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НОВО КРЕДО  с. 2

Напред! Живота е сраженье!
Напред! И прав всегда ходи!
Напред, макар към 
поражение!
Ако ще паднеш, прав падни!
 
Напред! Целта си не 
забравяй!
Напред, напред, по правий 
път!
Назад не гледай! Не оставяй
безплодно дните да текат!
 
Напред! Със труд и ум, и 
дързост
се вдигат цели планини!
Напред! Тук долу има всяка 
мъдрост
в таз само думица стои!
 
Че ще пропаднеш, що ти 
става?
Не пада вечний идеал!
След тебе друг ще 
продължава,
щото си вършил и мечтал!
 
Ще доде друг да доизкара
несвършените ти дела;
без свършек нищо не остава,
без край е само мисълта!
 
Създавайте и на времето
не гледайте като на враг;
еднъж създаденото нещо
не може да загине пак!
 
На работа, и без почивка,
без страх и без душевен 
смут!
Светата божия десница
бди върху человешкий труд!
 
Напред, о, ратници избрани,
о, първозвани труженици!
Напред, каквото и да стане,
и земний шар да се срути!
 
Не чакайте всегда сполука,
но в себе вярвайте всегда -
такваз е земната наука!
Напред, бащи! Напред, деца!

Стоян Михайловски

До днес сините не бяха изпа-
дали в толкова критична ситу-
ация. След като стигнахме до 
печалните 1,8 %, може би ще 
бъде честно да признаем, че т. 
нар. стара десница не същест-
вува. Стопила се е. Преляла се 
е в гневното мълчание на 40-те 
процента негласуващи. Или 
се е прехвърлила към бързия 
поток на ГЕРБЕР-ските карие-
ристи. 

Сполай ви, сини българи! 
Никой няма право да ви кори, 
да ви търси сметка или да ви 
дава акъл. Две десетилетия 
вие въртяхте маховика на бед-
ната българска история, поне-
сохте страдания, предателства, 
покруси, подигравки и униже-
ния, погребахте малък бизнес и 
професия, станахте жертва на 
дребна и по-едра организирана 
престъпност, често наричана у 
нас (кой знае защо) и политика.

Накъде сега?
Вероятно към нови форми 

“Подкрепи и мен ръката”

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

НАПРЕД!НАПРЕД!

чакаме тихата утеха на хората, 
видяли как Словото се отлива 
в Дело.

Не унивайте, свестни люде!
Както казват старите хора 

във Великотърновско: „Не сме 
били Бога с камъни, че толкоз 
да страдаме!“. Не пада вечен 
мрак над страната ни. И който 
иска да стори нещо за Отечес-
твото, за себе си и за най-скъ-
пите си хора, още от днес да 
впряга мисъл и воля, за да не 
се вайка, че късметът пак го е 
отминал. За да не гледаме по 
родните площади „кючеци на 
победата“, милиционери, пред-
решени като народни будители, 
небивши комунисти, зовящи на 
борба срещу тоталитаризма, 
упражняван не от тях. А Лепа 
Брена и Стоичков да ни казват 
за кого да гласуваме.

И на Хелоуин, и след него 
тиквите са си тикви.

А денят на Вси светии нивга не 
е бил тачен български празник!

на политически живот. Към 
нова, новосъздадена или пре-
учредена десница. По примера 
на онези яростни протестанти, 
за които през 17-и век Английс-
кото кралство станало тясно, а 
Англиканската църква – фал-
шива и натруфена. И с грама-
ден риск за живота си натова-
рили оскъдната покъщнина, 
грабнали дребни дечица, жени 
и стари родители и тръгнали 
през безбежния океан да сбъд-
нат мечтите си за нов, по-спра-
ведлив и чист живот. 

Нови лидери, нови форма-
ции, нови съюзници може би 
трябва да потърсим ние, изтер-
заните от комунизъм българи, 
така и не дочакали тържество-
то на принципите, за които по-
гинаха толкова человеколюбци. 

Нов път със същите съмиш-
леници, с верните приятели 
и събратя по идеали, с които 
заедно остаряхме по митинги 
и изборни събрания, без да до-

Централното ръководство свиква 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ
на 26 ноември 2011 г. (събота) 

от 10:30 ч. в София, в Македонския дом, 
ул. „Пиротска“ No 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Анализ на избори 2011 и 
 участието на БДФ в тях;
 2. Разни

Очакваме ви!

РЕдАКЦИОННО:

АКТУАЛНО  с. 3

Днес отново са 
ни нужни будители

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ  с. 7 

ИЗБОРИ 2011

Васил Данов

Национализъм 
срещу 
“национализъм”!

Кризата и 
пазарът на 
имоти у нас

В една държава, която 

се управлява с разум, 

бедността и нищетата са 

срамни. 

Kогато тя се управлява 

без разум, богатството и 

почестите са срамни. 

Конфуций
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във всички сфери на общес-
твения живот, дясната идея 
вече не може да се свърза 
единствено и само с антико-
мунизъм. Тя трябва да има и 
своите градивни измерения, 
трябва да има визия за бъде-
щето и за развитие на стра-
ната ни. 

Изтощеният от дългия 
преход българин многократно 
потвърждаваше тези тенден-
ции чрез избиране на новите 
чрез „глас против“ бившите 
управляващи. И едните, и 
другите или не чуваха този 
глас, или не можеха да извър-
шат необходимия катарзис, 
за да предложат политика 
наистина в крак с времето. И 
когато политическият елит е 
изхабен, а десните идеи са 
необходими, но не са добре 
артикулирани, се стига до 
логичната развръзка – десни-

цата е мъртва, да живее дес-
ницата. Това е неизбежният 
глас на съдбата, която, по ду-
мите на Сенека или ни води, 
или ни влачи, в зависимост от 
готовността ни да ходим Пътя 
на бъдещето. 

БДФ преживя своя 
катарзис, тръгна по нов 
път и сложи началото на 

„КРАЛЯТ Е МЪРТЪВ, ДА 
ЖИВЕЕ КРАЛЯТ“ – това бе 
възгласът, който отекна над 
българската десница след 
Избори 2011. Същата, която 
събираше десетки хиляди по 
площадите и беше надежда-
та  за промяна  на милиони 
българи. Избирателят бе 
категоричен – тази десница е 
мъртва, да живее десницата. 

Родена и откърмена като 
антитеза на комунистичес-
кия тоталитарен режим, 
десницата олицетворяваше 
потребата на българина за 
глътка свобода, желанието 
му да отхвърли хомота на 
болшевизацията. 20 години 
по-късно тя е изправена пред 
нови предизвикателства. В 
държава, член на Европейс-
кия съюз, макар и все още 
носеща болезнените белези 
на изостаналост и разруха 

нов политически живот. 
Днес повече от всякога сме 
убедени, че бъдещето е на 
дясна национално отговорна 
партия за изграждане 
на национално мощна и 
социално справедлива 
България!  /  ПРЕЛОМ

„КРАЛЯТ Е МЪРТЪВ, 
ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯТ”

ществото, нито могат да оста-
вят път. Протестът е потребен, 
недоволството е не само факт, 
то е оправдано и закъсняло 
дори – но към управляващите. 
А когато тези улични прояви 
предлагат и решения, естест-
вено, че тези решения ще имат 
улична стойност.  

Не е патент на българския 
национализъм да се занимава 
с етнически или с каквито и да 
е битиейни противопоставяния. 
Причината не е в етносите и 
малцинствата – те също са 
потърпевши от икономическото 
и политическото безхаберие на 
властимащите към народа си 
през годините. Те не познават 
народа си нито в силните, 
нито в слабите му страни и 
прилагат насляпо преписани, 
неработещи модели на 
криворазбрана цивилизация. 

 

Българският национализъм 

е роден от държавническо 
мислене, откърмен е в народ-
ните мъдрости и е утвърден 
в исихастската ни безмълвна 
устойчивост, когато държавата 
е липсвала. 

Националният ни дух 
винаги е водил народа ни 
чрез харизматични личности 
с визия на държавници дори 
когато не сме имали държава.  
Затова продължаваме да ги 
търсим, колкото и наивни 
да изглеждаме. България 
никога досега не е била 
лишавана от такива личности, 
познаващи вътрешната 
дипломация, проницаващи 
мъдростта на националния 
ни дух, имащи идея и 
отговорност за бъдещето 
на народа ни. Познават ли 
този национализъм уличните 
глашатаи?! 

Неразбирането на 
приоритетите не на времето, 
а на нацията, води народа 
ни към маргинализация и 
невежество. Търси се реформа 
на икономиката без промяна на 

За пореден път станахме 
свидетели какво представля-
ва „национализмът“, намиращ 
своите корени и изяви на ули-
цата – мотивира се от емоцио-
нална агресия и се удовлетво-
рява с физическа агресия. Това 
ли са българите-националисти, 
зад които стои повече от 1300 
години национален път? Ес-
тествено, че отговорът е не. 
Уличните „националисти“ нямат 
идея за истинските ценности на 
българския национализъм. Те 
могат да профанизират идеята 
за национална отговорност, но 
не и да бъдат полезни за об-

съзнанието. 

Дори там, където това 
изглежда безнадеждно. Гетата 
са бягство от държавата и 
бягство на държавата. Но 
решение може да даде само 
държавата – чрез обучение 
и правила, а не чрез улица. 
Страхът е причина, а не 
решение на проблема. Затова 
национално отговорната 
държава поставя директно 
човека като ценност, не през 
и чрез някаква институция, 
етнос или род. Достойнството 
на отделния човек е това, 
което прави силната нация и 
силната държава. Затова е 
необходима спешна ревизия  
на приоритетите на държавата 
в посока духовно израстване на 
нацията. България има нужда 
не от пасивни консуматори, а 
от личности, които да могат 
да правят и култура, и развита 
икономика. 

Защото бъдещето е на 
знаещия човек!

НАЦИОНАЛИЗЪМ СРЕЩУ „НАЦИОНАЛИЗЪМ“

Петър Николов, 
член на ЦР на БДФ

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!   

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

АПЕЛ

Българският 
национализъм не трябва 
и не може да се разглежда 
вън от националния дух 
на нашия народ, защото 
този потенциал е гарант за 
устойчивост във времето.

Националната 
отговорност тръгва от 
една безкомпромисна и 
неизбежна държавническа 
политика – образование, 
обучение, знание. „Улицата“ никога не била 

силната страна на бълга-
рина.
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солидарност, те са определени 
за „партньори, на които може 
да се разчита“. Отхвърлено бе 
предложението да се въведат 
допълнителни критерии за 
присъединяването към зоната 
на двете страни. Отбелязано 
бе, че правото на свободно 
движение е част от европейс-
кото законодателство. 

На основание на тези из-
води резолюцията определя, 
че Съветът на ЕС по право-
съдие и вътрешни работи 
през септември се е про-
валил в постигането на ре-
шение за разширяването на 
Шенгенското пространство. 
Затова Европейският Пар-
ламент призова страните от 
ЕС да не дават приоритет на 
националния популизъм и да 
изпълняват честно задълже-
нията си според европейското 
законодателство. В изготвяне-
то на резолюцията участваха 
българските депутати Андрей 
Ковачев, Станимир Илчев, Ма-
рия Неделчева, Илияна Йото-

ва, Филиз Хюсменова, Метин 
Казак.

Група лидери на европейс-
ките институции, загрижени за 
сигурността на шенгенските 
граници и ролята на България 
в опазването им, посетиха 
страната ни и заявиха ясно 
позицията си в наша защита. 
„България отговаря на крите-
риите за присъединяване към 
Шенген и има подкрепата на 
Европейската комисия“, апе-
лира  нейният председател 
Жозе Барозу, който, заедно с 
председателя на групата на 
Европейската Народна пар-
тия в Европейския Парламент 
Жозеф Дол и председателя на 
Европарламента Йежи Бузек, 
участва в изнесено заседание 
на Бюрото на Европейската 
Народна партия в София. 

„Мисля, че сте осъществили 
огромен напредък през пос-
ледните месеци“, пламенно се 
включи в защитата ни и пред-
седателят на Европарламен-
та Йежи Бузек.. „Не бива да 
се позволява да се третират 
по-различно едни страни от 
други в ЕС само защото те са 
в източната част на Европа“, 
изложи аргументите си Бузек. 
Позицията и на председателя 
на ЕНП в ЕП Жозеф Дол бе, че 
не е редно да се сменят пра-
вилата за влизане в Шенген 
преди България и Румъния да 

„Благодарен съм на Ев-
ропейския съюз. Затворихте 
устата на всички, които отп-
равяха обиди към България и 
Румъния“, заяви известният 
с прямия си стил български 
премиер. „Най-сетне усили-
ята, които полага народът, 
лишенията започват да бъдат 
забелязвани и в Брюксел“, 
заключи Бойко Борисов. Той 
заяви, че Европа вече може 
да е спокойна, защото от май 
месец границите ни се пазят 
по шенгенски критерии, с най-
добрите катери и хеликоптери 
и отлично подготвен граничен 
полицейски състав.

На 13 октомври Европейс-
кият Парламент гласува с 
огромно мнозинство втора 
резолюция в подкрепа на вли-
зането на България и Румъния 
в Шенген. Основанието за това 
бе, че двете страни, като част 
от ЕС, неизменно допринасят 
за граничния контрол и сигур-
ност на съюза. Засвидетелс-
твали постоянна подкрепа и 

са се присъединили към него. 
„Справедливо е българите 

да се радват на всички пре-
димства, които носи членс-
твото в Шенген. Подкрепям 
българското правителство“, 
потвърди отново позицията 
си председателят на ЕК Жозе 
Барозу в Министерския съвет. 
„Европа е с вас и тази цел ще 
бъде постигната“, обобщи уве-
рено Барозу, който заяви го-
товността на ЕК да продължи 
работа със страните членки на 
ЕС за преодоляване на разли-
чията, визирайки отрицателния 
вот на Холандия и Финландия.

Посещението на лиде-
рите на евроинституциите 
в нашата столица е своего 
рода хвърлена ръкавица 
към правителствата на Хо-
ландия и Финландия, които 
под предлога на политически 
съмнения, свързани с корупци-
ята, упорито отказват подкрепа 
за членството на България 
в Шенген. По този повод е и 
предстоящото посещение на 
премиера на Холандия Марк 
Рюте у нас. „Много е важно 
българското правителство да 
прояви активност и да обясни 
добре ситуацията на някои 
страни. Нормално е те да имат 
своите съмнения“, каза Йежи 
Бузек пред БНР.

изминалите 5 г. бележат и 
жилищата в Силистра, Разград 
и Кюстендил.

В София средните цени за 
широк център варират от 700 до 
900 евро, като в зависимост от 
това дали жилището е санирано, 
ремонтирано, със сменена 
дограма и врати, подменена 
ВИК и ел. инасталация, както и 
дали е супер лукс, имотът може 
да достигне и до 1 200 евро за 
квадратен метър. Неслучайно 
все повече хора прибягват до 
покупката на имот в гр. Перник, 
който е много близо до София и 
където поевтиняването е от 6 на 
сто.

Големите жилища, обявени 
за продажба в престижните 
квартали на София, чакат с 
месеци купувач, което кара 
собствениците да намаляват 
офертите си. Темпът на 
поевтиняването е сериозен, 
сочи официалната статистиката. 
Според експерти в областта на 
недвижимите имоти причина 
за слабото търсене е не само 
кризата, но и очакванията 
на инвеститорите цените да 
продължат да падат. Много хора 
с пари в момента изчакват или 
купуват само уникални имоти, 
които рядко излизат на пазара.

В началото на изтеклото 
тримесечие излязоха 
окончателните данни на НСИ от 

преброяването на населението 
и жилищния фонд, проведено 
в началото на 2011 г. Според 
данните, населението на 
България е намаляло със 7%, а 
броят на жилищата в страната 
е нараснал с 5,4% спрямо 
преброяването от 2001 г. – от 
3 688 802 жилища през 2001 г. 
на 3 887 076 през 2011 г. Още 
тук проличава разминаването 
между демографските 
тенденции и жилищния пазар.

Все пак следва да се 
отбележи и че нарастването на 
жилищния фонд е сравнително 
малък процент на фона на 
бума, който изживя имотният 
пазар през изминалото 
десетилетие и на фона на 
нарастванията, измерени при 
предишни преброявания (през 
90-те години броят на жилищата 
е нараснал с 20%). 

Което означава огромно 
предлагане на фона на ниско 
търсене, а това респективно 
оказва влияние и върху цената.

Данните на НСИ сочат още, 
че процесът на нарастване 
на жилищния фонд, наред с 
намаляването на населението, 
е довел до намаляване на броя 
на обитателите на 1 жилище – 
от близо 4 човека през 1965 г. до 
1.9 човека в жилище през 2011 
г. Процентът на собственост на 
жилища в България е 97,5% и е 

Средната цена на жилищата 
в страната към 30 септември 
2011 г. е 901,32 лв. за кв.м,. 
информираха от НСИ. Това 
е почти толкова, колкото е 
струвал кв.м. жилищна площ 
пред близо 5 години – 903.96 
лв. в края на 2006 г., според 
официалната статистика на 
НСИ.

С други думи след 12 
поредни тримесечия на спад 
в цените на имотите, те се 
върнаха на цени от преди 
2006 г. И докато в Плевен и 
Сливен покупко-продажбата 
на имоти се осъществява на 
цени, идентични с тези от 2006 
г., а в Пловдив, Пазарджик и 
Кърджали те са отчели спад 
или ръст от 1 на сто, то има 
областни градове, където 
цените отчитат доста големи 
изменения.

Например в Габрово, където 
имотите поевтиняха с над 20 
на сто, във Велико Търново и 
Стара Загора отбелязаха спад 
от 19 и 18 на сто. Във Враца 
цените се понижиха с 12 на сто, 
в Смолян и Русе с по 11 и 10 на 
сто.

На обратния полюс е София 
– град, където жилищата са 
с над 74% по-скъпи спрямо 
2006 г. Двуцифрен ръст за 

доста по-висок от този в другите 
европейски страни, в които той 
варира между 50 и 80%.

Продължава процесът 
на урбанизация, който е 
непрекъснат от 1975 г. насам и 
при който делът на населението, 
живеещо в градовете, 
непрекъснато се увеличава и 
достига до 72,5% през 2011 г. 
Това обяснява и по-големия 
брой на наличните жилища в 
градовете (66% от общия брой 
жилища), както и по-големия 
интерес на местното население 
към покупка на имоти най-вече 
в големите градове, към които е 
основната част от вътрешната 
миграция – София, Пловдив, 
Варна и Бургас.

Към момента основните 
показатели на имотния пазар 
в България са: завишено 
предлагане на имоти спрямо 
търсенето им и все още падащи 
цени. Ще отнеме няколко години 
наличните имоти да бъдат 
абсорбирани, преди да започне 
съживяване на строителството 
на нови сгради, най-вече в 
големите градове. Наред с това, 
голяма част от жилищния фонд в 
градовете се състои от панелни 
сгради, ЕПК и стари тухли, 
които са доста амортизирани и 
собствениците на такива имоти 
ще насочат своя интерес към 
ново строителство. 

КРИЗАТА И ПАЗАРЪТ НА ИМОТИ У НАС

БРЮКСЕЛ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ШЕНГЕН
Снежа Стефанова

Европейският Парламент недвусмислено заяви подкрепата 
си за членство на България в Шенген. Мощното рамо 
на Брюксел е резултат от усилията не само на ГЕРБ, 
но и на предишни правителства, които създададоха 
предпоставки за това. И е великолепен пример за 
обединяване на българите около една национална кауза. 
Въпросът за Шенген е една от малкото демонстрации 
на приемственост между лидерите на България през 
последните години.

Цените на имотите продължават своето движение надолу. Дали тази тенденция ще се запази или вече сме достигнали дъното?
Ас. Онник Таракчиян, 
финансов анализатор
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България – донор на млади специалисти за развитите страни

по-стряскащ факт е, че всеки 
20-ти младеж изобщо не търси 
назначение, защото е изгубил 
всякаква надежда. В Гърция, 
Испания и Ирландия в момента 
има по-висока безработица от 
тази в България. Но никъде в 
Европа няма такава драстична 
разлика между младежката 
и средната за страната 
безработица.

Няколко са основните 
причини за огромния процент 
безработни млади хора у 
нас: несъответствие между 
образователната система и 
изискванията на пазара на 
труда, липса на мотивация, 
трудно започване на първа 
работа, липса на държавна 
политика по отношение на 
младите хора, насърчаваща 
работодателите да наемат 
току-що завършили студенти.

Проблемът с 
несъответствието между 
изискванията на бизнеса, 
т.е. какви кадри ни трябват 
на икономиката в днешните 
променени социално 
– икономически условия и от 
друга страна бълваните от 
университетите специалисти 
не е от вчера. Той продължава 
от години с променлив успех, 
макар в последно време да 
се наблюдава положителна 
тенденция, а именно откриване 
на специалности, за които 
бизнесът търси специалисти и 
закриването на такива, които 
по същество произвеждат 
безработни. Процесите обаче 
са бавни и тромави.

Втората основна причина е 
липсата на мотивация у част от 
младите хора да се обучават и 

готовността им да се задоволят 
с по-ниска образователна 
степен. Анализът на 
младежката безработица 
отразява една ясна тенденция, 
че най-засегнати са именно 
младежите със средно и по-
ниско от средното образование.

Третата причина е трудното 
започване на първа работа. При 
търсенето на работа младите 
хора са в неблагоприятна 
ситуация и заради изискването 
за трудов стаж, съдържащо се в 
повечето обяви. Работодателите 
избягват да назначават 
младежи без опит, като по 
този начин се завърта един 
омагьосан кръг. Не назначават 
младежи, защото нямат стаж, 
който обаче те няма как да 
натрупат при положение, че не 
ги взимат на работа.

При разразилата се 
криза именно служителите 
до 35 години първи 
бяха съкращавани от 
предприятията. Това още 
повече утежнява ситуацията.

Като резултат от несигур-
ността младите хора често се 
примиряват с налаганите от 
работодателите условия. Често 
получават ниски заплати, рабо-
тят без трудов договор в “сивия 
сектор“ (това важи особено за 
заведенията и хотелите по Чер-
номорието), работното време е 
нерегламентирано и понякога 
стига до15-20 часа без почивка. 
Липсата на трудови догово-
ри и/или осигуряването им на 
минимална заплата крие и друг 
риск – липса на осигурителни и 
пенсионни права и ги лишава 
от натрупване на официално 
признат трудов стаж.

Един от основните проблеми 
за решаване, който стои 
пред страните от ЕС, и в 
частност пред България, 
след Световната финансово-
икономическа криза (пази 
боже да не се повтори 
отново) е високият процент 
на безработица. Особено 
засегната рискова група се 
оказаха младите хора до 35 
години. У нас младежката 
безработица е над два пъти 
повече спрямо средната за 
страната (нещо, по което сме 
шампиони в целия ЕС), а това 
буди сериозно безпокойство.

В периода 1998-2009 г. се 
наблюдава ясна тенденция на 
намаляване на младежката 
безработица, за да достигне 
най-ниските си нива през 2008 
г. От началото на кризата, която 
при нас дойде със закъснение 
от около половин година, се 
покачва както общата, така и 
младежката безработица.

По данни на ЕВРОСТАТ 
– официалната статистическа 
служба на ЕС, към второто 
тримесечие на годината 
безработицата сред младите 
хора се покачва до 27 %. 
В градовете всеки трети 
до 35 години не работи. 
В селата делът им е цели 
58%. 34% от младежите с 
основно образование са с 
професия „безработен“. Всеки 
четвърти със завършено 
средно образование е 
изхвърлен от пазара на труда. 
Дори 17% от висшистите 
нямат работа. Такава е 
структурата на заетостта при 
18 до 35-годишните според 
образователния ценз. Още 

Парадоксално, но факт 
– от една страна младите 
са носители на новото, на 
прогреса, на развитието на 
нацията. От друга – именно те 
са най-потърпевши и засегнати 
от ситуацията на трудовия 
ни пазар. В опит да търсят 
спасение от бедността и по-
добра реализация, част от тях 
емигрират, като никога повече 
не се връщат в Родината. 
Само в периода юни-
декември 2008 г. по данни на 
Националния статистически 
институт 9000 младежи са 
напуснали страната. Това 
са хора, за обучението на 
които сме инвестирали всички 
ние чрез нашите данъци, 
преразпределени от държавата 
към образователната 
система, които отиват да 
работят за чужди икономики. 
По този начин България се 
превръща в нетен донор 
на млади специалисти, на 
човешки капитал за развитите 
европейски и световни 
сили. Губим подготвените 
кадри, и то на фона на 
тежка демографска картина 
– застаряващо население, 
изменяща се възрастова и 
етническа картина, спадащо 
образователно равнище.

Затова проблемът с 
младежката безработица, 
както и други области, които 
стоят на дневен ред, не търпят 
спорадични активности или 
отлагане, а искат спешни, 
неотложни мерки от страна на 
българската държава. Не се ли 
предприемат действия днес, 
утре може и да е късно.

на младежката безработица 
в България е над средното 
за страните от Европейския 
съюз. Какви биха могли да 
бъдат причините за това? 
Едно от ключовите обяснения, 
което се подкрепя и от редица 
изследвания, е наличието на 
негъвкав пазар на труда, и по-
специално съществуването на 
минимална работна заплата 
и минимални осигурителни 
прагове.

Едни от най-цитираните 
автори в областта на анализа 
на ефектите от минималната 
заплата са Neumark and 
Wascher. След задълбочено  
изследване, обхващащо 17 
страни от ОИСР за периода 
1975-2000 г., Neumark and 
Wascher (2003) достигат до 
извода, че минималните 
заплати водят до по-висока 
безработица сред младежите. 
Нещо повече, този ефект е 
по-силен в страни,  в които 

минималната заплата се 
различава значително на ниво 
индустрии или региони.   

Още един аргумент за 
премахването на минималната 
работна заплата дава и самата 
статистика. В много държави от 
ЕС и Европа като цяло, където 
няма определена минимална 
заплата, процентът младежка 
безработица е в пъти по-нисък 
от този България за 2010 г. – 
така например, в Австрия е 8,8 
%, в Германия – 9,9 %, в Дания  
13,8% и в Норвегия – 8,9 % (по 
данни на Евростат).

С негативен ефект 
върху пазара на труда са и 
минималните осигурителни 
прагове, чието покачване 
традиционно е на дневен 
ред преди началото на 
всяка календарна година. 
Въвеждането на минимални 
осигурителни прагове и 
повишаването им увеличава 
неминуемо разходите за труд 

В условията на пазарна 
икономика един от важните 
проблеми за обществото е без-
работицата. Особено засегнати 
са т.нар. „рискови групи“, към 
които причисляваме значителен 
по своята численост контингент 
от млади хора в трудоспособна 
възраст.

Според резултатите от 
проведеното от Националния 
статистически институт 
наблюдение на работната сила 
през второто тримесечие на 
2011 г. броят на безработните 
младежи (15-24 навършени 
години) продължава да расте 
и е 60 000 (при 58 000 за 
същия период на 2010 г.). 
Коефициентът на младежка 
безработица е 25,3%, съответно 
26,1% при мъжете и 24,3% при 
жените. Тревожен е фактът, 
че почти всеки четвърти млад 
българин е безработен.

Не по-малко тревожна е и 
констатацията, че равнището 

на работодателите. Високите 
разходи за труд са причина 
много от работодателите да 
преосмислят намеренията си 
за нови назначения поради 
допълнителната финансова 
тежест, която ще трябва да 
поемат с плащането на по-
високи осигуровки. Предвид 
цитираните изследвания 
и статистически данни, 
правителство би следвало да 
преосмисли своите политики за 
насърчаване на заетост сред 
младежта, като се фокусира по-
малко върху различни програми 
за временна заетост и повече – 
върху намаляване намесата си 
на пазара на труда. Премахване 
на минималните осигурителни 
прагове и минималната работна 
заплата само би могло да 
помогне на младежите да си 
намерят по-бързо и по-лесно 
работа, както се вижда от 
опита на страните без такива 
регулации.

Даниел Панчев, икономически анализатор

Причина ли е минималната заплата 
за високата младежка безработица?
Емилия Шехтова, Институт за пазарна икономика
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Изчезналите вагони и спецификата на 
българския преход

Как ви изглеждат едни 
железници – въобще как ви 
изглежда едно държавно 
предприятие, което е 
поддържало такъв хаос в 
документацията си? Възможно 
ли е един директор на БДЖ 
да не знае, че някой му е 
тафил няколкостотин вагона? 
Та това не са гайки или 
траверси – такава липса се 
вижда. Възможно ли е – при 
толкова обслужващи вагоните 
железничари – никой да не 
разполага поне с хипотеза къде 
са зачезнали?

Не, не е възможно. Не са 
изчезнали нито през 2001 г., 
нито пък през 1922 г. И тяхното 
похарчване отдавна не е кой 
знае каква тайна.

Поне за тези, които са 
артисали в бивша Югославия, се 
знае отдавна. Лично аз попаднах 
на техните следи в качеството 
си на зам.председател на 
парламентарната комисия за 
борба с корупцията по време на 
правителството на Жан Виденов 
– във връзка с едно разследване 
на неговия министър Стамен 
Стаменов, когото обвиних 
публично в корупция по повод 
няколко прецедента, които 
мнозинството, разбира се, 
отказа да разглежда.

Един от тях беше свързан със 
съдбата на въпросните зарязани 
в съществуващата все още 
Югославия. И тогава ставаше 
дума за няколкостотин вагона. С 
една подробност, която днес се 
премълчава – огромната част от 
тях бяха цистерни. Бяха части 
от цели влакови композиции, 
с които се изнасяше петрол 
за раздираната от гражданска 
война ембаргова Югославия.

Композициите напускаха 
България нощем, без документи, 
без дори да спрат на границата 
– срещу огромни подкупи 
за митничарите и външните 
наблюдатели. И вероятно за да 
си нямат проблеми при тяхното 
връщане, а и за да си спестят 
повторните харчове, техните 
износители просто ги зарязваха 
в някой глух коловоз.

По това време – при прави-
телството на Беров най-вече, 
но и по-късно – контрабандата 
за ембаргова Югославия беше 
станала официална държавна 
политика. Официална в смисъл, 
че всички знаеха за нея и никой 
не си мърдаше пръста, за да я 
предотврати. Но се правеше не 

в полза на държавата, а в пол-
за на частни интереси. Тези на 
борческите групировки, разбира 
се. Лидер беше “Мултигруп“, но 
и други участваха – кога за да 
изнасят по-дребни количества 
петрол, кога като охраняват ком-
позициите на мултаците.

Имаше и сблъсъци на инте-
реси, разбира се. Цялата гангс-
терска война от 1994 г. беше за 
това – кой да държи контрабан-
дата по западната ни граница, и 
особено петрола.  Веднъж Иво 
Карамански нападна една вла-
кова композиция на “Мултигруп“, 
разгони охраняващите я мутри 
и отмъкна цялата й фалшива 
документация – с надеждата 
да дискредитира групировката 
и да заеме нейното място. Е 
– поканиха го “на разговор“ в 
МВР, арестуваха го на място и 
го прибраха на топло. Това е 
знаменитият случай, при който 
тогавашните шефове на МВР 
публично обявиха, че е възмож-
но разлютените от ареста ганг-
стери да нападнат вътрешното 
ведомство!

За въпросните вагони 
още тогава – по времето 
на правителството на Жан 
Виденов, беше правена 
разработка от службите за 

Има едни на пръв поглед 
дребни, но повече от 
показателни събития, които 
спокойно могат да служат като 
нагледни примери за тези, които 
не разбират какво се е случило 
в България през последните 
двайсет години. Днешното 
катастрофално дередже на БДЖ 
е един от тях.

Не е проблемът само в това, 
че националният железопътен 
превозвач е де факто във фалит, 
че предстои да бъдат закрити 
към 200 влакови маршрута, че 
ще бъдат уволнени незнайно 
число негови служители, че 
германската KfW ще продаде 25 
електрически мотриси “Сименс 
Дезиро“, закупени от БДЖ със 
заем от банката по времето на 
министър Николай Василев – и 
съответно заложени срещу за-
ема. Проблемът е как се стигна 
дотук.

На този въпрос всички вдигат 
рамене и мигат на парцали. Не 
знаят, не разбират и не могат 
да кажат нищо смислено извън 
очевадния факт, че железниците 
били нереформирани.

Фактите обаче говорят. 
Ето един от тях, изнесен от 
финансовия министър Дянков: 
изчезнали са над 1000 вагона. 
И никой в железниците не 
знае къде са. Пораснали са 
им крачка и са поели сами 
нанякъде.

Според министър Дянков 
половината били зарязани в 
бивша Югославия, а другата 
половина – нарязана на скраб. 
И – забележете – това е станало 
някак си незабележимо, без 
решения на БДЖ и без отчетни 
документи. Съответно без 
маститите негови началници 
да видят, да разследват, 
да алармират полицията, 
прокуратурата и службите за 
сигурност. Което пък няма как да 
не ни доведе до простия извод, 
че е станало с тяхно знание и 
съгласие.

Големият проблем е: как 
всъщност става така, че 
за изчезналите вагони се 
разбира чак сега? Според 
изпълнителният директор на 
БДЖ Йордан Недев това се 
дължало на пълния хаос в 
документацията и дублиране на 
номерата на вагоните, които чак 
сега се изяснявали. По неговите 
думи, можело да са изчезнали 
през 2001 г., а можело и през 
1922 г.

сигурност. Съответно зарязана 
като вагоните, чиято липса 
разследваше. Изглежда 
ченгетата са разбрали 
достатъчно ясно, че с нея 
пъхват ръка в гнездо с оси. 
Или че режат клона, на който 
седят. Защото покрай тази 
контрабанда и покрай тези 
зарязани вагони поминуваха 
добре не само гангстерите 
– поминуваха и ченгетата, и 
митничарите, и министрите 
дори. Например като си правят 
оглушки, когато им се губят 
стотици вагони.

Сметката за това поминуване 
я плащаше българския народ. 
Плащаше я с блокираните 
реформи и галопиращата 
инфлация; плащаше я с 
убеждението на всички 
наблюдаващи ни, че сме 
крадливо и негодно племе; 
плащаше я с рекета на мутрите, 
които именно в този период 
натрупаха мускули и удушиха 
дребния бизнес. Продължава да 
я плаща и досега. Защото може 
би при зачеркнатите влакове и 
запустелите спирки по градчета 
и селца ще има вече и обитатели 
на обречени територии, които 
няма да имат друг избор, освен 
да се върнат към талигата и коня.

Едвин Сугарев, svobodata.com

„Ако останат неусвоени пари по проекти от Оперативна програ-
ма „Транспорт“ за настоящия програмен период, догодина може да 
бъде обявен търг за нови влакове.“ Това каза пред журналисти ми-
нистърът на транспорта, информационните технологии и съобщени-
ята Ивайло Московски. Той допълни, че всичко това ще стане ясно в 
средата на 2012 г., когато се види колко средства са останали.

От думите му стана ясно, че един търг тече около 18 месеца, 
което означава, че най-рано през 2015 г. БДЖ може да има нови 
влакове.

България ще поиска 300 милиона евро по ОП „Транспорт“ за 
следващия програмен период, който обхваща 2014-2020 г., като 
тези пари също ще бъдат използвани за закупуването на нови вла-
кове.

Нови вагони - 
най-рано през 2015 г.

Уважаеми абонати на вестник „Прелом“, 
                                                                 
Нашите приятели от Българския национален фронт любезно предоставят 
възможност за безплатно получаване на издаваното от тях списание „Борба“. 
Който проявява интерес и би желал да получава списанието, може да се свърже с 
г-н Гошо Спасов на телефон: 0887 00 44 51 
Единственото условие е да имате валиден абонамент за вестник „Прелом“!              
                                              
Приятно четене!   

ПОКАНА
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„За първи път се осъществява 
едно независимо, безпристрас-
тно, външно, извънведомствено 
гражданско наблюдение върху 
онази част от понятието за по-
лиция, която има непосредствен 
достъп до гражданите“. Това 
заяви зам.-министърът на вът-
решните работи Веселин Вучков 
по време на представянето на 
окончателния доклад по проекта 
„Гражданско наблюдение в по-
лицията“ за периода август 2010 
г. – май 2011 г. в Гранд Хотел 
София на 29 октомври. Проек-
тът се осъществява от Институт 
„Отворено общество“ – София 
по методология, одобрена от 
Главна дирекция „Охранителна 
полиция“. Основната му цел е 
изграждане на доверие между 
полицията и местната общност 
и осигуряване на прозрачността 
на полицейската институция. 
Наблюдението се осъществява 
чрез възможността граждани да 
посещават без предварително 
предупреждение сградите на 
районните управления на поли-
цията (РУП) и да наблюдават 
условията за задържане. Такава 
практика съществува в редица 
европейски страни и е сериозна 
гаранция за защита на правата 
на човека.  

За периода 2010–2011 г. про-
ектът се изпълнява с помощта 
на над 200 специално обучени 
доброволци на територията на 
80 РУП, в областите: Пловдив, 
Пазарджик, Стара Загора, Сли-
вен, Хасково, Варна, Добрич, 
Бургас, Перник и на територията 
на град София. Наблюдателите 
са организирани от 4 неправи-
телствени организации (НПО) 
– Институт „Отворено общест-
во“– София, Сдружение „Свят 
без граници“ (Стара Загора), 
Асоциация „Деметра“ (Бургас), 
Фондация „SOS–семейства в 

риск“ (Варна) и Община Плов-
див. По време на внезапните си 
посещения доброволците наб-
людават ежедневното протичане 
на работа в РУП, правят оглед 
на помещенията за задържане, 
за разпити, за срещи с адвокат и 
други. Заедно с това те провеж-
дат конфиденциални интервюта 
със задържаните и други заинте-
ресовани лица (адвокати, близ-
ки, лекари), с граждани, които 
подават сигнали за извършено 
престъпление или се намират на 
територията на РУП за админис-
тративна услуга, както и с поли-
цейските служители, като изпол-
зват стандартизиран въпросник 
за основа и го допълват с преки 
впечатления. 

По време на представянето 
на окончателния доклад комисар 
Милчо Енев, директор на Главна 
дирекция „Охранителна поли-
ция“, се върна назад във време-
то, за да проследи еволюцията 
на отношението на полицейските 
служители към гражданските 
наблюдатели. Въпреки първо-
началното пренебрежително 
отношение, скоро полицаите се 
убеждават, че пред тях стоят доб-
роволци, които са много добре 
подготвени, познават задълбоче-
но законовата и подзаконовата 
нормативна база, свързана със 
задържането на лица и с прие-

ма на граждани. Въпросите им 
не са на аматьори, а са задъл-
бочени и изискват съответните 
задълбочени отговори. Това кара 
самите служители да повишат 
компетентността си. Нещо по-
вече, подчерта комисар Енев, 
„служителите на МВР свикнаха с 
това, че територията вътре в ра-
йонното полицейско управление 
вече не е само на полицията, но 
вътре могат да влязат и гражда-
ни, които да наблюдават тяхната 
работа, да задават въпроси, да 
искат обяснения“. Съществена 
промяна се отчита в манталитета 
на полицаите – „ една система, 
която беше свикнала да работи 
затворено, да работи, бих казал 
дори, по някакъв начин сама за 
себе си, без да се отчита на об-
ществеността (...) Mного от тези 
неща се промениха именно на 
базата на този проект. Резулта-
тите на полицията вече се пре-
чупват през отчетността, която 
се дава пред обществото, и това 
наистина, макар и бавно, проме-
ня нашата система“, заключава 
Енев. 

Многократно бе подчертана 
ползата от срещата на 
вътрешния и външния 
контрол, който, на принципа на 
огледалото, работи в полза както 
на служителите в системата на 
МВР, така и на гражданското 

общество в България. 
Националният омбудсман 

Константин Пенчев припомни, 
че през месец юни т.г. България 
ратифицира факултативен 
протокол към Европейската 
конвенция за предотвратяване 
на изтезанията. Страната 
ни се задължава да създаде 
т.нар. национален превантивен 
механизъм и да го накара да 
заработи до юни догодина. 
Този нов държавен орган ще 
извършва проверки на всички 
места, където може да има 
хора, държани там против 
тяхната воля – следствени 
арести, затвори, домове за 
психично болни, домове за 
деца, лишени от родителска 
грижа и т.н. – над 400 
институции в цялата страна. 
Така той ще бъде инструмент на 
гражданското общество, защото 
се предвижда наблюденията 
да се извършват изцяло от 
граждани-доброволци. 

Омбудсманът планира да 
разчита на помощта на неправи-
телствени организации, на техния 
опит, наблюдатели и ноухау, и 
особено на проекта „Гражданс-
ко наблюдение в полицията“ на 
Институт „Отворено общество“, 
който в годините се доказа като 
успешен. Константин Пенчев 
заяви, че администрацията на 
омбудсмана вече е изработила 
проект за промени в Закона за 
омбудсмана, за да бъде именно 
той национален превантивен 
механизъм. Но според него Ми-
нистерство на правосъдието не 
полага достатъчно усилия, за да 
придвижи този проектозакон към 
Народното събрание. Възниква и 
въпросът с финансирането, който 
следва да бъде решен в най-
скоро време. Константин Пенчев 
подчерта нуждата от гражданско 
наблюдение като гарант, че всич-
ки форми на насилие ще бъдат 
оставени в миналото. 

ВМЕСТО КРИТИКА ОТВЪН - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ОТВЪТРЕ
Бистра Иванова

Пречи ли демокрацията 
да се отговори адекватно на 
кризата? Това е въпрос, който 
все по-често изниква покрай 
проблемите от двете страни 
на океана, и особено покрай 
последните събития в съ-
седна Гърция. Тезата е горе-
долу следната: „Всички знаем 
какво трябва да се направи 
– да се вземат навременни и 
често непопулярни решения, 
но демократичните процеси 
го правят невъзможно или 
поне чувствително забавят 
решенията“. Вариации на тази 
теза срещаме нeколкократно:
Когато САЩ решиха да спася-
ват банки – така известната 
програма TARP (Програма 
за изкупуване на проблемни 
активи). Идеята бе на еки-
па на Хенри Полсън (тогава 
финансов министър на САЩ), 

но минаването й през Конгре-
са беше драматично и нанесе 
щети на финансовите пазари. 
Легендарна остана случката, 
когато след като програмата 
бе първоначално отхвърлена 
от Конгреса, Хенри Полсън 
падна на колене пред Нан-
си Пелоси (тогава лидер на 
парламентарната група на 
демократите и говорител на 
Камарата на представителите) 
и така спечели гласовете на 
някои демократи;
Когато САЩ трябваше да 
покачат лимита на дълга 
– дебатите тогава бяха ожес-
точени до последната минута. 
Надделя мнението, че покач-
ването на лимита на дълга е 
безалтернативно решение, но 
демократичните процеси (пре-
говори, алтернативни пред-
ложения, противоборство, 

конфликти и т.н.) са докарали 
нещата близо до катастрофа. 
С други думи: решение, което 
трябва да се вземе и няма ал-
тернатива, се спъва в нюанси 
на демократичния процес;
Когато Европа търси решения 
за Гърция и други закъсали 
страни – тук преговорите меж-
ду отделните страни привли-
чат сериозно внимание. Като 
че ли надделява мнението, че 
трябва да се действа с твърда 
ръка и кризата да се овладее 
възможно най-рано. Демок-
ратичните процеси отново 
едва ли не пречат – безкрайни 
преговори между лидерите 
на отделните страни, както и 
изискване всяко по-мащабно 
решение да бъде одобрено от 
страните, което прави проце-
са мъчителен. Представя се 
сякаш фактът, че германските 

данъкоплатци са недоволни 
от спасяването на гърците, е 
някаква пречка, която спъва 
Европа в опитите да се поту-
ши пожара;
Когато Папандреу предложи 
референдум – идеята вече не 
е актуална, но коментарите 
бяха показателни. Реакцията 
на европейските политици 
беше твърда, нещо от сорта 
на: „Ние точно измислихме 
как да ги спасим, те сега ще 
гласуват! Е, бива ли така...“ 
Тук коментари дали сега му е 
времето, дали е просто поли-
тически ход и т.н. имат своето 
място, но усещането си ос-
тава – налице е политическа 
класа, която взима някакво 
решение и е недоволна от 
демократични похвати, които 

Демокрацията и финансовите колапси
Петър Ганев, Институт за пазарна икономика
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ДНЕС ОТНОВО СА НИ НУЖНИ БУДИТЕЛИ

то ни Възраждане, за да върне 
със зова на Паисий „О, нера-
зумний!“ истината, че никога не 
трябва да забравяме какви 
царе, патриарси и държавни-
ци сме имали. Но още по-важ-
ното е, че този повик ни връща 
възможността да имаме отново 
величие. А как да бъде извою-
вано величие в тъмата на едно 
робство? 

Апелът на Паисий, на знайни 
и незнайни будители, извиква 
нашите килийни учители и све-
щеници да проповядват слово 
и знание, да закипи духовен 
живот. Но българските прос-
ветници имат прозрението, че 
знанието и вярата им трябва да 
обслужат меча на свободата. 

Така монаси и църковници ста-
ват бунтовници. Нацията ни се 
пробужда, без да има своя цър-
ква или държава, в единство, 
което толкова ни липсва днес, 
когато си мислим, че сме сво-
бодни. Как успяха само няколко 
десетилетия на комунизъм да 
ни лишат до такава степен от 
самосъзнание, че още да се 
изживяваме в непълноценност, 
да не вярваме и да не знаем, че 
можем?!

Българите са били под 
робство, но не и роби, защо-
то духът им е бил обречен на 
свободата. Затова поставят 
своя „църковен въпрос“ пред 
Османската имтерия и отстоя-
ват църковната си независимост 

За Ден на народните будите-
ли е избран 1 ноември – денят 
на монаха-светец Иоан Рилски, 
Покровителят на българския 
народ. Монах, който не отрича 
социалността, а се моли и дава 
своя принос България да бъде 
бранена и отстоявана. Кога-
то цар Петър му носи дарове 
– злато и плодове, той взема 
само плодовете и съветва дър-
жавника със златото да се въо-
ръжи, защото Византия може да 
нападне.

Наименованието будителство 
идва от „будене“, „събуждане“, 
т.е. извикване на духовни сили 
за надмогване на ежедневието 
и скръбта от съдбата за едно 
по-висше съзнание. В нацио-
нален план будителството е 
пробуждане на един народ и 
връщане на историческото му 
самочувствие в името на свобо-
дата и просперитета.  

Явлението будителство е 
чисто българско. Самородно и 
уникално, българското буди-
телство не е Ренесанс, който 
връща чужди и минали култури, 
а събуждане на сили в себе си 
с идея за бъдеще. Това е сила-
та на въображението, волята 
и вярата, с които Аспарух отс-
тоява земя и държава, Борис I 
кръщава в новото християнство, 
Климент Охридски извайва от 
глаголицата самобитната бъл-
гарска азбука, а Симеон прави 
книжовни школи. 

Будителството се разгръща с 
особена сила през национално-

– т.нар. Български Великден 
– нещо невиждано в света. Не-
надминатият държавник Раков-
ски създава Легията, а дяконът 
Левски напуска манастира и с 
Евангелие и меч кръстосва по-
робена България, за да създаде 
200 революционни комитета. 
Какъв неподражаем пример 
дава той пред революционери-
те на други народи!

Можем ли да се поучим от 
нашите възрожденци днес, в 
тревожното ни време, когато 
духът ни, затворник в клетка 
на страх за оцеляване, търси 
своите спасители? Творците на 
националното ни съзнание, на 
самобитната ни култура, която 
сме давали на света, ни зоват 
– къде са борците на новата 
история? Къде са създателите 
на бъдещия ни живот, свободен 
от предразсъдъци и изхабени 
идеологии? 

Европа и целият свят се 
клатушкат в социални спазми. 
Липсват смели държавници, 
които да правят реформи и отс-
тояват предизвикателствата на 
времето. Все по-очевидна става 
необходимостта от нови пътища 
и нови будители! А България 
има духовни сили да ражда 
идеи, както е правила и преди. 
Сега може да сме „най-бедната 
страна-членка на Европейския 
съюз“, но в бъдеще ще осъщес-
твим творческото си призвание!

Честит празник на българско-
то будителство!   

Снежана Бесарабова

бавят цялата работа.
Това са само няколко при-

мера, които показват как 
различни решения и политики, 
които се представят/възприе-
мат като изключително важни, 
се препъват в демократичния 
процес. Друг подобен пример 
е Лисабонският договор и 
Ирландия – един референдум, 
който сериозно опъна нервите 
на европейските лидери. От-
ново усещането, че „голямата 
европейска политика“ върви 
напред, а разни демократични 
похвати спъват развитието.

Всичко това са конкретни 
истории и случки, но дали 
водещото мнение е правил-
ното такова? Дали наистина 
демократични процеси създа-
доха проблеми пред излиза-
нето от кризата? Популярно е 

и мнението, че в страни като 
Гърция и например Италия 
демокрацията пречи да се 
приложат непопулярните мер-
ки – няма пари, трябва да се 
правят съкращения, но това е 
политически трудно и съответ-
но проблемите остават. Ето 
и какъв коментар на евенту-
алния референдум се появи 
тези дни от гръцки комента-
тори: „Ние сме най-големият 
си враг, а Папандреу ни даде 
револвер“. Отново навява 
на мисълта, че трябва да се 
вземе трудно решение, което 
по-добре да не бъде оставяно 
на народа, в случая на пряка-
та демокрация.

Във всички споменати 
случаи има много нюанси, но 
въпросът си остава – можем 
ли да разчитаме на демок-
рацията, когато една страна 
е изправена пред финансов 

колапс? Отговорът със си-
гурност не е толкова лесен, 
колкото изглежда от послед-
ните събития. Нито едно от 
тези решения не е абсолютно 
само по себе си – да се на-
леят пари в американските 
банки; да се повиши лимитът 
на дълга на САЩ; европейски-
те данъкоплатци да спасяват 
закъсали държави и банки; 
Гърция да приеме предло-
жения и план и да го следва. 
Всяко едно от тези решения 
има някакви последствия и 
те не могат да бъдат пренеб-
регнати. Едно е да планираш 
европейски (или глобален) 
план за излизане от кризата, 
но съвсем друго е дали хората 
в отделните страни – тези, ко-
ито ще го финансират и тези, 
които ще получат финансира-
не – са съгласни с този план. 
Да, ако пренебрегнеш тяхното 

мнение, това прави изпълне-
нието на плана по-лесно, но 
дали планът е най-добрият и 
дали ще бъде успешен остава 
отворен въпрос.

Дори и да приемем, че 
демократични процеси имат 
своите недъзи по време на 
финансови колапси, то това 
съвсем не означава, че алтер-
нативата е по-добра – какво 
би се случило, ако лидерите 
имаха неограничена власт във 
всеки един от тези епизоди? 
Дали нямаше в решителни-
те си действия тотално да 
потъпчат всякакви правила? 
Ако например хората нямаха 
думата и всичко зависеше от 
един силен лидер на Европа, 
то той, спасявайки всички и 
всичко, дали нямаше да нап-
рави проблема дори по-го-
лям?...

Демокрацията и финансовите колапси
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Вестник Вестник ПРЕЛОМПРЕЛОМ
вече и онлайнвече 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/prelombdforum.bg/prelom

ДЕЦАТА И КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ: „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“
Асен Величков

но нищо, което да е полезно за 
детето. Времето, прекарано с 
или пред някакво устройство, 
е пагубно за развитието му“. 
Тя цитира проучванията на д-р 
Гари Смол, директор на Центъ-
ра за изследване на паметта и 
остаряването, които показват, 
че детският мозък, и по-специ-
ално предният лоб, се развива 
различно от този на техните 
родители поради употребата на 
технологии. „Младите неукреп-
нали мозъци развиват преки 
пътища за достъп до инфор-
мация, а тези преки пътища 
представляват създаване на 
нови невронни пътеки“, пише 
Смол в новата си книга „iМозък: 
Да преживеем измененията на 
модерния ум“. 

Роуан се позовава на из-
следване, което показва, че 
прекомерната употреба на 
технологии не само променя 
химията на мозъка, но също 
повишава вероятността от 
развиването на ментални за-
болявания при децата. Човеш-
ката връзка, контактът с очи и 
диалогът са от първостепенно 
значение, а устройствата силно 
намаляват възможността за 
тях, посочва Роуан. В резултат 
терапевти и медици отчитат 
увеличение на случаите на 
депресия, безпокойство, синд-
ром на дефицит на вниманието 
и хиперактивност. 

Въпреки че мненията им 
като цяло се различават, Росен 
и Роуан са съгласни по някои 
въпроси. И двамата споделят 
изводите от скорошно проуч-
ване, които показват, че пови-
шената употреба на социални 
мрежи като Фейсбук може да 
доведе до подтискане способ-
ността за съчувствие при мла-
дежите и следователно – до за-
силване на нарцисизма. Росен 
смята, че това не е грешка на 
самата платформа, а на начи-
на, по който я използваме. „Да 
бъдеш нарцистичен става лес-
но. Можеш да напишеш каквото 
си поискаш, но няма да видиш 
разплаканото лице на човека 
отсреща.“ Освен това никой от 
двамата учени не вярва, че е 

нужно тотално изключване от 
технологиите – това дори може 
да се окаже опасно. Роуан 
цитира трагичния случай на 
младежа от Охайо, САЩ, кой-
то убива майка си, след като 
родителите му отнемат видео 
играта Halo 3. 

1. Да изнесат телевизора от 
стаята на детето си: Изслед-
ването на Фондация Кайзер 
показва, че 30% от децата на 
възраст между 0 и 3 и 71% от 
децата на възраст между 8 и 18 
години имат телевизор в стаята 
си. И Росен, и Роуан съветват 
родителите да направят това. 
По този начин те могат както 
да контролират вида медийно 
съдържание, което децата им 
приемат, така и да ограничат 
времето на употребата му. 

2. Да споделят и обсъждат с 
децата общуването с техноло-
гиите: Росен препоръчва роди-
телите и децата да използват 
интернета, АйПада или телеви-
зора заедно – той им предлага 
да играят съвместно на видео 
игри и да проверяват профили-
те си в социалните мрежи. 

3. Да подбират технологи-
ите според възрастта: Росен 
твърди, че най-малките деца 
реагират най-добре на тъч-
скрийн технологиите и че по 
този начин те развиват способ-
ността да учат чрез осезание. 
Децата в ранно-училищна и 
пред-тийнеджърска възраст 
използват видео игрите, за да 
развиват уменията си да взе-
мат решения. За по-големите 
деца в пред-тийнейджърска 
възраст употребата на мобилни 

Опитът на д-р Лари Росен 
като психолог-изследовател и 
компютърен учител му е позво-
лил да види както позитивните, 
така и негативните ефекти от 
употребата на технологии при 
младите умове. Росен е про-
фесор по психология и автор 
на „Свързани: Да разберем 
iПоколението и начина, по кой-
то то учи“. Според него нововъ-
ведения като социалните ме-
дии са пулсации на развитието 
на въпросното „iПоколение“. 
„Социалната мрежа им помага 
да открият кои са, да намерят 
своето място в света, като в 
тази среда те могат да упраж-
няват живота по безвреден 
начин“, казва Росен за младе-
жите, които общуват със своите 
връстници чрез социални плат-
форми като Фейсбук. Въпреки 
че е защитник на въвеждането 
на технологии в отглеждането 
на съвременните деца, Росен 
подчертава, че съществува и 
реалната опасност от прекаля-
ването. Много родители вярват, 
че се справят прекрасно, когато 
детето им тихо играе на видео 
игри по цял ден в стаята си. 
„Но това дете ще загуби умени-
ята си да общува“, твърди той 
и напомня, че най-важното е 
технологиите да бъдат „подбра-
ни правилно“. 

Но в един по-добър свят тех-
нологии за деца въобще не би 
трябвало да бъдат подбирани, 
смята терапевтът по детските 
игри и занимания Крис Роуан. 
Тя е автор на „Виртуалното 
дете: Ужасяващата истина 
за това, което технологиите 
причиняват на децата“. Роуан 
споделя виждането, че тех-
нологиите трайно променят 
формиранането на мозъка при 
децата, и то не в добра посока. 
Според проучаване на Фонда-
ция Кайзер от 2009 г. децата на 
възраст между 8 и 18 години са 
ангажирани с дигиталните ме-
дии средно по 7,5 часа дневно. 
В същото време Американската 
академия на педиатрите препо-
ръчва не повече от 1-2 часа на 
ден пред екрана. Роуан добавя: 
„В технологиите няма абсолют-

телефони се отразява положи-
телно на способността им да 
комуникират. И накрая – въп-
реки противоречивите мнения, 
Росен твърди, че платформите 
като Фейсбук подобряват кому-
никацията между подрастващи-
те. 

4. Да въведат принципа на 
„свещеното време“: Роуан подк-
репя схемата „един час дневно, 
един ден седмично, една сед-
мица годишно“, в която и деца, 
и родители тотално се отказват 
от технологиите. Роуан предуп-
реждава, че това може да се 
окаже едно малко предизвика-
телство: „За някои семейства е 
страшно. Те не знаят как да си 
говорят. Не знаят какво да си 
кажат.“ 

5. Да насърчават „здравос-
ловните“ технологии: Според 
Роуан устройства като АйПод 
не влияят на социалното пове-
дение толкова силно, колкото 
видео игрите и телевизията. 
Росен обаче не смята, че е лес-
но да се ограничат някои видо-
ве технологии, защото катего-
риите вече са твърде размити. 
В смартфоните има телевизия, 
а в таблетите – книги. 

Тревогите относно употре-
бата на технологии от деца 
съществуват много преди 
ерата на мобилните телефони, 
дори преди изобретяването на 
калкулатора. Дали днешните 
технологии са по-страшни от 
предишните? Няма съмнение, 
че децата днес растат и се 
развиват по-различно от връс-
тниците им преди 15 години, 
но учените все още не могат 
с точност да предвидят какви 
ще бъдат трайните промени в 
днешното iПоколение. 

Колко време е ползотворно и безопасно да прекарват 
малките деца пред екрана? Трябва ли хлапетата 
въобще да имат досег с технологиите? Този дебат 
не е спирал през десетилетията и последната вълна 
на iPad и социалните медии отново го възроди.

Какви мерки могат да вземат 
родителите?
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