към бившата Държавна сигур-
ност няма да могат да заемат ръ-
ководни постове в дипломацията. 
Това гласи поправка в Закона за 
дипломатическата служба, приета 
от кабинета. 

На практика така се разреша-
ва казусът с връщането на 35-ма 
действащи посланици с агентурно 
минало. В края на миналата година 
правителството поиска от държав-
ния глава да отзове дипломатите-
сътрудници на ДС, но той отказа! 
Ако тази поправка в закона се гла-
сува, президентското решение ста-
ва почти формално. Всъщност за 
смяната на посланици пак ще е не-
обходим президентски указ, но пред 
аргумента, че никой не е над зако-
на, държавният глава ще трябва да 
подпише отзоваването на 35-мата 
дипломати, сътрудничили на ДС.

Друг е въпросът, че след приема-
нето на закона всички служители с 
принадлежност към ДС, които бъдат 
отзовани, пак ще останат хрантут-
ници,  като бъдат преназначени на 
служба във Външно министерство. 
Е, не и на ръководни постове. А кое 
ще ги ограничи да продължават да 
осведомяват покровителите си...  ПП

АПЕЛ
Драги съидейници,                                                                                 
Вестник „Прелом“ е в необходимост! 
За да не бъде лишен българският читател от 

национална съвест, идеологическа култура и 
отговорна политическа информация, разчитаме 
на вашата помощ!

                                                                    
Банковата сметка е:  
ПроКредит Банк SWIFT/BIC: PRCBBGSF  
IBAN: BG76 PRCB 9230 1036 1792 16

Благодарим ви!

 

НАЙ-ПОСЛЕ!

 В отговор на агресивното и проти-
воконституционно поведение на 
лидера на „Атака“, политологът 
Огнян Минчев стартира подпис-
ка в интернет, която до момента 
е подкрепена от над 7700 души:
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Г-н Христов, кой е компасът на 
бъдещия президент – човекът, 
общността или държавата?
И човекът, и общността, и държава-
та, защото без човек (т.е. без хора) 
няма общност, няма и държава. 
Държавата не съществува заради 
самата себе си – тя е необходима 
на хората, а държава без общност 
по-скоро е тоталитарен режим. 

Защо е необходим на България 
президент от десницата?
България има нужда от нов имидж, 
от промяна на визията си, но този 
нов имидж може да бъде постигнат 
с Президент, който гледа с широ-
ко отворени очи на Запад. Десният 
президент няма носталгия по ми-
налото,  Десният президент трябва 
да върне доверието на западните 
партньори към България, десният 
президент трябва, образно каза-
но, да сложи отново България на 
картата на демократична Европа. 
Страната ни има нужда от десен 
президент, който да препотвърди 
цивилизационния ни избор и да 
работи за по-стабилната интегра-
ция на страната в ЕС.

За успеха на изборите е необхо-
димо обединение на десните из-
биратели, което не може да бъде 
постигнато само с договореност 
между лидерите на политичес-
ките формации в дясно. Какво 
ще бъде Вашето лично послание 
като кандидат на обединената 
десница към избирателите?
Многократно съм отстоявал теза-
та за обединението в дясно. Ние, 
от автентичната десница, нямаме 
идеологически различия, може би 
имаме малки нюанси, които не са 
пречка за обединението. Дрязгите 
са по-скоро личностни и те трябва 
да бъдат преодолени в името на 
голямата цел – връщането на дес-
ницата във властта. Десните сме 
се доказвали в трудни исторически 
моменти. Заедно сме успявали да 
се справим с много по-тежки кризи 
от сегашната – спомнете си зърне-
ната криза и огромните опашки за 
хляб, спомнете си хиперинфлаци-
ята, спомнете си 5-6 доларовите 
заплати и пенсии... Убеден съм, че 
и днес всички заедно ще успеем 
да върнем автентичната десница 
в управлението на България, за да 

продължим реформите, които бяха 
спряни след нас и да предоставим 
истинска алтернатива на лошото 
управление, което се превърна в 
практика през последното десети-
летие. От нас зависи какво ще е 
бъдещето ни.  

Какво е първото нещо, което ще 
направите, когато влезете в Пре-
зидентството?
Срещи с вицепрезидента, минис-
тър-председателя на България и 
председателя на парламента за 
уточняване на бъдещите ни съв-
местни действия в името на Бълга-
рия. Ще се стремя всеки един човек 
в България да живее по-спокойно, 
по-нормално и по-достойно. За-
щото страната ни има потенциал, 
който може да се разгърне в раз-
лични области като туризма, земе-
делието, образованието. Нуждае 
се единствено от умели управници 
с визия, опит и възможности.

Благодарение на сегашния пре-
зидент, принадлежността му към 
ДС, енергийната обвързаност 
с Русия и именно скандалите с 
посланиците-агенти, във външ-
нополитически аспект България 
все още създава впечатление на 
страна, която не може да се ос-
вободи от миналото си. Каква е 
Вашата визия за промяна?
България трябва да скъса с близ-
кото си минало. България тряб-
ва да се изгражда и развива като 
Европейска страна. Затова обаче 
е много важна и фигурата на пре-
зидента. Той трябва да извоюва 
доверието на западните партньо-
ри, да извоюва доверието и на го-
лемите инвеститори, гарантирайки 
им трайната ориентация на Бълга-
рия към Европейските структури и 
Европейския съюз. 

Прави впечатление, че двайсет 
години след детронирането на 
властта на пролетариата, прези-
дентската институция продъл-
жава да раздава награди и орде-
ни за заслуги на лица, които са 
се ползвали с облаги и по вре-
мето на комунизма. В същото 
време единични са случаите на 
израз на почит към тези, които 
идеологията навремето нарича-
ше „враг на народа“. Например 

Илия Минев, който е най-дълго 
престоялият затворник (повече 
от Нелсън Мадела), беше наг-
раден едва 2000 година, и то 
посмъртно. В този смисъл как 
гледате на проблема за отговор-
ността на държавата към борци-
те за свобода? 
Мнимите борци против фашизма и 
капитализма няма да бъдат толе-
рирани в никакъв случай, а на ше-
пата оживели страдалци, дръзна-
ли да се опълчат на тоталитарния 
режим, ще бъде отделено подоба-
ващото отношение и внимание.

Кое спря просперитета на нова-
та българска държава?
Краткото участие на десницата 
от една страна (година и полови-
на при управлението на кабинета 
на Филип Димитров и 4-ри години 
при Иван Костов) не позволи про-
веждането на необходимите ре-
форми докрай. Към това трябва да 
добавим и появата на популистки 
правителства – това на Симеон 
Сакскобурготски и на Бойко Бори-
сов, както и лошото управление на 
тройната коалиция.

Много говорихме тези години 
за демокрация. Изминаха 20 го-
дини, оказа се, че някак си не е 
достатъчна демокрацията. Спо-
ред вас какви нови ценности са 
необходими? 
Демокрацията е важно завоевание 
и ние като че ли постигнахме част 
от нея, но това което не беше пос-
тигнато е икономически напредък 
на страната. 
България е в криза, българската 
икономика е в колапс. Малките и 
средни предприятия изнемогват, а 
голяма част от тях фалират. Без-
работицата е висока, доходите са 
ниски, а младите хора напускат 
страната. За мен най-голямото пре-
дизвикателство пред президента, 
управляващото мнозинство, прави-
телството на България и опозиция-
та е стабилизиране на икономика-
та. Няма да се уморя да повтарям, 
че трябва да се фокусираме върху 
икономиката, защото без икономи-
ка няма просперитет, без развита 
икономика няма повишаване бла-
госъстоянието на гражданите.

ИЗБОРИ

Какво може да направи Прези-
дентът за това млади хора да 
остават в България и да рабо-
тят тук, да са активни граждани, 
да участват в управлението на 
страната?
Това е най-голямата ми болка и 
вероятно най-трудната задача. 
Няма по-лошо от това да си при-
нуден да напуснеш родината си. 
Прокудените ни деца никога няма 
да ни го простят. Аз виждам като 
единствена възможност за тяхното 
задържане в България създаване-
то на една работеща икономика, 
която да осигури поминък. Убеден 
съм, че ако те намерят своята реа-
лизация тук, едва ли ще отидат на 
запад, за да мият чинии и работят 
като общи работници.
Президентът може и трябва да 
подпомага със своя авторитет, 
представителност, легитимност и, 
ако щете, активност дейността на 
българските правителства в посо-
ка развитие на икономиката. 

Напоследък национализмът 
понесе доста критики благода-
рение на един негов интерпре-
татор, който се показа готов да 
жертва и етническия мир за соб-
ствените си лични интереси. А 
за БДФ в национализма няма 
нищо отрицателно, трябва да 
имаш съзнание за национален 
дух, за народ, за Родина или за 
нещо, което е по-голямо от теб, 
за просперитета на което си 
струва да се прави саможертва. 
Какво е Вашето отношение към 
национализма?
Умереният национализъм е нещо, 
от което има нужда и България. Той 
не поражда етническо напрежение, 
а отстоява националните интере-
си и съхранява националния дух 
и националните традиции. Аз не 
приемам поведението на лидера 
на „Атака“, който за някакви 1-2% 
допълнителна подкрепа залага на 
карта етническия мир в страната. 
България е мултиетническа дър-
жава, просъществувала векове на-
ред без значителни междуетничес-
ки проблеми. Характерната за нас 
толерантност е качество, с което 
можем да се гордеем.  ■

РУМЕН ХРИСТОВ
зам. председател на СДС и 
кандидат за Президент от СДС
Роден на 27 декември 1955 година в русенското село Борово. Доктор 
по икономика. Университетски преподавател по Агромаркетинг. 
Член е на СДС от 1990 година. На 29 ноември 2009 г. на вътрешнопар-
тийните избори е избран за заместник - председател на партията. 
Семеен – съпругата му е адвокат, а дъщеря му завършва PR и медии 
в Лондон.

Уважаеми читатели и съидейници,

Вестник „Прелом” предоставя трибуна на двамата кандидати в предиз-” предоставя трибуна на двамата кандидати в предиз-”
борното им състезание.
Българският демократически форум, воден от съзнанието за необходи-
мостта от единство на десните сили, ще подкрепи избрания на 12 юни 
2011 г. кандидат за президент.

Интервютата взе:
АНГЕЛИНА ПРИМОВА



ПРЕЛОМ  •  5БР 10 (860), 06.06.2011    ИЗБОРИ

Г-н Малинов, кой е компасът на 
бъдещия президент – човекът, 
общността или държавата?
Президентът олицетворява единст-
вото на нацията. Но аз тръгвам от 
десницата. В този смисъл  се обръ-
щам в момента към общността на 
демократите в България – те да ми 
дадат сила и самочувствие, за да 
мога след това да обединя колкото 
се може повече хора на реалните 
избори. 
Защо е необходим на България 
президент от десницата?
Преди всичко е необходим човек 
от новото поколение. Новото поко-
ление в България, това са хората, 
които през 89-та бяха в студентска 
възраст, в началото на своята про-
фесионална кариера. Самият факт, 
че голяма част от нас сме се обра-
зовали в чужбина, но сме избрали 
да останем тук, означава, че ние 
дълбоко приемаме демократични-
те промени и искаме да живеем в 
демокрация. България има нужда 
от такъв човек, който да покаже 
наистина на нашите партньори и 
на света, че българските граждани 
вече избират хора от новото поко-
ление за свои лидери. 
За успех на изборите е необхо-
димо обединение на десните из-
биратели, което не може да бъде 
постигнато само с договореност 
между лидерите на политичес-
ки формации в дясно. Какво ще 
бъде Вашето лично послание 
като кандидат на обединената 
десница към избирателите?
Това, което казвате, е най-добрата 
аргументация на идеята за първич-
ни избори, която винаги съм подк-
репял и защитавал. 
Десницата винаги е била уважавана 
от избирателите в България, дори 
и от тези, които не са гласували за 
нас. Десницата стана символ на 
смели решения, на компетентност. 
Десницата наложи няколко неща в 
българската политика – членството 
в Европейския съюз и НАТО, сме-
лите реформи. Тези неща са наш 
патент, наше дело, наша запазена 
марка. 
Десницата през годините на прехо-
да беше много пъти несправедли-
во, незаслужено критикувана за ко-
рупция, за прекалено безразличие 
към избирателите, едва ли не за 
жестокост по време на реформите. 
Всичкото това е част от нашия об-
раз. Човекът от моето поколение, 
или аз, олицетворявам точно онова 
от прехода, което ми се струва, че 
всички биха признали като позитив 
– професионализъм, решителност, 
ценности; същевременно не нося 
нито един от негативите. 
Какво е първото нещо, което ще 
направите, когато влезете в Пре-
зидентството?

Веднага бих оказал директна подк-
репа на Закона за прочистване на 
дипломатическите служби. Дано не 
се наложи да чакаме до есента да 
бъде гласуван, но това е нещо, от 
което в момента България има ос-
тра нужда и президентът директно 
може да подкрепи, било с обръще-
ние към Народното събрание, било 
просто с отказ да спира повече 
действията на правителството и на 
външния министър.
Благодарение на сегашния пре-
зидент, принадлежността му към 
ДС, енергийната обвързаност 
с Русия и именно скандалите с 
посланиците-агенти, във външ-
нополитически аспект България 
все още създава впечатление на 
страна, която не може да се ос-
вободи от миналото си. Каква е 
Вашата визия за промяна?
Като евродепутат и член на Евро-
пейската народна партия искам да 
кажа, че това впечатление въобще 
не е малко. Всички знаят за Първа-
нов, всички знаят за писмото му до 
Милошевич; всички знаят че идва 
от БКП, че е бил върл националист 
в началото; всички знаят, че е бил в 
Държавна сигурност.
Така че е много просто – с новия чо-
век идва нов образ. Аз наистина съм 
различен от Първанов и ще предс-
тавлявам наистина ново поколение 
в българската политика. Аз нямам 
обвързаност с предишния режим. 
От него съм получил само средно-
то си образование - никакво назна-
чение, никакви привилегии. Нямам 
никаква обремененост. Връзката 
ми с Европа и с начина, по който 
мислят европейските партньори, е 
много по-дълбока. Освен това като 
професионален политолог аз съм 
на „ти“ с европейските идеи и инс-
титуции. Преподавам политическа 
теория, първите преводи на хрис-
тияндемокрация и консерватизъм 
са мои. Така че съм във връзка с 
европейската десница далеч преди 
да стана политическа фигура. За-
щото съм минал по другия път към 
консерватизма и християндемокра-
цията – преди политиката при мен – преди политиката при мен –
дойде знанието. Това ме различава 
от почти всички останали. 
Прави впечатление, че двайсет 
години след детронирането на 
властта на пролетариата, прези-
дентската институция продължа-
ва да раздава награди и ордени 
за заслуги на лица, които са се 
ползвали с облаги и по времето 
на комунизма. В същото време 
единични са случаите на израз на 
почит към тези, които идеология-
та навремето наричаше „враг на 
народа“. Например Илия Минев, 
който е най-дълго престоялият 
затворник (повече от Нелсън Ма-
дела), беше награден едва 2000 

година, и то посмъртно. В този 
смисъл как гледате на проблема 
за отговорността на държавата 
към борците за свобода? 
Ако трябва да бъда съвсем откро-
вен, при Първанов имаше систе-
матичен опит за реабилитация на 
хора от предишния режим. И както 
се казва, само за цвят пускаха и де-
мократи, или буквално хора, които 
не са обвързани с предишния ре-
жим и с левицата. Естествено, че и 
в левицата има хора, които заслу-
жават да бъдат зачетени, но Пър-
ванов просто наруши всякакъв ба-
ланс и всякаква етика. Това е нещо 
което, ако Синята коалиция излъчи 
президента в мое лице, ще има 
един защитник, който ще се опита 
не само да балансира нещата, а да 
установи нови критерии.
Кое спря просперитета на новата 
българска държава? 
Мисля, че нерешителността по 
средата на пътя и грешният ход. 
Първото правителство на Филип 
Димитров практически не можа да 
направи една година. След това 
– изключително грешна посока. И 
след като 1997 и 2001 година неща-
та бяха поправени и България тръг-
на решително по правилния път 
– геополитически и икономически – геополитически и икономически –
– дойде отново някакъв отказ. И то, – дойде отново някакъв отказ. И то, –
разбира се, отказ чрез много ковар-
на измама. Тогава, през 2001 годи-
на, българите нямаше да гласуват 
за БСП, беше очевидно. В този сми-
съл комбинацията от тежко наслед-
ство, кадри на Държавна сигурност, 
носталгия по комунизма, също и не-
възможността да се промени нещо 
чрез избор или решения, които ид-
ват чрез политическите избори,  не 
позволи ние да скъсаме категорич-
но с тази идеология. 
Ние като че ли сме склонни да из-
бираме верния път едва когато сме 
опитали всички грешки. Да се надя-
ваме, че сега след Сакскобурготс-
ки, след Станишев и след Борисов, 
хората отново ще се върнат към си-
нята идея и към тези, които ще се 
опитат да я олицетворят на прези-
дентските избори. Тъй като канди-
датът за президент най-лесно може 
да олицетворява и да обединява.
Много говорихме тези години 
за демокрация. Изминаха 20 го-
дини, оказа се, че някак си не е 
достатъчна демокрацията. Спо-
ред вас какви нови ценности са 
необходими? 

Няма нови ценности, които да са 
необходими. Няма за какво да тър-
сим нещо ново. Мисля, че христи-
янските ценности са предостатъч-
ни, за да може демокрацията да е 
ефективна. Защо трябва да търсим 
нещо ново? По-скоро трябва да 
строим по-стабилно и да не се от-
казваме от нещата, които са важни 
за нас, дори и да не са популярни 
за момента. Не мисля, че трябва да 
се търси нов морал. Няма нов мо-
рал. Аз се придържам към стария 
морал, не обаче отпреди 50 години 
– към стария морал, както се казва, 
с двехилядигодишна давност. 
Как виждам България след 20 го-
дини? Една от най-хубавите стра-
ни в Европа, където всеки иска да 
дойде, за да си почине, за да се 
нахрани и за да си напълни очите 
с красива природа. Много здрави 
хора, с висок стандарт, едни от най-
образованите млади хора по всички 
стандарти. С много магистрали, без 
газопроводи. Градината на Европа! 
Какво може да направи Прези-
дентът за това тези млади хора 
да остават в България и да рабо-
тят тук, да са активни граждани, 
да участват в управлението на 
страната?
Като работи за това в България да 
няма корупция и да има правила, 
да живеем по правилата. Моята 
убеденост e (тъй като преподавам и 
имам непрекъсната среща с млади 
хора), че младите хора не бягат за-
ради по-ниския стандарт, а защото 
не вярват, че могат да бъдат оцене-
ни по достойнство; че тук няма тези 
правила, които им гарантират сре-
щу вложен труд, старание, да наме-
рят работа и тя да бъде достойна. 
Това е, което ги гони. И президентът 
сякаш е призван по Конституция да 
бъде острието в битката срещу по-
литическата корупция и защита на 
правовата държава. Това между 
другото Първанов по никакъв начин 
не пожела да направи, защото него-
вите спонсори просто бяха от дру-
гата страна на барикадата, на която 
сме ние.
Напоследък национализмът по-
несе доста критики благодаре-
ние на един негов интерпретатор, 
който се показа готов да жертва 
и етническия мир за собствените 
си лични интереси. А за БДФ в 
национализма няма нищо отри-
цателно, трябва да имаш съзна-
ние за национален дух, за народ, 
за Родина или за нещо, което е 
по-голямо от теб, за просперите-
та на което си струва да се прави 
саможертва. Какво е Вашето от-
ношение към национализма?
Национализмът в България трябва 
да бъде свързан с християнството, 
демокрацията и твърдата убеде-
ност, че ние трябва да заемем по-
добро, достойно място в Европа. 
Това е национализъм, който е на-
сочен към увеличаване престижа 
на България и вяра във възможнос-
тите. Това което прави Волен Си-
деров, не е нито християнско, нито 
е националистическо – то е едно 
изключително дребно и злобно 
поведение на лидер на изчезваща 
партия. Това трябва да се запомни. 
Националистите и техните идеи са 
други.  ■

СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ
евродепутат от Синята Коалиция
кандидат за Президент от ДСБ
Роден на 19 януари 1968 г. в Дупница. Завършва политология в СУ, 
специализира политическа теория в Осло и Ню Йорк, и политическа 
философия в Йорк, Великобритания. Един от основателите на ДСБ 
и член на Националното ръководство на партията (2005-2007). Депу-
тат в 40-то Народно събрание (2005-2009).
Владее английски и немски език, женен, с три деца.
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На 3 април, по повод 135-та го-
дишнина от Априлското въстание 
(1976 г.), Българската православна 
църква обяви загиналите защит-
ници на църквата „Света Неделя“ 
в Батак и жертвите от Новосел-
ския девически манастир „Света 
Троица“ за светци. Канонизацията 
беше извършена в катедралния 
храм „Св. Александър Невски“ от 
патриарх Максим, в съслужение 
с други духовници от Българската 
православна църква. Патриархът 
свали бялото платно, с което бяха 
обвити иконите на новите светци, 
които бяха осветени и изнесени на 
литийно шествие около храма. 

По-късно хиляди жители и гости 
на Батак посрещнаха на Къпинче-
вия мост иконата на прославени-
те баташки мъченици. С литийно 
шествие тя премина през града до 
централния площад „Освобожде-
ние“. В баташката църква „Света 
Неделя“ бе отслужена тържестве-
на света литургия с участието на 
повече от 300 свещеници. Иконата 
на новосветците беше поставе-
на в храма заедно със специален 
саркофаг с техни мощи. Църквата, 
сега отново действаща, бе дарена 
на Българската православна цър-
ква по повод първото честване на 
Баташките новомъченици. 

От сега нататък в православния 
църковен календар ще има две 
нови дати – 17 май, когато ще се 
почитат Баташките светци, и 9 май 
– денят на Новоселските светци. 
1842 са избитите българи по време 
на баташкото клане (на 2-ри сре-
щу 3-ти май), избрали героичната 
смърт пред това да се откажат от 
Христовата вяра. За канонизация-
та са избрани загиналите в църк-
вата „Света Неделя“ около двеста 
жени, деца и мъже, както и осемте 
монахини и двамата свещеници 
от манастира „Света Троица“. Ис-
торията е запазила само някои от 
имената на жертвите – свещеници-
те Петър и Нейчо, великомъчени-
кът Трендафил Тошев, Иван, Илия 
и други от Батак, както и на свеще-
ниците Никола Барбулов и Георги 
Дългодрейски, и на седем монахи-
ни от Новосел. 

След потушаването на Априлс-
кото въстание името на Батак става 
печално известно не само в Бъл-
гария, но и в чужбина. Съставена 
е международна анкетна комисия, 
която да разследва извършените 
варварства и жестокости над бъл-
гарите по време на въстанието. 
Записаните спомени на Ангел Го-
ранов от Батак, син на Петър Го-
ранов (ръководител на батакчани 
по време на сраженията) може би 
най-добре свидетелстват за въста-
нието в Батак и за потресаващото 
клане в града:

„Докато първенците още не зна-
ели какво да предприемат, прис-
тигнал един батачанин, който бил 

хванат в гората от башибузуците, 
изпроводен нарочно от предводи-
теля им, известният на всички се-
ляни Ахмед ага Барутински, с пос-
лание. Той трябвало да каже на 
баташките първенци да обещаят в 
разстояние на 2 часа да предадат 
всичкото оръжие, иначе той ще на-
падне селото и ще вземе оръжието 
със силата на своите башибузуци. 
Петър Горанов събрал начаса съ-
вета и след съвещание изпратили 
в стана на Ахмеда пратеници да 
отговорят на башибузушкия начал-
ник, че батачани по никой начин не 
приемат да си предадат оръжието, 
с което са прогласили свободата и 
независимостта си, и че ако Ахмед 
иска да го вземе със сила, те са го-
тови да се бият!

Всички башибузуци заградили 
Богдановата къща и наченали та-
кова потресающо и отвратително 
клане, такива сърцераздирателни 
ужаси, каквито никога не е вижда-
ло човечеството... Никакви плачо-
ве, никакви сълзи, никакви разка-
яния и жалости, никакви вълнения 
и страсти - нищо, нищо не движело 
и не безпокояло никого! Тук там се 
чували само гласове на бозайни-
чета. Отсечените глави и отделе-
ните от тях тела скоро съставили 
грамадни купове около дръвника. 
Батачани сами си повдигали мърт-
вите и си чистили място за себе си. 
Бащата например е заклан, синът 
се събличал бързо, хвърлял дре-
хите и парите си в грозните ръце 
на башибузиците, отивал сам при 
касапина, хващал главата на баща 
си, целувал я няколко пъти без съл-
зи и без глас, хвърлял я на грама-
дата от мъченически глави… и сам 
подлагал врата си на дръвника!

Наченало се клането и на жени-
те, момите, бабите и децата. Же-
ните показвали същата мъжестве-
на и в същото време хипнотическа 
готовност към смъртта, както и 
мъжете. Тук само сцените са били 
по-жаловити и ужасяващи. Повеж-
дат майката на дръвника, а деца-
та й припкат около нея, притискат 
се помежду кокалите й, прехващат 
се за тялото й произнасят само 
трогателното и детски любовно-
то: „Мамо!“... Гледат без сълзи на 
майчната си отсечена глава и ча-
кат своята съдбина!... 

Не останало ни един жив човек, 
с изключение на няколко малки 
дечица, които са отвели в робство 
за потурчване. Около дръвниците 
стояли грамадни купове човеш-
ки глави и тела; на отделно място 
стояли женските и детинските, и по 
всичкия площад били разхвърляни 
човешки и детински меса и глави 
– все с отворени и въздигнати към 
небето очи!“

Два месеца по-късно (между 
28 юли и 25 август 1876 г.) корес-
пондентът на вестник „Дейли нюз“ 
Макгахан от международната ан-
кетна комисия пише своите репор-
тажи от Батак и околностите му: 
„Има неща твърде ужасни, за да 
позволят каквото и да е спокойно 

разследване; неща толкова позор-
ни, че окото отказва да ги гледа, 
умът - да ги обсъжда. Онова, кое-
то видяхме, беше така ужасно, че 
човек не може да спре погледа си 
повече от миг... Никога не бих мо-
гъл да си представя нещо по-пот-
ресаващо...“

Човешката история познава 
много случаи на героизъм и много 
примери за проява на доблест и 
чест. Но малко хора знаят подви-
га на жителите на Перущица и на 
българския революционер Кочо 
Честименски. Заедно с много дру-
ги перущенци, Честименски и се-
мейството му се укриват в мест-
ната църква, където се отбраняват 
от многочисления противник. За да 
не попаднат живи в ръцете на тур-
ците, Кочо убива жена си и дете-
то си, а след това слага край и на 
своя живот. Примерът му веднага е 
последван и от други перущенски 
въстаници. 

По този повод през юли 1876 г. 
Макгахан пише в репортажите си 
от Перущица: „При нашето посеще-
ние видяхме, че целият църковен 
двор е разоран от снаряди. Следи 
личаха навсякъде по стените на 
черквата, където са удряли снаря-
дите... Мъжете укрити в черковния 
двор решили след пропадането на 
този последен опит за преговори с 
турците, да се самоубият. Някои от 
тях пристъпвали вече към осъщес-
твяване на това решение, когато 
жените им се намесили и молели 
също така да бъдат убити... Пет-
десет или шестедесет мъже убили 
жените и децата си.“ 

Досега Българската православ-
на църква е обявила 104-ма за 
светци. Сред тях има патриарси и 
епископи; четирима средновековни 
владетели – княз Боян Енравота, 
княз Борис Покръстител, цар Пе-
тър Български и княз Йоан-Влади-
мир Български; трима воини и 87 
мъченици. Последните канонизи-
рани за български светци от БПЦ 
са Паисий Хилендарски през 1962 
г. и Софроний Врачански през 1964 
г. от патриарх Кирил. 

Последният българин обявен за 
светец (през 1998 г. от папа Йоан 
Павел II) е  монсиньор Евгений Бо-
силков. Той е един от осъдените на 
смърт български католически све-
щеници, разстрелян заедно с три-
ма свои сподвижници през 1952 г. 
Обвинени са от комунистическата 
власт в шпионаж, „самопризнания-
та“ за който са изтръгнати с мъче-
ния. 

През 2000 г. т. нар. Алтернати-
вен синод на Пимен и Инокентий 
обявява дякон Игнатий – Васил 
Левски за светец, а през 2002 г. ка-
нонизира 120 свещеници, избити 
от комунистическата власт след 9 
септември 1944 г., но тези актове 
не са признати от Светия синод на 
БПЦ. 

През това време църквите на 
съседите ни врят и кипят от кано-

КАНОНИЗАЦИЯ НА МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ

низации. Първенец в това отноше-
ние е Русия, която за последните 
20 години има над 1000 канонизи-
рани, Сърбия около 200, а в Гър-
ция тази практика никога не е пре-
установявана.

Въпросът около канонизация-
та на герои от Батак и Ново село 
предизвика вълна от спорове и де-
бати. Цитираме някои виждания и 
коментари по повод събитието:

„Днес, 135 години след трагич-
ната епопея в Батак, признател-
ното потомство по инициатива на 
българската патриаршия канони-
зира баташките мъченици за свет-
ци, за да напомнят на поколенията 
за родолюбието и саможертвата 
на нашите предци пред олтара на 
Отечеството в името на вярата 
и свободата на род и Отечество. 
Дълбок поклон пред светите мъче-
ници на Батак!“, казва д-р Богомил 
Колев в своя блог bogomil.blog.bg.

Богословът д-р Христо Темелски 
споделя в сайта „Двери на правос-
лавието“: „Отдавна историците са 
направили приблизителни изчис-
ления, че жертвите от Априлското 
въстание са 30 000. Както в цър-
ковния календар има „Св. 20 хиля-
ди мъченици, изгорени в Никоди-
мия“, така в нашия случай може да 
има „Св. 30 хиляди новомъченици, 
пострадали при Априлската епо-
пея от 1876 г.“ По този начин ще се 
канонизират всички жертви и ще се 
тушират всякакви недоволства.“

Авторка, подписана като Злати-
на в сайта „Двери на православи-
ето“, дава още една гледна точка 
към темата: „Изкушението да се 
канонизират национални герои от 
турския период е общо за Балка-
ните и може би гърците са най-по-
датливи. Но даже те използват два 
термина – светци мъченици и мъ-
ченици за народа“. Друг участник 
я допълва: „Тези хора са мъченици 
на революцията, но дали са мъче-
ници на вярата?“ Според трети пък 
Светият синод си прави пиар...

Канонизацията на мъченици от 
Априлското въстание за светци 
демонстрира стремежа на църк-
вата отново да даде своя принос 
за духовното ни единство и наци-
оналното ни достойство в битка-
та срещу нищетата. Църковните 
дейци добавят своите свещи към 
проблясващите пламъци на един 
разбуждащ се национален дух. 
Да, батакчани, перущенци и други-
те герои от Априлското въстание, 
и без да са били светци и цър-
ковници, са вършили своя подвиг 
– именно защото този непрекло-
нен дух ги е движил, за да отстоят 
воля и чест.

Априлската епопея е голям урок 
по възмога над болка и смърт 
– заради бъдеще. И в този сми-
съл, както казва един съвреме-
нен мислител, България е школа 
за духовно възмъжаване!  ■
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Германия стана първата висо-
ко развита индустриална страна, 
която загърби ядрената енергети-
ка – като основна причина за това 
решение е ядрената катастрофа 
в японската АЕЦ „Дайичи“. След 
драматичен дебат в управляваща-
та дясна коалиция, министърът на 
околната среда Норберт Рьотген, 
който знаково се появи пред меди-
ите, яхнал велосипед, обяви взето-
то решение за поетапно приключ-
ване на дейността на 17-те ядрени 
централи, които осигуряват пове-
че от 20% от електроенергията в 
страната.

Осем от тях – най-старите – ще 
спрат дейността си веднага (всъщ-
ност седем вече са спрени веднага 
след катастрофата във Фукушима 
– и никога няма да бъдат включе-
ни). Шест от останалите ще бъдат 
спрени през 2020 г., а най-модер-
ните три – през 2022 г. Нови цент-
рали, разбира се, няма да се про-
ектират.

„Нашата енергийна система 
трябва фундаментално да бъде 
променена и може да бъде проме-
нена. Ние искаме електричеството 
на бъдещето да бъде безопасно и 
в същото време надеждно и иконо-
мически оправдано.“ – заяви Мер-
кел веднага след срещата.

Тази визия не е прецедент – 
само седмица преди това – на 25-
ти май, правителството на Швей-
цария замрази строителството на 
нови АЕЦ и взе решение до 2034 г. 
да затвори всички работещи в мо-
мента централи. През април ита-
лианското правителство отмени 
всички разпоредби, регламенти-
ращи къде да бъдат разполагани и 
как да бъдат строени бъдещи АЕЦ. 

Всъщност именно тук отказът е с 
най-далечна дата – свързан е с 
предишната ядрена катастрофа в 
Чернобил: и четирите АЕЦ в стра-
ната бяха спрени с референдум от 
1987 г.

Като прибавим към тези реше-
ния и предвидените от ЕС тестове 
за сигурност, през които трябва да 
минат всички ядрени централи на 
Стария континент – и които пред-
полагат много сурови рестриктив-
ни мерки за централите, които се 
планират в сеизмично опасни ра-
йони, става повече от ясно, че уро-
ците от Фукушима не са останали 
без последствия, че очевидно бъ-
дещето на ядрената енергетика 
подлежи на преосмисляне – и това 
бъдеще съвсем не е толкова розо-
во, колкото би им се искало на род-
ните ядрени мафиоти.

Защото – както много ясно личи 
и от плановете на Германия за гло-
бално преструктуриране на енер-
гийната й стратегия – става дума 
не само за енергийна сигурност, но 
и за преосмисляне на самата енер-
гийна философия – от интензивна 
енергетика към енергоспестяващи 
технологии. Правителството се 
надява да понижи общото потреб-
ление на електричество с 10% до 
2020 г. чрез нови мерки за подоб-
ряване на енергийната ефектив-
ност; предвижда се също подпома-
гане на енергоемките индустрии и 
модернизиране на сградите, за да 
се намалят отоплителните мощ-
ности.

Как стои България на фона на 
тази нова енергийна разумност, 
която очевидно се превръща в ос-
новен политически акцент в прак-
тиките на страните от ЕС? Стои 

– меко казано – странно. Странно 
– защото България е страната с 
най-висок разход на електроенер-
гия на единица продукция – при 
което въвеждането на енергос-
пестяващи технологии би реши-
ло всички проблеми с насъщните 
енергийни нужди. Странно, защото 
става дума за най-бедната страна 
в съюза, която точно навръх траге-
дията във Фукушима се засили да 
стои ядрена централа на стойност 
не по-малко от десет милиарда 
евро – при това абсолютно ненуж-
на за вътрешно потребление; ори-
ентирана само към износ, за който 
няма реален пазар; обременяваща 
поколения наред всички българи 
да плащат по-високи сметки за ток, 
за да изплащат централата; и га-
рантираща печалби единствено за 
неколцина рубладжии и енергийни 
мафиоти – както и пълна енергий-
на, а следователно и политическа 
зависимост от Москва...

Какво може да се направи, за да 
избегнем тази гибелна за нацио-
налната ни независимост перспек-
тива? Настоящата ситуация дава 
много ясен отговор на този въп-
рос. Нужен  е натиск – вътрешен и 
външен. Външният вече е налице 
– най-малкото ако се съди по ня-
колко съвсем наскоро случили се 
събития. Най-важно сред тях е ре-
шението на българското правител-
ство да предложи изцяло нов до-
говор за строежа на АЕЦ „Белене“ 
– без да спази предателски спаза-
рената в анекс 12 дата за подпис-
ване на окончателния и задължа-
ващ ни необратимо окончателен 
договор. Към това могат да се по-
сочат и още няколко нехарактер-
ни и неподозирани в контекста на 
досегашната рубладжийска логика 
нещица – например намерението 
на Министерството на околната 
среда за нова процедура на ОВОС 

за площадката в Белене – във 
връзка с факта, че проектът е из-
менен, преговорите за доставяне 
на ядрено гориво от „Уестигхаус“, 
договарянето с „Шеврон“ за тър-
сене на шистов газ, оповестеното 
решение страната ни да участва в 
изграждането на противоракетния 
щит на НАТО и др.

За да не останат тези неща 
само приказки, а за да се превър-
нат в действия – и още повече за 
да може казусът с АЕЦ „Белене“ 
да бъде решен веднъж завинаги, 
а не просто да се бави топката и 
да се прехвърля отговорността на 
следващото правителство, е нужен 
и вътрешен натиск. Меркел също 
не беше фен на възобновяемите 
източници – и кроеше планове не 
за спиране, а за удължаване на 
живота на ядрените електроцент-
рали. Сметките и обаче излязоха 
без кръчмаря – и именно нечувст-
вителността й към потенциалните 
опасности от ядрената енергетика 
доведе до катострофални загуби в 
местните избори: в края на минала-
та година тя загуби контрола върху 
Бундесрата след поражението на 
нейната коалиция на изборите в 
провинция Северен Рейн-Вестфа-
лия, а през настоящата година зе-
лените спечелиха местните избори 
в един от бастионите на християн-
демократите – провинция Баден-
Вюртенберг.

Изглежда нещо подобно трябва 
да се случи и у нас. Бойко Бори-
сов трябва да си плати гяволъка 
с лъжите наедро и коленопрекло-
ниченето пред Путин и неговия ге-
нерал-губернатор Валентин Златев 
– именно чрез нашия вот. Време е 
българите да дадат един сериозен 
урок на разните популисти и „спаси-
тели на нацията“, които ги водят за 
носа вече цяло десетилетие.  ■

ПРИМЕРЪТ НА ГЕРМАНИЯ
Едвин Сугарев, Едвин Сугарев, SVOBODATA.COM

СВЯТ

Ратко Младич е изправен пред 
Международния трибунал за бив-
ша Югославия в Хага. Срещу него 
започна съдебен процес за гено-
цид, военни престъпления и прес-
тъпления срещу човечеството 16 

години след като съдът го обвини 
за избиването на 8000 мюсюл-
мански мъже и момчета в анклава 
Сребреница, предаде Асошиейтед 
прес. 

Клането в Сребреница е смя-
тано за най-голямата жестокост 
в Европа след Втората световна 
война. Босненските сръбски сили 
под командването на Ратко Мла-
дич събират тогава момчетата и 
мъжете на Сребреница и ги екзе-
кутират в рамките на няколко дни, 
погребвайки телата им в масови 
гробове в района. Според сина на 
Ратко Младич, цитиран от Асоши-
ейтед прес, баща му е твърдо на 
позицията, че клането е било из-

вършено без негово знание. “Него-
вите заповеди са били да се ева-
куират ранените, жените и децата, 
а след това бойците. Каквото и да 
е направено, е било зад гърба му, 
той няма нищо общо“, заяви Дарко 
Младич.  

Твърдението на бившият коман-
дир на босненската сръбска армия, 
известен със своята бруталност по 
време на войната, че не знаел и не 
е отговорен за масовите екзекуции, 
извършени от неговите сили през 
юли 1995 г., се определят от проку-
рорите като нещо невъзможно.

Сръбските власти засилиха мер-
ките за сигурност в страната зара-
ди проведения в Белград митинг на 

националистическата Сръбска ра-
дикална партия в знак на протест 
срещу ареста на Младич. Подобни 
протести в миналото са завършва-
ли със сблъсъци между полицията 
и крайнодесни националисти. Око-
ло 3000 привърженици на Младич 
пристигнаха с автобуси от различ-
ни части на Босна в неговия ро-
ден град Калиновик, за да изразят 
подкрепата си. Някои от тях носеха 
черни тениски със снимка на Мла-
дич и думите „Сърбия – в сърце-
то ми“. Тълпата нарече сръбския 
президент Борис Тадич „предател“ 
заради това, че е наредил ареста 
на „сръбския герой“ и призова дър-
жавния глава „да се самоубие“.

Мнозина от присъстващите зая-
виха, че биха се сражавали под ко-
мандването на Младич отново.  ПП

РАТКО МЛАДИЧ:
Нямам нищо общо с клането в Сребреница
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Двамата родители на Нася 
Кралевска са лекари. Тя често 
си спомня семейния дом в Со-
фия, който е бил средище на 
хора с про-демократични възгле-
ди и място за оживени дискусии, 
провокирани от нарушаването 
на човешките права в комунис-
тическия режим. Баща й е сред 
хилядите потърпевши – лежал 
е три години в затвора през 50-
те. Родена в тоталитарния пери-
од, Нася Кралевска-Оуенс доб-
ре познава червения терор и от 
малка мечтае за свободна и де-
мократична България.

След падането на Берлинска-
та стена през 1989 г. тя се въз-
ползва от възможността да пъту-
ва и често се връща в България, 
за да наблюдава отблизо прехо-

да и да получава информация 
от първа ръка. Така интервюира 
политически и граждански лиде-
ри, интелектуалци и обикновени 
граждани, пише множество мате-
риали, които излизат във вестни-
ците „Демокрация“, „Про и Анти“, 
„Култура“ и „Детонация“. Основ-
ната тема на нейния изследова-
телски и журналистически инте-
рес е историята на България през 
и след Втората световна война, 
както и съвременната ситуация, 
в коята страната ни се намира. 

В следствие на този интерес 
през 2001 г. на български излиза 
книгата „Без заглавие: Рушители 
и строители на България“, която 
получава много висока оценка от 
критиката за пълнотата и дъл-
бочината на изследванието на 

риод, когато е опустошена бъл-
гарската държава и е променен 
манталитетът на българите. 

Книгата съдържа историчес-
ки данни, документи, журна-
листически изследвания, есета, 
спомени, лични разкази на оче-
видци, като авторката ги под-
режда в един разказ, служейки 
си умело с познанията си по по-
литическа и социална психоло-
гия и философия. Тя разкрива, 
че „промяната“ е била внима-

телно подготвена предварител-
но, и описва тайните ходове, 
които комунистическата партия 
е направила, за да си гарантира 
властта и след това. Отбелязан е 
и големият страх на комунистите, 
че след 1989 г. срещу тях ще има 
репресии, каквито те са извърши-
ли след 1944 г. Очакванията им 
обаче не се оправдават, защото 
българският народ никога не е 
бил жаден за мъст, подчертава 
Нася Кралевска-Оуенс.  ■

КУЛТУРА

След успеха на бестселъ-
ра „Президент на РъБъ“ Иво 
Инджев зарадва читателската 
аудитория с новата си книга 
„Течна дружба“. Официалната 
премиера се състоя на 17 май 
пред Паметника на Съветската 
армия в София. 

В новата си книга журналис-
тът окончателно развенчава 
митовете и клишетата за „веч-
ната дружба“ между България и 
Русия, превърнала се отдавна в 
„течна дружба“. Книгата е опит 
да се говори за реабилитацията 
на поробената истина за отно-
шенията ни с фатално важния 
за България „Дядо Иван Грозни“ 
и разкрива непознати епизоди 
от нашата съвременна история, 
за които читателите ще научат 
за първи път. 

„Време е да започнем да на-
ричаме нещата с истинските им 
имена… Не може вечно да се 
търпи лъжата за „дружбата“, ко-

ято била „вечна“. Вижда се, че 
е „течна“ и че сме впримчени в 
нейния водовъртеж преднаме-
рено и злонамерено. И какво, да 
се давим ли? Не беше ли каза-
но от съветската сатира, почер-
пила мъдростта да се надсмее 
над собственото нещастие от 
действителността, че спасява-
нето на давещите се е дело на 
самите давещи се?“, споделя с 
читателите Иво Инджев. „Но 
ако е вярно, че сме избрали ев-
ропейския път, ще трябва да си 
отговорим честно какво дирим 
цивилизационно в прегръдката 
на руската мечка. И дали това 
е нашият информиран избор. 
Твърдя, че не е...“, категорично 
завършва той.  ■

ЧЕРНАТА КНИГА НА БЪЛГАРСКИЯ КОМУНИЗЪМ
Английският превод на бестселъра „Без заглавие:  Рушители и строители на България“ 
дава възможност на хора от целия свят да се запознаят с  истинското лице на комунизма

На 17 май в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ в Со-
фия се състоя представяне на английското издание на книгата 
„Communism Versus Democracy: Bulgaria 1944 to 1997“ на журналис-
тката Нася Кралевска-Оуенс. Авторката е българка по рождение 
и дух, завършила Немска филология и Журналистика в Софийс-
кия университет, специализирала в Германия и Англия. Автор е 
на множество статии и интервюта, публикувани в българския 
печат; редактор е на няколко книги; превеждала е романи, разка-
зи, пиеси, поезия от немски и английски на български език; пре-
подавала е Български език и култура в Университета в Делауер, 
САЩ. От 1985 г. живее в Съединените щати със съпруга си д-р 
Аарон Дж. Оуенс. 

ИВО ИНДЖЕВ РАЗВЕНЧА МИТА ЗА 
„ВЕЧНАТА ДРУЖБА”

МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ

1. „Русофобия“ било да се критикува Русия.
2. „Дружбата от векове“ била вечна и свещена.
3. „Антифашизмът на комунизма“ – целта оправдава средства-
та.
4. Символиката на паметниците – руска кръв във вените на съ-
ветската окупация.
5. Оседлаването на България като руски троянски кон срещу 
днешна Европа.

Това са петте нападателни оръжия на Петата колона в Бълга-
рия! Време е за самоотбрана!

Тази книга се опитва да отмести поне малко канарата, притис-
нала България, върху която пише без право на обжалване: „Тук 
почива една история на безкористната дружба между два влю-
бени народа“. Подписът не се чете, закодиран е конспиративно. 
Но подозрително прилича на „Дядо Иван Грозни“. Грамадата от 
лъжи и фалшификации е толкова тежка, че е лековато да повяр-
вам в успеха на едно самотно авторско усилие да я отмести. Но 
си струва опитът, защото, както пише руският публицист Игор 
Бунич, „няма по-лошо иго от собственото невежество“! Нима и в 
21 век искаме да сме герои от „Под игото“ – под игото на собст-
веното невежество?

(цитати от книгата)

Страницата подготви:
БИСТРА ИВАНОВА

Издателство „Ентусиаст” издаде новата книга на ” издаде новата книга на ”
журналиста „Течна дружба”

периода 1944-1997 г., и 
веднага става бестселър. 
Оттогава книгата има 
още 3 издания (съответ-
но от 2003, 2006, 2011 г.) 
и множество допечатки.

На представянето на ан-
глийското издание Нася 
Кралевска-Оуенс опре-
дели книгата като „свое 
малко отмъщение“ и спо-
дели, че първоначално 
е смятала да пише само 
за първите години след 
падането на комунисти-
ческия режим (1989-1997 
г.), но по време на подго-
товката осъзнала, че но-
вото време не може да 
бъде обяснено, ако не 
се обърне поглед и към 
самия тоталитарен пе-


