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ИЗБОРИ  с. 3

Връх „Шипка“ не е връх „Св. 
Никола“, както ни учеха в часо-
вете по история през социализ-
ма. Само паметникът е издигнат 
на връх „Св. Никола“ – днешни-
ят връх „Столетов“, а връх „Шип-
ка“ е встрани от него, уточняват 
историците. Ще кажете, че не 
е важно. Но е важно. Не зара-
ди фактите, а заради истината. 
Този пример не е прецедент. Ця-
лата ни историческа култура е 
подменена и срината до основи! 

В България нито средното, 
нито младото поколение, нито 
даже сегашните ученици, имат 
понятие за ценностите, които 
историческата памет ни е заве-
щала за 13 века България. Така 
непознат си остана и цар Борис 
III, Обединителят. Колцина оце-
ниха дипломацията му, изключи-
телната му благородност, исто-
рическа му доблест. Личността, 
която се пожертва и даде всич-
ко, дори живота си, за България. 
Той отстоя и сложи черна заб-
радка на собствения си дом, но 
не и върху българската история 
и народ! Цар Борис ІІІ не само 
спаси хиляди човешки души, 
граждани на тази земя, верни 
на своя бог, макар и различен от 
нашия. Той не изпpaти нито един 
воин на Източния фронт или във 
война срещу съседите ни, а с 
мирен поход взе това, което ни 
е принадлежало. Обединителят, 
осъществил, макар и за кратко, 
националния идеал.  „Моите 
министри са англофили, моите 
генерали са германофили, моят 
народ е русофилски, само аз ос-
танах българофил“, изрича той. 

Затова в деня на негова-
та кончина, 28 август 1943 г., 
в 16 часа и 22 минути, един 
народ изрича думите на Хрис-
тос на Голгота – с предсетата 
за бъднините  си един народ 
изплаква „свърши се“ в едно 
развълнувано море от сълзи...

Днес този изстрадал народ 
все още търси държавник, 
политик, общественик, 
гражданин, който няма да 
жертва народа за себе си, а 
себе си за народа!  Търси го! ...

„Български Демократически 
Форум е респектирана от от-
говорността да сътрудничи за 
единение на десницата, каза 
лидерът й Жаклин Толева на 
пресконференция по повод 
създаването на коалиция Съюз 
на Десните Сили, подкрепя-
ща кандидатурата на Румен 
Христов за президент. Единст-
веният начин в политиката да 
си върнеш загубеното обратно 
е взаимодействието с всички, 
които го искат. Затова и ние сме 
се стремили към политичес-
ки партньорства, които водят 
до политически последствия, 
надхвърлящи рамките на едни 
конкретни избори. Такова е 
партньорството ни със Съюза 
на демократичните сили и с 
останалите партии в дясното 
пространство, защото нашите 

           БДФ в нова дясна 

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

СВЪРШИ СЕ...

Форум (БДФ), Обединените 
Земеделци, Демократическата 
партия (ДП), Движение „Гергьов-
ден“, Съюзът на Свободните 
Демократи (ССД), БДС Радика-
ли, Радикал Демократическата 
Партия (РДП), Българската 
Социалдемократическа Пар-
тия (БСДП) и партия Българска 
Нова Демокрация (БНД).

„Днес България отново има 
нужда от реформатори, Бълга-
рия има нужда от реформи и 
промени. Тези промени могат 
да бъдат осъществени от пред-
ставителите на автентичната 
десница и на демократите“, каза 
кандидатът за президент Румен 
Христов. „Държавният глава 
трябва да е представител на 
десницата. Ако бъда избран, ще 
водя пробългарска, достойна 
политика“, обеща той.

ценности са общи, нашата цел 
е една – да овластим реалната 
десница като опонент и срещу 
метаморфозиралата бивша 
БКП, и срещу популизма, а 
също така и срещу политичес-
кия нихилизъм. Това е едната 
причина, за да се присъединим 
към тази коалиция, а другата 
безспорно е преценката на 
личността на г-н Румен Христов 
– личност, която показа, че е 
надскочила социалната си и по-
литическа принадлежност и има 
визията на държавник, който да 
доведе България до национал-
но мощна, социално справедли-
ва и просперираща страна.“

Зад кандидатурата на Ру-
мен Христов за президент на 
България застават Съюзът на 
Демократичните Сили (СДС), 
Българският Демократически 

БДФ подкрепя обществената кампания 
КУПЕНИ ГЛАСОВЕ=МЪРТВИ ГРАДОВЕ

срещу купения и контролиран вот

www.votebuying.izborenkodeks.com

РЕдАКЦИОННО:

ЦЕННОСТИ  с. 4

Ден на 13-те 
безсмъртни българи

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ  с. 6 

НОВО КРЕДО

Гражданска
съотговорност

ПП

Коалиция 
„ДА за Варна“ с 
кандидат-кмет от БДФ

коалиция за президентските избори
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1. Угърчин – издига кандидатура за кмет на община Угърчин и регистрира самостоятелна листа за общински 
съветници и кандидати за кметове на кметства (с. Лесидрен, с. Кирчево и с. Катунец);
2. Варна – в коалиция, подкрепяща кандидатурата на член на БДФ за кмет  на Варна, обща коалиционна листа 
за общински съветници и кандидати за кметове на кметства (с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица, с. Тополи, с. 
Константиново);
3. Пловдив – в местна коалиция, издигаща кандидатура за кмет на Пловдив и участва в обща коалиционна листа за 
общински съветници;
4. Кричим – в местна коалиция, издигаща кандидатура за кмет на Кричим и участва в обща коалиционна листа за 
общински съветници;
5. Кюстендил –  в местна колиция, издигаща кандидатура за кмет на Кюстендил и участва в обща коалиционна листа 
за общински съветници;
6. Самоков – регистрира самостоятелна листа за общински съветници;
7. Ботевград – регистрира самостоятелна листа за общински съветници и кандидати за кметове на кметства (с. 
Трудовец, с. Скравена, с. Литаково, с. Врачеш);
8.  Монтана – подкрепя кандидата на коалиционните партньори за кмет на Монтана и регистрира самостоятелна 
листа за общински съветници и канидати за кметове на кметства на територията на общината;
9.  Берковица – подкрепя кандидата на коалиционните партньори за кмет на Берковица и регистрира самостоятелна 
листа за общински съветници и кандидати за кметове на кметства на територията на общината;
10. Стара Загора – в местна коалиция, издигаща кандидатура за кмет на Стара Загора  и участва в  обща 
коалиционна листа за общински съветници;
11. Благоевград – регистрира кандидат за кмет на община Благоевград, самостоятелна листа за общински съветници, 
както и кандидати за кметове на кметства на територията на общината (с. Падеж, с. Логодаш, с. Покровник, с. Селище, 
с. Церово, с. Рилци, с. Бело поле);
12. Сатовча – самостоятелна листа за общински съветници;
13. Петрич – самостоятелна листа за общински съветници;
14.  Симитли – регистрира кандидат за кмет на община Симитли, самостоятелна листа за общински съветници, както  
и кандидати за кметове на кметства на територията на общината (с. Железница, с. Градево, с. Крупник, с. Черниче, с. 
Долно Осеново, с. Полето, с. Полена);
15. Горна Оряховица – регистрира самостоятелна листа за общински съветници, както  и кандидати за кметове на 
кметства на територията на общината (с. Първомайци, с. Върбица, с. Драганово, с. Поликраище);
16. Лясковец – регистрира  кандидат за кмет за кметство (с. Джулюница);
17. Стражица – регистрира кандидат за кмет на кметство (с. Антоново);
18. Пазарджик – подкрепя кандидата на коалиционните партньори за кмет на Пазарджик и регистрира самостоятелна 
листа за общински съветници;
19. Велико Търново – в местна коалиция, издигаща кандидатура  за кмет  на община Велико Търново, кметове на 
кметства в общината и обща коалиционна листа за общински съветници;
20. Провадия – регистрира кандидат за кмет на община Провадия, самостоятелна листа за общински съветници 
21. Суворово – регистрира самостоятелна листа за общнски съветници;
22. Видин – в местна коалиция, издигаща кандидатура  за кмет  на Видин  и участва в  обща коалиционна листа за 
общински съветници;

Последните години особено ясно показаха, че България се нуждае от стабилно дясно управление, което 
единствено може да преодолее:
•       Подмяната на парламентаризма с популизъм и с еднолична воля;
•       Показните и безрезултатни действия в борбата с престъпността;
•       Спирането на реформите;
•       Непоследователната и хаотична икономическа политика;
•       Липсата на прозрачност при разходването;
•       Опасното разделение на нацията на етническа основа.
Президентските избори са реална възможност за възстановяване на истинското дясно пространство в българската 
политика.
Водени от това разбиране ние, коалиция СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ декларираме следното:
1.      Категорично подкрепяме г-н Румен Христов като кандидат за Президент на Република България.
2.      Заявяваме твърдата си воля да работим за победа на десницата и възстановяване на доверието на 
гражданите в българските институции.

Съюз на Демократичните Сили
Обединени Земеделци
Демократическа партия
Движение Гергьовден
Съюз на Свободните Демократи
БДС Радикали
Български Демократически Форум
Радикал Демократическа Партия
Българска Социалдемократическа Партия
Българска Нова Демокрация

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на политическите партии, подкрепящи десния кандидат 
за Президент на Република България Румен Христов

УЧАСТИЕ НА БДФ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ
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БДФ, СДС, Демократическа 
партия, БДС-Радикали, НДСВ, 
Съюз на свободните демок-
рати, Движение Гергьовден, 
Нова сила, Единна народна 
партия, ВМРО-НИЕ, БНД и 
Новото време се регистрираха 
заедно за участие в местните 
избори като „Коалиция Кюс-
тендил“. Своите подписи под 
коалиционното споразумение 
поставиха инж. Николай Бо-
рисов от БДФ, Анелия Любе-
нова от СДС,  Васил Иванов 
от НДСВ и представителят на 
ОДС, Ивайло Андонов.

Кметът на Кюстендил Петър 
Паунов прие с въодушевле-
ние новината: „Радостен съм 
да съобщя, че коалицията, 
която се създаде от името на 
гражданите на Кюстендил и 
за бъдещето на нашите деца, 

ще продължи своята работа и 
през следващите години“.

„Смятам, че мястото на 
БДФ е в дясно-центристката 
коалиция на Кюстендил. Ние 
от Български демократически 
форум се борим за национал-
но обединение и просперитет, 
и ще работим усърдно коали-
цията да спечели изборите“, 
обоснова участието на БДФ-
Кюстендил нейният председа-
тел инж. Николай Борисов. 

„Стремежът ни е да продъл-
жим управлението на община-
та, което до този мандат беше 
абсолютно успешно“, сподели 
общинският председател на 
СДС Анелия Любенова. „С по-
лагането на тези подписи ние 
заявяваме категоричната си 
готовност да се явим заедно 
на предстоящите местни избо-

ри, за да продължим проекта 
„Коалиция Кюстендил“, про-
дължи Любенова. 

Упълномощеният от ОДС 
Ивайло Андонов уточни учас-
тието на ОДС в обединението 
лаконично: „Дясно-центрист-
ката коалиция на Кюстендил 
трябва да продължи работата 
си и в следващ мандат“. 

„Подписах споразумението 
за влизане в широката дясна 
коалиция, тъй като за мен е 
удоволствие да върна НДСВ 
там, където му е мястото – в 
дясно“, обясни присъствието 
на неговата партия в коалици-
ята областният председател 
на НДСВ Васил Иванов.

Форумът ще се бори заедно с още 
единадесет партии на изборите

БДФ-Кюстендил влeзe в коалиция дясно-център

ПП

Коалиция „ДА за Варна“ се 
регистрира в общинската из-
бирателна комисия (ОИК) за 
участие в изборите за кмет 
на Варна, общински съвет-
ници и кметове на населени 
мета на 23-ти октомври. Коа-
лиционното споразумение е 
подписано от две десни фор-
мации – ПП „Единна народ-
на партия“ и ПП „Български 

демократически форум“.
„Ще представим силна и 

млада листа за общински 
съветници“, заяви пред ре-
портери представителят на 
коалицията Кирил Георгиев 
след получаване на удос-
товерението за участие в 
предстоящите избори от ОИК 
– Варна.

  

Дясната формация ще подкрепи 
кандидатурата на дългогодишния 
член на НС на БДФ Антон Луков 
за кмет на Варна 

Коалиция „ДА за Варна” с кандидат-кмет от БДФ

ПП

Българският 
демократически форум се 
присъедини към Синята 
коалиция във Велико 
Търново. Промяната бе 
отразена в Общинската 
избирателна комисия. С 
решение на Централното 
ръководство на БДФ и 
лично на лидерa Жаклин 
Толева, в Старата столица 

пристигна председателят 
на Предизборния щаб 
на партията Тодор 
Василев, който подписа 
споразумението със СДС и 
ДСБ. 

„Нашите ценности са общи, 
а целта ни е една“, мотивира 
присъединяването към коали-
цията председателят на БДФ 
Жаклин Толева.

БДФ се присъедини към 
Синята коалиция във 
Велико Търново

ПП

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!                                                                                         
             

Благодарим ви!   

Абонамент:
01-15 септември във всички
клонове на Български пощи

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

АПЕЛ
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СВОБОДА И ЗАКОН:
кратък исторически очерк

по-голяма сигурност. Така се 
появяват законите, така се 
ражда държавата. Държавата 
следователно е продукт на 
правовия ред. 

Истински правов ред се 
създава едва в Римската 
империя, но и там робите са 
считани не за хора, а за вещи, 
които могат да се купуват и 
продават, и дори унищожават. 
Освен това волята на 
императора е стояла над закона. 
Това важи за всички абсолютни 
монархии. 

През средновековието 
правата и свободите на хората 
са зависели от това към 
кое съсловие принадлежат. 
Дворянството и духовенството 
са били привилигировани. 
Крепостният селянин е бил 
лишен от всякакви права, докато 
господарят му се е ползвал дори 
от правото на първата  брачна 
нощ на своя крепостен. 

Думите на абат Сиес по вре-
ме на Великата френска рево-
люция се сбъдват. Той се про-
виква: „Какво е третото съсловие 
сега – нищо. А какво трябва да 

бъде – всичко!“. И действително  
то става всичко, защото овладя-
ва търговията и новосъздадено-
то машинно производство. 

Буржоазията, както е 
наречено третото съсловие, 
създава либерално-
демократичната държава, в 
която гражданите са изравнени 
пред законите и имат еднакви 
права и свободи.

Това равенство обаче е само 
привидно. Индустриалният 
работник работи по 16 часа 
дневно за надница, с която 
едва може да се прехранва. 
Не е пощаден и детският труд. 
Седем-осем годишни деца 
са принудени да работят на 
този дълъг работен ден, за 
да оцелеят, като не им остава 
време дори да се наспят.

Държавата, както казва Фер-
динант Ласал, се е превърнала 
в „нощен пазач“, който се грижи 
единствено някой да не нару-
шава покоя на гражданите през 
нощта. 

Създадени са идеални 
условия за възникването на 
марксизма. 

Законността и свободата 
са гранични понятия. Това 
са две допиращи се една 
до друга сфери. Колкото 
сферата на законността се 
разширява, толкова сферата 
на свободата се свива. 
Абсолютната, неограничена 
свобода е съществувала само 
в преддържавното състояние, 
когато не е имало още закони.

Според естествено-
правниците Хуго Грации, 
Томас Хобс и Джон Лок, в 
преддържавното състояние 
всеки е имал право върху 
всичко, стига да е имал силата 
или хитростта да го придобие. 
Това право на всеки върху 
всичко (ius in omnia) довежда до 
война на всички против всички 
(bellum omnium contra omnes) 
– обстоятелство, което създава 
пълна несигурност за живота и 
имота на хората. 

Затова те се събрали и 
решили да сключат помежду 
си един обществен договор 
(contra social), според който те 
се отказват от част от правата 
и свободите си, за сметка на 

В съвремената демократична 
държава са гарантирани 
правата и свободите на хората. 
Гражданите действително имат 
еднакви права независимо от 
техният пол, цвят, етническа 
принадлежност, политически 
и регилиозни убеждения и т.н. 
Нещо повече, приема се, че 
всеки човек се ражда на този 
свят с неотменими права и 
свободи и никой закон не трябва 
да му ги отнема или ограничава.

Социалното законодателство 
е притъпило до голяма степен 
противоречията между труда и 
капитала, но не ги е отстранило. 
Това вековно противоречие 
може да бъде преодоляно 
единствено чрез възприемане на 
легионерската идея за участие 
на работника в печалбата на 
предприятието. Тогава интересите 
на работника и работодателя 
за по-голямо и качествено 
производство напълно ще се 
припокриват, защото по-добрия 
резултат ще облагодетелства и 
двете страни. Това би довело до 
просперитет на предприятията, а 
оттам и на държавата.

завари всички ни неподготвени. 
Оказа се, че въпреки огромните 
усилия да тичаме, сме далеч 
от заветното, обещано 
благоденствие, и то поради 
сгрешената посока на нашите 
усилия и жертви. Разнопосочните 
сигнали в мъглата през 
следващите двадесет години 
утежниха допълнително 
положението.

Народонаселението се 
разслои. В материално 
отношение то представлява 
шепа много богати и огромно 
мнозинство, живеещо около прага 
на бедността. В духовната сфера 
на българите се открояват:

а) граждани с абсолютно 
задължителните характеристики 
на просветено гражданско 
съзнание и чувство за гражданска 
съотговорност (пожелателно, по-
скоро);

б) поданици с доминиращ 
рефлекс, че „има кой да мисли за 
нас“;

в) остатъчен контингент от 40-
те години тоталитаризъм, сведен 
до „хуманоиди“ с първосигнално 
мислене, реагирали откакто свят 
светува на хляб и зрелища. 

Това е контингентът от избира-
тели, който политиците ухажват и 
зоват с ласкателното определе-
ние „мъдър електорат“.

Нека се възползваме от тази 
характеристика и всички българи 
заедно мъдро да се замислим за 
своята съотговорност в днешно 
време. Младите да го сторят с 
инстинкт за самосъхранение, 
а хората от втората и третата 

възраст – допълнително от 
чувство за отговорност спрямо 
деца и внуци.

1.  Да започнем с духовната 
пренагласа: нека се откажем от 
така характерните за мнозинство-
то бягство от мисъл и дело чрез 
категоричното предварително от-
сичане: „Нищо няма да излезе от 
това, зарежи го!“

2.  Да загърбим 
раздразнителност и 
черногледство, а с позитивна 
нагласа да се огледаме около 
себе си и да премислим какво 
би могло да се промени към 
по-добро. С положителност ще 
открием неочаквано много дребни 
подробности, чието подобряване 
зависи само от добрата ни воля.

3.  Ако постигнем количествено 
натрупване, няма как да не се 
стигне до качествен скок – около 
нас, нашата улица, град или село, 
държава. Дължим го на себе си и 
най-вече на младите, за да стане 
България за тях алтернатива на 
хубав и достоен живот.

И нека никой не възразява, 
че от подобно усилие няма 
да излезе нищо, преди да сме 
направили опит! Нека си спомним 
милионите левове, събрани 
при бедствени обстоятелства 
от стотиците хиляди SMS-
и, а не от щедри дарения на 
милионери. Да потърсим в тези 
съдбовни за бъдещето ни години 
обществената форма на нашия 
личен скромен SMS. Днес и сега, 
когато сме се върнали, макар и 
сред най-бедните страни членки 
на ЕС, след като през 1936 г. 

Повод за размисъл и 
съпоставки стана тазгодишният 
юбилей на 50 СОУ в кв. 
Драгалевци, чийто патрон е 
Васил Левски. Преди 180 години 
жителите на селото са учредили 
школо за децата си, на което 
са дарили 220 дка земя. При 
положение, че всяко домакинство 
притежава едва между 50 и 70 
дка, а най-заможният род на 
Даневи – 180 дка, училището 
става най-имотният стопанин.

Каква далновидност, чувство 
за гражданско съзнание и 
съотговорност са проявили 
тези българи, за да осигурят на 
това свое начинание бъдеще, 
независимо от външни фактори. 
Колко от днешните българи могат 
да застанат редом с тях?

С това в никакъв случай 
не искам да виня нашите 
съвременници. Те са продукт 
на съдбовните превратности в 
историческото ни развитие, които 
след 1944 г. в продължение на 45 
години ги заставиха да живеят в 
тоталитарен строй, иззел всичките 
им права. Този строй като хегемон 
се нагърби с разрешаването на 
всички проблеми, а остави на 
хората само задължението да 
слушат и да се подчиняват. Те 
нямаха право на движение извън 
него, нито на самостоятелно 
мислене, а още по-малко им 
се полагаше да вземат някакви 
решения. В резултат на това се 
отучиха и да носят отговорност 
за всичко, което ставаше в 
държавата ни.

Внезапният крах на системата 

Европа беше класирала родината 
ни на шесто място сред своите 
суверенни благоденстващи 
държави!

Затова нека сега не се 
опитваме да бягаме от 
гражданската си съотговорност 
с оправданието и надеждата, че 
политиците си знаят работата, 
че Х или Y ни е обещал 
помощ, като се изкаже в наша 
полза. Нека с любов, труд и 
постоянство се устремим във 
вярната посока към заветната 
цел: да осигурим на младите, а 
покрай тях и на нас, достойно 
съществуване – тук и отсега 
нататък.

Няма по-добра алтернатива. 
Другата е да се превръщаме 
все повече в анклав на 
сенчест бизнес, организирана  
престъпност с мутри, биячи, 
циници и хулигани. А от 
другата страна да се нареждат 
неудачниците и скептиците-
дървени философи. И 
осиротелите домашни огнища на 
старци с души – черни главни от 
горест по чадата им, пръснали 
се като пилци-изгнаници по 
чуждите земи.

Докато ми стигнат сили да се 
боря против този пример, ще 
искам от името на всички хора с 
деца и внуци да извикам:

Помогнете да бъдем заедно 
с вас, за да ви се радваме 
отблизо!

И за да я има България 
– сияйна и благоденстваща от 
нине и до века!

Георги Радев

ГРАЖДАНСКА СЪОТГОВОРНОСТ:
що е то и има ли почва у нас Дани Чакалова
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Докога в гърча на бездуховността?!
Ема Вълчева

напоследък верижните арабски 
революции, които изненадаха 
света! На повечето граждани на 
тези страни не е ясна идеята 
за демокрация, но те масово 
се устремиха към нея. Преди 
тях появилите се от десетина 
години идеи за глобализма и 
антиглобализма са все още 
силен източник на страсти.  Но 
и те не са достатъчни. 

Наред идва религията. С 
нейния мистицизъм, трудна 
и загадъчна всеобхватност, 
с която се опитва да обясни 
света. Да, но всяка религия 
проповядва смирение. 
Тя е против промяната 
на статуквото. Затова в 
миналото не е била приемана 
благосклонно от много млади 
хора. Но днес? При изчерпани 
и дискредитирани всички 
възможности за революционна 
промяна, остава само тя. 
Не напразно има бум на 
сектите, заливащ западния 
свят. Привидно проповядващи 
смирение, те всъщност са 
заредени с агресия, плод 
на борбата за налагане на 
революционна промяна в 
официалната религия, и точно 
този порив привлича младите 
хора. Те не си дават сметка и 
не се интересуват, че в дъното 
на този бунт стои материалната 
изгода на създателите им. 
Така както и в отминалите 
вълни на социални идеологии 
и национално-освободителни 
движения. 

Кога набра сили ислямският 
фундаментализъм – тази 
войнствена секта на исляма? 
Когато комунизмът почна 
да залязва! От идеи на 
малцинство фанатици, успя 
да увлече младите хора в 
Иран, озлобени от бедността 
и абсолютизма на кралския 
режим. И много бързо се 
разпространи, обхванал големи 
части от целия арабски свят, 
особено сред бедните млади 
хора, успешно насъсквани, че 
всички беди идат от жестокия, 
богат и покварен Запад, искащ 
да унищожи техния свят: „За да 
не ни унищожи Западът, ние ще 
го унищожим! Аллах е с нас! “ . 

Нима няма идеология и 
меркантилност в дъното на 
тази идеолого-религия? Има, 
разбира се! Това са интересите 
на игрите с петрола, желанието 
за премахване на държавата 
Израел, стремежът към по-
силно мюсюлманско влияние 
в света. Може би чак в 
края на XX-ти век ислямът 
осъзна, че е загубил за цели 
столетия преднина пред 
първенствуващия във всяко 
отношение християнски свят. 
И войнствената секта прецени, 
че, ако не по друг начин, 
последният може да бъде 
спрян само с...  агресия.

А за какво говорят тези 
два чудовищни атентата, 

извършени в една от най-
спокойните страни на Западна 
Европа – Норвегия и отнели 
около 100 човешки живота?! 
Някои политико-философи 
веднаха започнаха да говорят 
за новосъдаден...  християнски 
фундаментализъм. Ако е 
така, това е много тъжен факт, 
защото част от гордостта 
и осъзнатото предимство 
на християнския свят беше 
самочувствието, че този 
фундаментализъм е отживян 
още в средновековието, 
т.е. преди три-четири века. 
С кладата на еретиците и 
вещиците, с религиозните 
войни, с гоненията на 
хугенотите, със „светата  
инквизиция“ и Вартоломеевите 
нощи на католицизма. Но дори 
този психопат и луд норвежец 
да е имал съмишленици, 
това съвсем не значи, че е 
родоначалник на някаква 
нова войнствена християнска 
секта. Може да си против 
мултикултурните идеи и 
религиозната толерантност, 
може да си десен радикалист, 
и пак да не извършиш тези 
масови убийства. Може да си 
мислиш, че ти като човек, който 
има вяра, си по-ценен от сто 
хиляди души (както е писал в 
интернет Брайвик), но в ума ти 
никога да не се зароди план за 
убийството на когото и да е. 

Постъпката на тази объркана 
личност говори за  нещо съвсем 
друго. Нека си помислим кой 
е известен и значим днес! 
Дали селскостопанският 
труженик, когото една 
търговска война може да 
убие като производител 
(както в случая с вируса по 
испанските краставици), 
дали работникът в кое да 
е предприятие в ЕС, дали 
рискуващият в инвестицията, 
или ученият, работещ  години с 
упоритостта  на мравка за някое 
полезно за цялото човечество 
откритие, дали тружениците на 
изкуството, дали многодетните 
майки, бащите, трепещи се 
да търсят работа, изгонени от 
фалирали предприятия? Всички 
те са...  незначителни личности. 
Известни на цял свят са дори 
не всички рекордьори в спорта 
или филмови звезди. Със 
страхопочитание, примесено 
с ужас и възторг, медиите 
превъзнасят анормалните 
личности – хакери, гейове, 
мафиоти, наркотрафиканти, 
контрабандисти, масови 
убийци. 

Какъв привлекателен образ 
за мнозина беше Осама 
бин Ладен! Познавам хора, 
които го боготворяха. За тях 
той беше „човек, който има 
вяра“. И той смяташе, че е 
справедливо да се убива. 
От ужас и преклонение 
пред него той беше станал 
митичен образ. В САЩ, най-

Доказано е, че в човешката 
природа има агресия, така 
както я има и в животинския 
свят. Тя дреме и у най-кротките 
хора. Психиатрите казват, че в 
дъното на агресията стои страх 
и жажда за оцеляване. Сигурно 
е така. В човека съществуват 
много други осъзнати или 
неосъзнати пориви. Такива 
са стремежът към промяна, 
а също и обратният – към 
непромяна. Ако не бяха тези 
пориви, земята нямаше да 
бъде населена почти изцяло, 
а също и да живеят хора на 
места явно негодни за живеене 
– пустини, полярният кръг, 
високи планини, вулканични 
области. 

Революционният устрем в 
политиката е един порив към 
бърза промяна на обществото, 
който включва в себе си и 
елемент  на агресия, тъй 
като утвърденото статукво е 
определено против промяната.  
Какво представляваше 
неспокойния, наскоро 
отминал XX-ти век? Той беше 
един непрекъснат ход на 
революционни устреми към 
промяна, увличащи маса хора 
и цели народи. От анархизма 
до фашизма, комунизма 
и маоизма – те всички се 
провалиха. Последният удар 
върху идеализма на младите 
хора беше мощният крах на 
комунизма, и като теория, 
и като практика! След него 
остана огромна пустота и 
идейна бездуховност. Към 
какво да бъде насочен поривът 
за промяна сега? Още преди 
да рухне комунизмът, когато 
беше вече в състояние 
на загниване, се появиха 
жалките напъни на нови идеи 
за социална промяна, като 
странното и неустойчиво 
движение на хипитата, 
неонацизмът в Германия 
и Франция, възроденият 
отчасти анархизъм и... 
терорът на т.нар. „червени 
бригади“. Обществото, макар 
и шокирано, търпеше всичко 
това. Ами национално-
освободителните движения 
в колониалните страни 
на бившите империи, 
които комунизмът усилено 
насърчаваше през XX-ти век? 
И там – разочарование! В 
току що освободените страни 
се настаняваха на власт 
обикновено не родолюбиви, а 
национално предателски сили. 

В наши дни се разбра, че 
революционните промени 
повече объркват, отколкото 
действително променят 
света. Те не премахнаха най-
дразнещото зло – социалната 
несправедливост. Тя остана 
непреодолима и дори 
увеличаваща се. Това съвсем 
не означава край на поривите 
за промяна. Те търсят 
нови области и идеи. Ето 

пострадалата от Осама бин 
Ладен страна, масово се 
продаваше статуетката му. 
Някои бяха тъжни, че той е 
убит. Защото с него си отиде 
една легенда. Героизирането 
на престъпниците е 
изобретение на XX-ти и XI-ви 
век. Сталин и Хитлер също 
бяха и продължават да бъдат 
героизирани. Ами Агджа? 
Предлагаха му милиони за още 
ненаписаната от него книга.  
Книга за това как е подготвял 
и извършил убийственото 
посегателство върху папата! 
Докато от хилядите автори, 
чиито принцип е хуманността, 
никой не се интересува. 
Доволен от общественото 
внимание, заобиколен от 
медиите и техен галеник, Агджа 
се изживява като щастливец. 

Накъде отиваме? Защо 
Брайвик да не убива, и то 
колкото се може по-масово и 
по-жестоко! Иначе никога няма 
да стане световно известна 
личност, че и да остане в 
историята – в хрониките, 
филмите, вестниците. Нима 
този мегаломанен психопат не 
е осъзнавал това? Снимката, 
биографията му станаха 
известни в цял свят, и то само 
за няколко дни. Кога друг 
път той би постигнал този 
триумф? Нека го изкарат и 
луд, така ще стане още по-
интересен. И страшното е, 
че ще се намери някой да го 
последва. Този пък може да 
убие 200 души, за да надмине 
рекорда му. Само ислямските 
ли фундаменталисти могат да 
убиват – можем и ние! Никой 
ли не си дава сметка за това? 
Единствено медиите, жадни 
за сензации ли са виновни? 
Зомбира ли ни някой или ние 
се самозомбираме? Ето защо 
и ученици, дори деца посягат 
към оръжието, за да бъдат 
уважавани и от себе си, и от 
другите като добри... убийци. 
А кой уважава изкуството или 
се прекланя пред труда? Да, 
прекланят се, но не пред труда, 
а пред богатството. Независимо 
как е постигнато – дори с 
убийство!

Гърчът на бездуховността 
може би ще отпусне 
човечеството, ако се появи 
ново мощно идеологическо 
учение или нова световна 
религия, обединяваща всички 
народи. Но засега това все 
още го няма и ние трябва 
да се борим с истерията на 
всякакъв вид екстремизъм и 
радикализъм. Слава Богу, тя 
все още не е предизвикала 
война и не може да повлияе на 
хода на световното историческо 
развитие. То рано или късно ще 
ни доведе до някакъв бряг на 
сигурността и добродетелите. 
А жестокостите ще останат в 
историята. Дано никой никога не 
се прекланя пред тях.
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Г-н Толев, какво искате да 
внесете в душата на българина 
с идеята за 13-те безсмъртни-
ци?

Какво искам да внеса – идея за 
бъдеще! Още в Обръщението по 
повод Деня на 13-те безсмъртни 
българи съм казал: „Ние искаме 
гладният за хляб и бедният за 
идеи да се срещнат в Дом-све-
тилището!“. Идеята за бъдещето 
не може да бъде само социална. 
Тя трябва да бъде творческа, да 
прави историзъм, както всеки от 
тези тринадесет. 

Какво се оказа – че „демок-
рацията“ не е знаме на бъдещето – 
имало е демокрации, охлокрации, 
плутокрации, аристокрации, теок-
рации и пр. Социалните форми са 
отживяни тенденции, а ужасно е, 
когато са подражателски.

Трябва ни идея, която краде 
бъдеще! Това искам да внеса!

След толкова много „социал-
ни учители“ се оказва, че ня-
маме социален учебник! Защо 
когато имаме богатства, ходим 
в дрипи?

Да! Факт е, че слагате соци-
ални учители в кавички – знаете, 
че те не бяха нито учители, нито 
социални. Няма нищо странно 
– имаше идеолози с чужди на 

психологията ни и историческия 
ни път насилия за социално пове-
дение. Нито един от тринадесетте 
не прави поведение, а осъществи 
националното си предназначение! 

Касателно втората част на въп-
роса за богатствата и дрипите, ще 
ви кажа: сигурно носим дрипи не 
да просим милостиня, а да пока-
жем преходността на богатството; 
навярно и да не изглеждаме като 
парвенютата. После, ние, бълга-
рите, знаем за разговора между 
Кир Велики и цар Крез. Богатст-
вото не е беда, а произходът му е 
проблем.

Има ли днес кой да чуе „О, 
неразумний...“? Не е ли пленен 
в съня на ежедневието съвре-
менният човек?

Не всякога неразумяeщите не 
чуват, а има разумяeщи с друга 
ценностна система. Не всяка ана-
логия е вярна. Има нови времена, 
нови идеи. Паисий изведе минало 
за бъдеще. Тринадесетте вече не 
са имена, те са идеи, енергии за 
нови пътища.

Имаме ли като българи са-
мосъзнанието откъде идваме и 
накъде отиваме?

Идваме оттам, където не оти-
ваме – и това е логично, защото 
загубихме самосъзнание. Не 
четем своята Книга на Живота. 

Изповядаме чужда идеология, а 
промяната я направихме с кос-
тюмирана демокрация. Къде е 
святата република на Левски?!

Какво е историята за един 
народ?

За обикновеното битие тя е 
идеология на гробарите, защото 
скръбта по-лесно се утешава, 
отколкото да удовлетворите събу-
дени радости. Иначе историята е 
властово тронство на волята на 
цезаря. Другото е шега – че тя е 
учителка на народите  – къде е 
националната съдба и пр. Наро-
дите са много по-умни, но истори-
ята като идеология ги задържа.

История се прави само от 
белязани личности, а народът 
ги съхранява с така наречената 
памет – историческата памет има 
изградена трайност.

Лекува ли се страхът от лич-
ност?

Страхът е и инстинкт за само-
съхранение, и душевен проблем 
на лична йерархия. Но има и 
колективен страх – психоза от 
природни беди и социални ексце-
сии. Водаческите личности винаги 
създават стрес за национално 
върховенство и социална готов-
ност за история и историзъм.

Така че аз питам от коя личност 
трябва да се освободи обикно-
веният? Безстрашието на Баба 
Тонка е от цялата империя, а не 
от две заптиета!

Национална доблест – какво 
е това?

Най-директно – това е нацио-
нална психология за отговорност!

Ако вземем нашата държава 
и нашия народ – кой на кого е 
длъжник като отговорност?

Държавата е институт и инсти-
туция, народът е социално тяло, 
родилна утроба. Ето защо нека се 
знае, че взаимността е изведена 
съвест в живот. 

Поведението на личността като 
отговорност е израз на доброде-
тел; поведението на държавата 
в отговорността е като огледало; 
поведението на социалните групи 
– класи, касти, партии – те държат 
отговорността като затворница 
без право на амнистия! Това е 
ужасът.

Оптимист ли е българинът 
днес?

В душата му има наличен, но 
недостатъчно приложен оптими-
зъм. Затова мисля, че той по-ско-
ро е измамен, отколкото излъган. 
Разликата е много голяма, на ко-
ято толкоз години той не се научи 
– измамата е идеология, лъжата 
– стратегия!

Оттук нататък какво предстои 
за реализирането на идеята?

Да се оплакваме е скръбно не-
достойнство. Идеи се реализират 
с жертвоготовност и жертвопринос 
– най-добър образ са 13-те безс-
мъртници. Утвърдена е фондация 
с воля за бъдеще – идеи, които 
крадат бъдеще и оставят памет. В 
живота не се губи престиж, ако се 
жертвате за другия – за събожни-
ка!

Интервюто взе: 
СНЕЖАНА БЕСАРАБОВА

ВАКЛУШ ТОЛЕВ: В душата на българина има 
наличен, но недостатъчно приложен оптимизъм

Авторът на идеята за утвърждаване на Ден и изграждане на 
Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи пред в-к „Прелом“

ТРИНАДЕСЕТТЕ БЕЗСМЪРТНИ БЪЛГАРИ

Цар Борис III — Обединител
Осъществи националния дух — обедини един посветен народ!

Хан Аспарух — Основател
Донесе тук идея за земя и държава!

Княз Борис — Покръстител
Роди прозрение за етническо обединение и стратегия за култура!

Цар Симеон — Просветител
Стратегия на културата — Златен век на българската кнжнина!

Св. Климент Охридски — Азбучник
Изведе буквите из пазвата на народната гълчава!

Св. Иоан Рилски — Покровител
Положи аскетичното начало на българското монашество!

Св. Патриарх Евтимий — Мистик и Воин
Набогати мистичната ни култура чрез исихазма!

Отец Паисий — Будител
Извика миналото като идея за национална свяст и съдба!

Васил Левски — Икона на българската свобода
Пред олтара на Живота!

Баба Тонка — Майка на безстрашието
Без сълзи пред гроба на България!

Княз Александър Батенберг — Съединител
Пожертва трон и династия за съединена България!

Пенчо Славейков — Прозрението на българския гений
Рече: “Бог и България — единство в двойна плът!“

Ванче Михайлов — Воин на оскърбените българи
Сумира националната енергия на прокудените за целокупна 

България!
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БДФ ОТБЕЛЯЗА 23 АВГУСТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ 

НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА

ческата идеология. А тя се характеризира с три основ-
ни принципа. Първият е, че няма Бог, което означава, 
че няма морал и съвест. Вторият е, че има класова бор-
ба, която предполага наличието на враг, който трябва 
да бъде унищожен. И третият основен принцип е, че на 
власт се идва с революция, което означава кръв и те-
рор. Ние съзнаваме, че днес не просто отдаваме памет 
на жертвите, а го правим с отговорност за историческа-
та памет и бъдещите поколения. 

Ползвам случая да изкажа дълбока благодарност 
към г-н Лъчезар Тошев, който има изключителен принос 
в Европейските институции за признаване на този ден 
и безспорно към Българското Народно събрание, което 
го легализира!

Вечна им памет!“      ПП

На 23 август 2011 г. пред мемориала в градинката на 
НДК Български Демократически Форум (БДФ) отбеляза 
Европейския ден за възпоменаване на жертвите 
на престъпленията на тоталитаризма. Събитието 
почетоха Председателят на Парламента Цецка Цачева, 
посланикът на Полша у нас Лешек Хенсел, столичният 
зам. кмет Иван Сотиров, Румен Христов – кандидат 
на десницата за президент, евродепутати, депутати, 
представители на десните политически партии, десетки 
граждани. 

„Днес ние поднасяме своя поклон към жертвите на 
тоталитаризма“, каза в речта си председателят на БДФ 
Жаклин Толева. „БДФ е наследник на онази среда – Съ-
юза на Българските Национални Легиони (СБНЛ), която 
даде значителни жертви след 9-ти септември 1944 г. 
като основния идеологически противник на комунисти-

Възпитаник на университета в гр. Фрибург, Швейцария, с докторат по международно право 
в същия университет (1943 г.), заслужил професор по право на същия университет от 
1968 до 1993 г.
Посвети дълголетния си живот:
- в подкрепа на поробените и угнетените в борбата им за свобода и независимост;
- за справедливост спрямо победените и изнемогващите след войни и революции; 

СКРЪБНА ВЕСТ
След мъчително боледуване почина нашият брат

Проф. д-р по право Марко Георгиев Марков
4 юли 1920 г. – 20 август 2011 г.

- за толерантно съперничество между религии, идеологии и народи в усилията им за по-честити бъднини на човешките 
общности;
- за престижно място на българската нация и държава в Европа и света.
В продължение на десетилетия обучаваше млади юристи от Европа и света в право, основано не на насилието, а на 
морала. Свързвайки правната наука с общочовешкия морал, вложи своя принос в постановката на три основни насоки на 
съвременното международно право:
- правото на народите на самоопределение;
- правното положение на космическото пространство
- правоприемство на нови държави по силата на международни договори
Признат от престижни университети, които ползват неговите трудове, остава непризнат и непознат в отечеството си.
Почивай в мир, братко!
От братята му Дянко, Георги, от Любен и потомците им

Прощалната раздяла с покойника се състоя на 27 август 2011 г.,
в траурен дом „Мира“ на Централните Софийски гробища. 
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Проф. Димитър Димитров 
от Американския здравен 
институт успя да открие 
грешката на световната наука 
в търсене на ваксина срещу 
СПИН, съобщи БНТ. Той доказа 
пред научния свят, че клетките, 
отговорни за образуване на 
антителата срещу СПИН 
не могат да се свържат с 
белтъците от съществуващите 
ваксини срещу имунното 
заболяване. 

Димитър Димитров се прочу 
в България като „детето-чудо“, 
което на 16 години написа док-
торска дисертация, на 22 годи-
ни стана кандидат на науките, а 
на 28 – професор. След 1989 г. 
Димитров заминава в Америка 
и става един от най-изявените 
учени в Националния институт 
по рака на САЩ. Откакто про-
фесорът открива причината за 
неуспеха на създадените вак-
сини срещи СПИН, погледите 
на целия научен свят, който 
се занимава с борбата срещу 
опасната болест, са насочват 
към него. 

„Вирусът на СПИН е много 
умен и досега милиарди дола-
ри и години отидоха напразно. 
Но сега с тази моя нова кон-
цепция има известен шанс за 

успех“, казва скромно проф. 
Димитров. А отзвукът от него-
вото откритие е толкова голям, 
че всички големи институти 
промениха подходите си в 
търсене на ваксина срещу па-
губното имунно заболяване на 
века. И дори се заговори, че из-
следванията на проф. Димитър 
Димитров може да го доведат 
до Нобелова награда.

Българският учен е прочут и 
с разработките си на лекарства 
срещу вируси и рак. В момента 
той създава антитела за 
лечение на метастази в 
костите, които блокират 
растежен фактор в човешката 
кост, като така предотвратяват  
нарастването на туморите. 
Националният здравен 
институт на Америка дотолкова 
залага на изследванията на 
проф. Димитров за лечение на 
метастази в костите, че отделя 
милиони долари за неговата 
работа с антителата. 

Професорът стана един 
от най-цитираните учени, 
още когато заедно с екипа си 
изработи лекарство срещу 
Хендра – смъртоносния вирус, 
разпространил се в Австралия 
преди две години. 

Младите учени работят за 
заплата под минималната, 
алармираха от bTV. Специа-
листите в националната обсер-
ватория „Рожен“ получават чис-
то 220 лева на месец, въпреки 
че работата им изисква изклю-
чително висока квалификация 
и наблюдения по цяла нощ. 
Така е и със Сунай Ибрямов, 
който е учил висша физика и 
математика, но камериерките 
в близкия курорт Пампорово 
са с двойно по-високи заплати 
от неговата. Откривател е на 
три астероида, работи с наши 
и чужди учени по изследване-
то на близки до Земята тела, 
които могат да се превърнат 
в заплаха за цялата планета. 
Неговите колеги от Европа 
започват научната си кариера с 

минимум 2 000 евро на месец. 
Брутната месечна заплата на 
Сунай е 280 лева, като чисто 
взима 220 лева. 

Въпреки това той твърдо е 
решил да не напуска Бълга-
рия и да остане да работи тук. 
Има опасност обаче Сунай да 
получава заплата си само до 
октомври, защото тогава свър-
шва тазгодишният бюджет на 
обсерваторията. Ще се повтори 
ли ситуацията от преди година, 
когато астрономите започнаха 
да разпродават старото обо-
рудване, за да платят режийни-
те си разходи? Има ли бъдеще 
за науката и учените в Бълга-
рия? На този въпрос читатели-
те на в-к „Прелом“ могат да си 
отговорят сами...

ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ 
НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

9-ГОДИШНА БЪЛГАРКА СТАНА 
ЕВРОПЕЙСКА ШАМПИОНКА ПО ШАХМАТ

Вестник ПРЕЛОМ
вече и онлайн

Уважаеми читатели,
С радост ви съобщаваме, че вестник ПРЕЛОМ има 

своя страница в интернет, с допълнителна версия и за 
мобилни телефони, и вече е достъпен по целия свят. 

С помощта на новите технологии никой няма да бъде 
лишен от вестника, който събужда национална съвест, 
дава идеологическа култура и поднася отговорна 
политическа инфромация.

bdforum.bg/prelom

Лилия Вълкова

Националната астрономическа обсерватория (НАО) – Рожен 
търси да назначи млад специалист на работа.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да имат висше образование по физика или друга 
природонаучна дисциплина,
- да имат компютърна грамотност, включваща: познаване на 
различни операционни системи (Windows и Unix-базирани) 
и познания в програмирането (Фортран, C/C++, Java, PHP, 
Perl и други),
- да умеят да обработват и анализират изображения и да 
познават съвременните пакети за обработка на изображения 
(IRAF, MIDAS, IDL, вкл. астробиблиотеките на IDL и други),
- да имат опит в създаването и  поддържането на интернет 
страници,
- да владеят минимум 2 чужди езика, един от които 
английски, на ниво писане на научни статии, кореспонденция 
с рецензенти и партньори в чужбина.
- да имат шофьорска книжка.
 От успешния кандидат ще се очаква:
- да работи и живее в Националната астрономическа 
обсерватория, на височина 1750 метра и отдалеченост от 
най-близкото населено място 10 км, 
- да усвои работата с телескопите в Обсерваторията и 
апаратурата към тях: камерите, спектрографите, тесноивични 
и широкоивични филтри, инструменти и средства за 
получаване на поляризационни и интерферометрични кадри 
и други,
- да участва във всички дейности по ежедневната поддръжка 
на инфраструктурата на Обсерваторията,
- при необходимост да подпомага работата на инженерите 
по поддръжката и развитието на телескопите и апаратурата 
към тях,
- да участва в плановите нощни наблюдения на 
астрономически обекти и явления,
- да контактува активно с медиите и обществеността, денем 
и нощем – да запознава гостите на НАО с характера на 
изследванията, които се извършват в Обсерваторията и с 
инфраструктурата, като изнася лекции на български и на 
чужди езици.
Изредените до тук дейности заемат 50% от времето на 
кандидата. През останалите 50% той трябва да се занимава 
с научна дейност по актуална астрономическа тема и да 
публикува резултатите от тази дейност в рецензируеми 
международни издания, най-малко по една статия на 
година.  Дейностите в НАО - Рожен се извършват 24 часа в 
денонощието, седем дни в седмицата.
 
Брутната месечна заплата на успешния кандидат ще бъде 
364 (триста шестдесет и четири) лева = 186 € (сто осемдесет 
и шест евро).
 
В случай на сериозен интерес, моля изпратете Вашето CV, 
мотивационно писмо и адресите на двама души, от които 
бихме могли да получим препоръки за Вас. Изпращайте тези 
документи на адрес:
office@astro.bas.bg. Краен срок: 10 октомври 2011.
За повече информация: тел. (+359 2) 9741910
11 юни 2011 г.

ОБЯВА

ПП

Уважаеми читатели, на това място редак-
цията на в. “Прелом“ възнамеряваше да пуб-
ликува хумористични материали. Уви, обя-
вата по-долу не е шега, а самата истина!

Българин откри грешката 
във ваксините срещи СПИН


