
Брой  17  (867)
Година  XIX
02.12.2011
КАТ. No 558
Цена 0,50 лв.

bd
fo

ru
m

.b
g/

pr
el

om

ИКОНОМИКА  с. ИКОНОМИКА  с. ИКОНОМИКА 3

Преди няколко дни 
тихомълком отбелязахме 
92 години от подписването 
на Ньойския договор, който 
трудно може да се нарече 
„мирен“, поради отсъствието 
на каквито и да било мирни 
намерения. Този договор 
цели единствено да накаже 
България и да задоволи 
ламтежите за територии 
на една от страните- 
победителки във войната. 
Черната дата в историята ни 
почетоха, освен няколкото 
редовни националистически 
организации, и шепа българи 
от Западните покрайнини 
на скромно тържество във 
Военния клуб в София. 
Към тяхната болка от 
извършената историческа 
несправедливост се прибавя 
и огорчението от пълната 
абдикация на държавата 
ни от техните проблеми. 
И за съжаление са прави. 
Нито едно правителство 
не направи сериозен опит 
да се противопостави на 
агресивната шовинистична 
и асимилаторска политика 
на Сърбия към тези наши 
сънародници. Те са оставени 
да се борят сами с цинизма 
на сръбските власти и да 
отстояват българщината. 
Наши „държавници” години 
наред се упражняват в 
риторика тип булеварден 
национализъм, но всичко 
приключва с поредните 
протоколни декларации за 
добросъседски отношения. 

А удобните моменти за 
дипломатическа офанзива 
ги имахме и все още не са 
напълно изгубени, стига 
държавните ни мъже 
да обърнат поглед към 
националните интереси. От 
падането на Берлинската стена 
насам Сърбия е в неизгодна 
позиция спрямо България. 
Нейният път към Европейска 
интеграция неминуемо минава 

На 26 ноември 2011 г. 
в София се проведе 
Националният съвет на 
Български демократически 
форум. На него бяха обсъдени 
резултатите от участието 
на БДФ в президентските 
и местните избори 2011 г. 
Анализът на изборите започна с 
благодарност от Председателя 
на БДФ – Жаклин Толева към – Жаклин Толева към –
всички членове и симпатизанти 
на партията, допринесли за 
събирането на 9 949 подписа 
за регистрирането на БДФ за 
участие в изборите, според 
изискванията на новия Изборен 
кодекс. Направен бе обзор 
на участието на партията в 
президентските избори като 
част от Съюза на Десните Сили 
и в местните – самостоятелно 
или в коалиция. 

БДФ е партия, с която в 
бъдеще ще се съобразяват! 
Това показаха местните 
избори 2011, заяви Жаклин 

С БДФ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ!

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

ЗА ЛИПСАТА НА 
държавна политика

и Николай Каваклийски от 
Кюстендил.

Яница Шопова изказа своята 
благодарност за подкрепата 
от ЦР на БДФ на тези избори. 
„Нещото, с което се гордеем в 
Ботевград, е, че БДФ излезе със 
самостоятелна листа и успя”, 
каза тя. „На местните избори 
в града участваха 19 партии 
(някои от тях бяха в коалиции), 
имаше 290 кандидати за 
общински съветници, борещи 
се за 29 места. В листата на 
БДФ в Ботевград участваха 11 
известни личности, които се 
ползват с авторитет в града. 
Личности, които макар че не 
са репресирани по времето на 
социализма, са потърпевши 
от политиката на последните 
управляващи и са наши 
съидейници. В Ботевград БДФ 
не беше познат като партия. 
Имаше много въпроси – каква 
партия сме и за какво се борим.

Предизборната кампания 

Толева. „Защото вече можем 
да кажем, че зад бюлетина, в 
която фигурира името на БДФ, 
стоят над 30 000 гласа. Но 
ние самите имаме още много 
работа в посока преди всичко 
на по-добрата комуникация 
на местните структурите с 
Централното ръководство. Ние 
имаме задължението да станем 
един добре дисциплиниран, 
координиран и синхронизиран 
организъм, работещ в името на 
общите каузи и общите цели. 
Само тогава ще можем да 
постигнем пълен успех. Това 
сме научили от нашите бащи, 
които са били в редиците на 
СБНЛ.”

Членовете на НС 
анализираха предизборните 
ситуации по общини, 
политическите си ходове и 
резултати. Думата бе дадена 
на двама от новоизбраните 
общински съветници на БДФ 
– Яница Шопова от Ботевград 

РЕдАКЦИОННО:

АНАЛИЗ  с. 4

Национализмът е 
обич, не омраза

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ  с. 6-7

НОВО КРЕДО

Ювелирна сделка 
или национално 
предателство

България след
избори 2011

Национален съвет на Българския демократически форум
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А Б О Н А М Е Н Т
Уважаеми съидейници и читатели на в. “Прелом”!
Редакцията на вестника ви напомня, че в пощите тече абонaментната кампания за 2012 г. 

Каталожният номер на “Прелом” е 558, абонаментът за 1 година струва 12 лв.
Побързайте да направите своя личен абонамент до 15 декември 2011 година!
Редакцията на вестника ви призовава също да подпомогнете инициативата вестник “Прелом” 

да стигне до читателите на всички библиотеки в България – абонирайте и библиотеката в своя – абонирайте и библиотеката в своя –
град! 

До този момент абонаменти са направени за библиотеките в градовете: Асеновград, 
Благоевград, Бургас, Габрово, Добрич, Дупница, Елена, Златоград, Ихтиман, Карлово, Кричим, 
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Калофер, Пловдив, Поморие, Първомай, Русе, Сливен, Стара 
Загора, Ямбол.

Иво Касабов, член Иво Касабов, член 
на ЦР на БДФна ЦР на БДФ
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протече с големи манипулации 
– имахме и заплахи за 
физически разправи. Но ние не 
се поддадохме. Много гласове 
ни бяха откраднати – поне 
стотина. Но все пак успяхме! 30 
гласа не ни достигнаха, за да 
бъде избран и втори общински 
съветник от БДФ.

Ние не разчитахме нито на 
купени гласове, нито на платена 
агитация. Нашата сила бяха 
имената ни, идеите ни – какво 
можем и какво бихме могли 
да направим за града”, каза в 
заключение Яница Шопова. 

Николай Каваклийски, 

който от името на БДФ след 
изборите откри като доайен 
работата на Общинския съвет 
в Кюстендил, сподели, че на 
тези избори са се сблъскали 
идеологиите и интересите. 
„Оказа се, че интересите 
като че ли преобладават 
пред идеологиите”, каза 
той. „Мнозина предпочетоха 
интереса. Но ние от БДФ 
разчитахме на личностните 
качества и популярността на 
издигнатите от нас кандидати. 
Там ни беше силата и в идеите, 
които имаме. Да, имаше и 
купуване на циганските гласове, 
хвърлиха се много пари за 
реклама от някои партии, 
имаше и заплахи, и много 
страх! Но ние от днес трябва 
да мислим за следващите 
избори. Сред младежите се 
забелязват два полюса – има 
доста патриотично настроени 
момичета и момчета, но има 
и други, които са крайно 
незаинтересовани. Ние трябва 
обезателно да привлечем тези 
хора към БДФ.”

„Общата оценка, която 
бих дал на участието на 
Български демократически 
форум в тези избори е, че 
това, което направихме, 
съвсем не беше малко”, каза 
Муравей Радев. „Направихме 

заявката в политическия живот 
на България на национално 
ниво и на местно ниво. Но аз 
мисля, че това, което от тук 
насетне следва да правим, 
е да останем на мястото 
си категорично с ясни цели 
и образ и най-вече с ясни 
претенции за утрешния ден. 
Защото тези избори бяха 
една генерална тренировка 
на БДФ за предстоящите 
парламентарни избори след 
две години. И смятам, че тази 
тренировка беше полезна 
и свърши своята работа. 
Направи ни по-опитни, по-
силни, по-самоуверени, без 
да бъден самонадеяни! И 
ние трябва да се готвим за 
следващите избори, отчитайки 
всичко онова, което се случи 
на тази кампания. Ние трябва 
да знаем къде можем да 
бъдем излъгани и да не го 
допускаме. 

Ние трябва и да разширим 
това, което сме постигнали, 
в утрешния ден. Ще трябва 
да приспособим нашите 
непреходни ценности и 
идеали, да ги приложим към 
динамиката на бъдещето, 
за да могат те да бъдат 
разбираеми, всеки да бъде 
докоснат от тях и хората да 
идват при нас.”

Поклон, дълбок поклон пред паметта му! 

От Централното ръководство на БДФ

На 21-ви ноември 2011 г. 
загубихме 

Г Е О Р Г И  РА Д Е В
Един от известните радетели

на СБНЛ и учредител на 
Българския Демократически 
Форум. До последния си 
ден даряваше средства и 
пишеше ценни материали 
за в. „Прелом”. Георги 
Радев виждаше и вярваше 
в бъдещето на БДФ и на 
България. Личният му пример 
направи Път, който ние, 
следовниците му, няма да 
изгубим. Благодарим му, че ни 
остави в дълг да осъществим 
идеала за национално мощна 
и социално справедлива 
България! 

С БДФ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ!

IN MEMORIAM

Предаваме на родната 
земя тленността на 
Гражданина, Легионера, 
Човека Георги Радев!

Българи! Раздялата с 
ветерана на великолепната 
ни младежка легионерска 
гвардия боли, макар да не 
бе неочаквана. Тепърва 
ще оценим какво е за нас 
отсъствието на Георги. 

през българското одобрение, 
а налице са и редица нейни 
нерешени етнически проблеми 
с други съседни държави, с 
които можем успешно да си 
партнираме.

Една национално-отговорна 
политика не се прави чрез 
дребнави сметки за съседско 
сътрудничество. Национално-
отговорната политика изисква 
реални действия за отстояване 
на националния идеал и 
служение пред олтара на 
целокупна България!

ЗА ЛИПСАТА НА 
държавна политика
1

По отношение на 
коалиционната политика 
Муравей Радев каза: „Ние 
можем да бъдем желан 
партньор, ако сме силни. 
Затова са ни нужни структури 
и хора, участия в политическия 
живот по места и на 
национално ниво. Ако това 
направим за тия две години, 
ние ще имаме много сериозен 
успех.”

Националният съвет 
завърши работата си с 
призива на редакцията на 
вестник „Прелом”. Редакцията 
напомни, че до 15.12.2011 г. 
в пощите в страната може да 
се направят абонаментите за 
вестник „Прелом” за 2012 г. 

Редакцията апелира – освен 
личните абонаменти, да бъдат 
направени абонаменти и на 
библиотеките в страната, за да 
може в. „Прелом” да стигне и 
до техните читатели!

До този момент абонаменти 
са направени за библиотеките 
в градовете: Асеновград, 
Благоевград, Бургас, Габрово, 
Добрич, Дупница, Елена, 
Златоград, Ихтиман, Казанлък, 
Карлово, Кричим, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Калофер, 
Пловдив, Поморие, Първомай, 
Русе, Сливен, Стара Загора, 
Ямбол.
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Защото той принадлежеше 
към ония най-скъпи неща 
в живота на всеки достоен 
човек, чиято истинска 
стойност оценяваме едва 
след като ги загубим: 
свободата, Родината, 
майката, приятеля...

В 1943 г. в процеса срещу 
Втори легионерски център 
той бе осъден на 18 години 

строг тъмничен затвор. 
Москва бе заповядала на 
своята комунистическа 
агентура, утвърдена на 
власт в Отечеството ни чрез 
щиковете и бронираните 
чудовища на червената 
армия, да бъдат ликвидирани 
стожерите на българската 
нация и държава. На първо 
място това беше офицерският 
корпус, после легионерската 
среда – оцелялата 
гвардия на възрожденския 
национализъм, за да бъде 
превърната Родината ни 
в безлична Задунайка, 
безропотно покорна на 
империята на злото. Процеса 
за Втори легионерски 
център трябваше да прати 
в затвора оцелялата след 
деветосептемврийската 
катастрофа най-престижна 
част на тази гвардия, на която 
Георги Радев бе един от най-
изтъкнатите представители.

В осъществяването на тази 
цел обаче „погребението” на 
легионерството се превърна 
във Възкресение. Пръснати 
по затвори и лагери из 
цялата страна, те станаха 
трибуна, организатори и 
предводители в съпротивата 
срещу комунистическия 
план за ликвидация на 
национализма. Пътят на 
Георги мина през затворите 
в Сливен, Шумен, Русе, 
кариерата в Пиргово, остров 

Персин (Белене). В карцера 
на острова Георги бе оставен 
заедно с другия стълб на 
легионерската ни гвардия д-р 
Никола Грозев цели 9 месеца. 
Сред капещата от тавана 
кална течност и нашествие 
на плъхове, на гладен пай 
и непрекъснат мрак те 
трябваше да бъдат изцедени 
и пречупени, превърнати в 
отрепки, молещи за милост и 
пощада. Но те се превърнаха 
в символ на стоицизъм, 
пример за подражание и 
воля за борба на хилядите си 
другари по вяра и съдба.

Великолепната формула на 
Виктор Суворов за величието 
на една страна едва ли има 
по-убедително доказателство 
от житейското поприще на 
легионерите д-р Никола 
Грозев и Георги Радев:

„Величието на една 
страна не зависи от броя на 
нейните жители и големината 
на територията, която 
обитават; нито от броя на 
ракетите с ядрени заряди; и 
не от баражите на Енисей и 
Ангара (река); и дори не от 
„Лебедово езеро” – зависи 
само от величието на нейните 
граждани!

Е, благодарим ти, Георги, 
приятелю, брате, велики 
гражданино на България, за 
примера на твоя дълголетен 
достоен живот!

Почивай в мир!

ПРОЩАЛНО СЛОВО
произнесено на гроба на Георги Радев от Дянко Марков
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сравнение, преди идването 
на правителството на Сакс-
кобурготски, Министерство 
на финансите изкупи външен 
дълг към 2 международни 
банки от почти един милиард 
долара, при редукция 17 цен-
та за долар и спести 830 млн. 
долара.

Втората еднократна загу-
ба е резултат от късогледото 
решение да се превалутира 
дълг за 835 млн. долара в 
еврова позиция, при най-ви-
сокото ниво на курса долар/
евро и последвалата обез-
ценка на долара с 31%. Така 
бе реализирана втората ед-
нократна загуба от 259 млн. 
долара (835 по 31%).

Общо 336 + 259 = 595 млн. 
долара загуба. 

Второ – нееднократни загу-
би:

Лихвата по старите брей-
дита бе плаваща – либор + 
0.81 пункта. През 2002 г. това 
прави лихва от 2.5-3 %.

Лихвата по новите евро 
облигации е фиксирана – пос-
тоянна и е много по-висока. 
За доларовите бондове тя е 
8,25% и за евровите – 7,50%. 
Тази лихва ще се плаща твър-
до до 2015г.5г.5г

За да се изчисли загубата 
от замяната на облигации-
те, трябва да се съпоставят 
разходите по обслужването 
на брейди дълга, ако брейди 
облигациите не бяха замене-
ни, и разходите по обслужва-
нето след замяната им с евро 
облигации.

Сметката е елементарна. 
Без замяната България щеше 
да плати от 2003 г. до година-
та на падежа общо 5200 млн. 
долара, при допускане, че ли-
борът средно за периода е 5 
% (днес знаем, че той е около 
десет пъти по-нисък).

След замяната, при твърди 
лихви по новите облигации 
България до 2015 г. трябва да 
плати 7700 млн. долара – за-
губа от 2500 млн. долара и 
отново печалба от 2500 млн. 
долара за притежателите на 
облигации по българския вън-
шен дълг.

Или краен финансов резул-
тат от „ювелирната” операция 
– загуба за страната от почти 
3 млрд. долара ( 595 + 2500 
- 210  = 2885 млн. долара).

гарския дълг. Златен медал 
да му бяха дали, пак щеше да 
е малко.

Можем ли да мислим, че 
инициаторите и отговорните 
за тези катастрофални сдел-
ки лица са се заблудили в 
очакванията и прогнозите си 
или че са сгрешили невинно? 

Според мен не. Смятам, че 
са действували съзнателно и 
целенасочено и още тогава 
са си давали сметка какво 
ще се случи. Защото никъде 
по света финансов министър 
не предупреждава пазара, че 
ще прави обратно изкупуване 
на дълг. Както и никой отго-
ворен финансов министър не 
би заменил ниските лихви по 
външния дълг с три пъти по 
високи. Освен, разбира се,  
ако този финансов министър 
не иска да облагодетелствува 
външни институции и лица 
за сметка на националните 
интереси.

Гениални мошеници са ав-
торите на тези сделки – Ми-
лен Велчев, Красимир Катев 
и сие. Тези хора казаха, че 
ще спечелим, като плащаме 
лихва 8%, вместо 3%. И че 
разликата от 5% фактически 
не е загуба, а бъдеща полза. 
Аз казвам, че ако това е пол-
за, то тя е за външни страни, 
а за България си е чиста загу-
ба.

Става дума за национално 
предателство. Още повече, 
че горните сметки и разчети 
съм ги казвал от трибуната на 
Народното събрание преди 
ратификациите на сделките. 
Много други икономисти и 
финансисти също предупреж-
даваха за негативните после-
дици от тези операции.

А повишеният кредитен 
рейтинг?

Днес основният аргумент 
на авторите на сделките е, 
че кредитният рейтинг на 
страната значително се е 
повишил след тези операции. 
Не отричам благоприятно-

Какво всъщност предс-
тавлява тази операция?

През март и септември 
2002 г. бяха извършени две 
операции с външния дълг 
– замяна на брейди облига-
ции с евро облигации. Тран-
сформиран бе дълг за около 
2100 млн. щатски долара. В 
резултат на това външният 
дълг по номинал спадна с 
около 210 млн. долара (замя-
ната се извърши с редукция с 
около 10% по-ниска стойност 
на една брейди към една 
евро облигация), но крайният, 
сумарен ефект от сделките е 
загуба за България от около 3 
млрд. долара.

Как се получи тази ог-
ромна сума? Независимият 
анализатор „Индъстри 
уоч” изчислява загуба от 
около един млрд. лева.

„Индъстри уоч” не взема 
предвид всички източници на 
загуба. Според мен се реали-
зираха  два вида финансови 
загуби. Първо – еднократни 
загуби:

До средата на 2001г. Ми-1г. Ми-1г
нистерството на финансите 
чрез Булбанк дискретно и 
внимателно изкупуваше брей-
ди облигации от външния 
пазар на цена до 75 цента 
за долар (редукция от 25%). 
По този начин бяха изкупени 
брейди облигации за  някол-
костотин млн. долара.

С идването си на власт, 
правителството на Сакско-
бурготски шумно разгласи, 
че ще управлява „активно” 
външния дълг и публично 
обяви обратно изкупуване на 
брейдитата, при което паза-
рът мигновено покачи цената 
им на 80-85 цента за долар, а 
при замяната им с евро об-
лигации, достигна нива 90-92  
цента за долар. Разликата от 
75 до 91 цента – 16 цента е 
щета. При 2100 млн. долара 
заменени брейди облигации, 
щетата достига 336 млн. до-
лара. Загубата за България 
от  336 млн. долара, е чиста 
печалба за притежателите на 
брейди облигации – предимно 
големи инвестиционни банки, 
в които до вчера работиха 
Милен Велчев и компания. За 

то влияние върху кредитния 
рейтинг. Но съвсем не е вяр-
но, че това е единственият и 
най-важен фактор върху по-
ложителния рейтинг. И преди 
юпитата кредитният рейтинг 
няколкократно е повишаван. 
Фундаменталните фактори 
за повишаването му е пос-
тигнатата от правителството 
на ОДС завидна финансова 
стабилност и висок, устойчив 
икономически растеж. 

И накрая, за да се доизбис-
три съвсем картината – през 
2000 г. Кирил Сакскобургот-
ски – тогава представител 
на печално известната бан-
ка „Лемън Брадърс”, поиска 
конфиденциална среща с мен 
в качеството ми на финансов 
министър. На тази тайна сре-
ща в Министерство на финан-
сите той представи писмено 
предложение за сделка по 
външния дълг, сходна с тази, 
която година по-късно извър-
ши правителството на баща 
му. Възложих на Дирекцията 
по дълга да извърши анализ 
по това предложение. Помо-
лих и Централната банка за 
становище. Отказах сдел-
ката, след като и от двете 
места получих аргументира-
ни и категорични становища 
– сделката е неизгодна и 
противоречи на интересите 
на България. Изводите оста-
ват за вас.

Оттук нататък какво 
следва с българския дълг? 

Следва да си го плащаме 
– със загубите, разбира се. А 
те, загубите, ще станат без-
пощадно ясни през 2015 г., 
когато настъпва последният 
падеж на въпросните евро-
облигации. Тогава няма да 
гадаем колко млрд. лева или 
долара са загубите, а просто 
ще съпоставим две величини: 
колко сме платили фактичес-
ки в резултат на сделките и 
колко бихме платили без тях.  

ЮВЕЛИРНА СДЕЛКА ИЛИ НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО?

От 2001 до 2005 г. Милен Велчев е финансов 
министър и като такъв прави операция по 
преструктуриране на външния дълг на България. 
Споровете по тази сделка продължават и до 
преструктуриране на външния дълг на България. 
Споровете по тази сделка продължават и до 
преструктуриране на външния дълг на България. 

днес. Мненията са поляризирани от „ювелирна 
сделка” до „национално предателство”. По онова 
време списание „Юромъни” го награждава като 
финансов министър на годината, днес една 
парламентарна партия сезира прокуратурата за 
грабеж заради сделката.
парламентарна партия сезира прокуратурата за 
грабеж заради сделката.
парламентарна партия сезира прокуратурата за 

Интервю на в. „Прелом“ с Муравей Радев, финансов министър в правителството на ОДС 1997-2001 г.Прелом“ с Муравей Радев, финансов министър в правителството на ОДС 1997-2001 г.Прелом“ с

Как тогава 
си обяснявате 
престижната 
награда дадена 
на Милен Велчев 
от „Юромъни”?

Като малък знак 
на благодарност. 
Това издание, как-
то и много подоб-
ни, са силно зави-
сими от големите 
инвестиционни 
банки, които спе-
челиха най-много 
от сделките с бъл-



БР 17 (867), 02.12.2011    4  •  ПРЕЛОМ АНАЛИЗ

България след 
избори 2011
България след 
избори 2011
България след 

гражданите на една страна не 
са активни в утвърждаването на 
демократичния ред, преднина 
или приоритет получава другата 
тенденция в политическото и 
общественото развитие – към 
концентриране на интереса и 
властта и към използването 
на властовите инструменти с 
цел едни интереси да бъдат 
представени в по-голяма 
степен, а други да бъдат 
подценени. 

Именно заради това през 
всичките тези три столетия, 
когато можем да приемем, че 
демокрацията съществува 
като система, се води една 
ежедневна битка между 
две функционални страни. 
От една страна са хората, 
които са овластени и са 
получили ресурсите чрез 
представителната система 
да управляват държавата и 
обществото, а от друга страна 
са гражданите, които са им дали 
това право, но при определени 
условия. Ако гражданите не 
полагат усилия да контролират 
управляващите по какъв 
начин упражняват те своята 
власт, тази власт неизбежно, 
и в началото невидимо, се 
разширява. Именно заради 
това историята е пълна с 
примери за демокрации, 
които са загинали или са се 
променили и са довели до 
установяването на по-меки или 
по-твърди авторитарни системи. 
Както историята е пълна и 
с примери за изключително 
репресивни политически 
системи и диктаторски режими, 
които са рухвали под напора на 
гражданската воля за свобода и 
демократично волеизлияние. 

Демокрацията е система 
на сложните общества. Едно 
общество е по-сложно тогава, 
когато дава повече възможности 
на своите граждани и създава 
баланси между тяхната воля и 
техните интереси. Диктатурата 
е проста система – някой 
стои отгоре и нарежда, а тези 
отдолу изпълняват, било по 
Божия воля, било по волята 
на царя, било по волята 
на харизматичния лидер. 
Авторитарната вертикална 
власт е простичка, там всичко 
е ясно. Демокрацията е 
сложна система – там всеки 
трябва да бъде удовлетворен 
в степен, в която не пречи 
на удовлетворяването на 
интересите на другия. И 
заради това там, където 
съществува демокрация, 
било с прекъсвания, било без 
прекъсване в продължение на 
столетия, тя съществува само и 
единствено, защото всеки Божи 
ден хората защитават своите 
демократични права и свободи. 

Това се случва по различен 
начин. Една е англо-саксонската 
традиция на демократичния 
контрол, друга е френската. Тя 
е по-радикална – тогава когато 
във Франция не харесват един 
закон, един милн. души излизат 
на улицата и той започва да се 
ревизира под този напор. Има 
различни механизми, но няма 
случай в който демокрацията 
да е оцеляла или да е била 
пълноценна при пасивни 
граждани спрямо управлението 
на държавата. 

Ако изходим оттук, може 
да хвърлим поглед върху 
начина, по който се развива 
българската демокрация 
през последните 22 години. 
Определено трябва да кажем, 
че този чисто революционен 
ентусиазъм, който заливаше 
българските площади и 
общество в началото на 90-
те години, както и в началото 
на 97-ма година, когато 
влязохме в една специфична 
криза на осъществяване на 
демократичните реформи в 
България, този ентусиазъм 
намаля и в много обществени 
групи дори и изчезна. И 
това е разбираемо, тъй 
като революцията или 
революционният ентусиазъм 
са моменти в развитието 
на едно общество. Докато 
демократичният контрол е 
нещо съвършено различно. И 
революционният ентусиазъм 
обикновено трябва мъдро 
и разумно да се използва 
за канализиране именно 
на този тип граждански 
въздействия, които ще се 
явяват дългосрочните гаранции 
за това, че демократичната 
система ще функционира 
без да бъде заплашена от 
авторитарност. 

Случи ли се това в България? 
Отговорът е – да, частично 
това се случи. Мисля, че и до 
ден днешен, през каквито и 
метаморфози и депресивни 
състояния да преминава 
българската демокрация, никога 
досега не сме имали случай, 
при който да има драматични 
примери на нарушаване на 
демократични права и това да 
не е рефлектирало по някакъв 
начин у демократичната 
общественост – било 
чрез медиите, било чрез 
граждански организации, било 
по някакъв друг начин. Но 

След резултатите от 
последните президентски и 
общински избори стана ясно, 
че управляващата партия 
ГЕРБ концентрира всички 
основни властови ресурси на 
държавните институции в свои 
ръце. Получихме и достатъчно 
количество информация по 
повод на това, че тя доста 
успешно използва свойството 
си на управляваща партия, за 
да упражни един концентриран 
административен ресурс и да 
получи този изборен резултат. 
Разговорите, особено свързани 
с мнението на опозицията, 
са насочени към това, че ще 
има концентрация на властта 
и респективно намаляване 
на демократичните права и 
свободи в България. Дали 
това ще се случи и по какъв 
начин? Според мен отговорът е 
– може, но той не бива да бъде 
даван директно. Затова ще 
се постарая да направя един 
анализ на нещата тръгвайки от 
малко по-далеч, за да стигнем 
пак до същия проблем – какво 
ни чака след тези избори?

Като политическа система 
демокрацията не е някаква 
даденост, която се установява 
като действителност и оттам 
нататък се развива от самосебе 
си. От тази гледна точка 
хората, които са привърженици 
на демокрацията, трябва да 
знаят, че тя не е един удобен 
стол, в който да седнеш и 
евентуално да пропътуваш 
през живота си. Демокрацията 
е един инструмент, чрез 
който хората взаимодействат 
помежду си и се стараят да 
защитават и утвърждават 
своите интереси в един 
механизъм на балансиране и 
съвместяване на различните 
интереси, който е недостъпен 
за по-примитивни форми на 
политическа организация. 
Демокрацията е възможна 
във високоразвити общества 
– там, където съществена част 
от гражданите са достигнали 
в своето интелектуално 
личностно развитие до 
идеята за необходимостта 
да балансират собствените 
си житейски стремежи с 
интересите и приоритетите на 
обществото като цяло. В този 
смисъл демокрацията дава 
много повече възможности и 
ресурси за удовлетворяване на 
вечния човешки стремеж към 
свобода. Но същевременно, 
предоставяйки тези 
възможности, тя изисква от 
гражданите на обществото, 
което се управлява по 
демократичен начин, да 
полагат специални грижи за 
утвърждаване и съхраняване на 
този обществен ред. Защото ако 

така или иначе в България 
съществува този граждански 
демократичен инстинкт, който 
не позволява нарушението 
на човешките права и на 
демократичните свободи да 
достига до граница, която е 
опасна за съществуването на 
демократичната система. 

Казвайки това, подчертавам 
– този инстинкт съществува 
частично. Тази система на 
граждански контрол е доста 
слаба, било по силата на 
исторически причини, било 
по силата на специфични 
проблеми на нашето 
демократично развитие през 
последните две десетилетия. 
Мога да дам един-два примера, 
за да стане това по-ясно. В една 
силна демократична система, 
когато в печата или изобщо в 
публичното пространство се 
появи информация, че еди кой 
си министър е корумпиран или 
че е бил участник в корупционен 
акт, това веднага задвижва 
институционалните механизми 
на държавата. Веднага 
става прокурора, съдебната 
система, изпълнителната 
власт. Замразява се статутът 
на този човек в неговата роля 
на министър или какъвто и 
да е друг, прави се проверка, 
постига се определено общо 
мнение по въпроса вярно ли е 
това или не. Т.е. институциите 
санкционират тази гражданска 
будност, която е довела до 
публичното огласяване на 
подозрението – този човек е 
корумпиран. В България, за 
съжаление, може всеки ден да 
удряте вестниците с подобни 
информации, много рядко 
ще се задвижи каквото и да е 
институционално колелце, за да 
се види дали това е вярно или 
не. И по много други поводи, 
които се явяват нарушение на 
съществуващите закони или 
обществен морал, когато в 
публичното пространство се 
появи информация за едно или 
друго явление или отклонение, 
много трудно се раздвижва 
държавната машина, което 
означава, че българското 
обществено демократично 
мнение не е достатъчно силно, 
за да наложи пъргава реакция 
от страна на демократичните 
институции. 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Под знака на този призив премина четвъртият семинар на 
Школата за демокрация на 12 и 13 ноември в Червената къща 
в София. Инициативата се реализира отново благодарение на 
личното спонсорство и загриженост към България на бившия 
ръководител на софийското бюро на немската фондация 
„Конрад Аденауер” Вулф Броке. 

Специални гости на семинара бяха политологът Огнян 
Минчев, кандидатът за президент на Избори 2011 Румен 
Христов, журналистката от в-к „Дневник” Петя Владимирова, 
гл. изп. директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян и 
икономическият редактор на Money.bg Спас Стамболски. Залата 
събра будни млади хора – студенти, учени и журналисти от 
София и страната. В обучението участваха също и членове и 
симпатизанти на БДФ. /  ПРЕЛОМ

Тревожен сигнал 
за демокрацията!

Анализ на проф. Огнян Минчев пред участниците в 
четвъртия семинар на Школата за демокрация
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Печелившият бранд* днес – ние градим България както 
намерим за добре, вие си стойте вкъщи и гледайте телевизия

лите, щом не е за личностите? 
Министерството с най-голям 
бюджет е това на вътрешни-
те работи. Засиленото поли-
цейско присъствие кара ли ни 
да се чувстваме по-спокойни 
и сигурни? Показните акции 
срещу големите бандити биват 
ли доведени докрай, имаме 
ли ефективни присъди? Какво 
се случва със стратегически 
отрасли като земеделието, 
енергетиката, образованието, 
екологията? Повече се стиму-
лира или повече се пречи на 
бизнеса? Гафовете забелязват 
ли се, коригират ли се, търси 
ли се отговорност? Гражданите 
интересуват ли се? Не. И това 
е удобно. 

Случи се и на изборите – по 
време на кампанията въобще 
не се стигна до политически 
дебат по конкретни въпроси, 
важни за нацията; изборите 
се проведоха на принципа на 
познаваемостта. Който добре 
се е брандирал – бива разпоз-
наван и предпочитан. Не че е 
най-добрият, просто хората и 
в ежедневието си, и в полити-
ческите си пристрастия търсят 

Благодарение на услужливи 
социолози, резултатите от пре-
зидентските и местните избори 
2011 г. бяха известни още при 
откриването на политически-
те кампании на кандидатите. 
Предвидена бе дори дата за 
балотаж за президентската 
надпревара и файлът за бю-
летината с имената на Росен 
Плевнелиев и Ивайло Калфин 
само чакаше да бъде отпеча-
тан.

Имаше ли при това положе-
ние нужда от цялата кампания? 
От всичкото говорене, пътува-
ния, участия, срещи, реклама, 
финансови разходи, усилия? 
Отегчени ли бяха избирателите 
или провокирани? Тази демок-
рация ли искат – да пуснат бю-
летина, въпреки че изборът им 
отдавна се тиражира в медиите 
като вече случил се факт?  

Какво искат избирателите 
– да „градят България” ли? Да 
се „чуе гласът на хората” ли? 
Или желаят „силен президент 
за достойна България”? Две по-
литически партии и една „граж-
данска” кандидатура – това 
бяха основните претенденти за 
президентския пост. Осакате-
ни от десетилетия комунизъм, 
българите с избора си потвър-
диха, че все още искат Партия-
та да върши всичко вместо тях, 
да гради България. 

Някои политически анализа-
тори посочват, че Росен Плев-
нелиев и Йорданка Фандъкова 
тори посочват, че Росен Плев-
нелиев и Йорданка Фандъкова 
тори посочват, че Росен Плев-

не са избрани за президент и 
кмет заради свои лични качес-
тва, а изцяло заради партията, 
чиито кандидати се явяват, т.е. 
че те никога не биха спечелили 
като независими кандидати. 
Мнозина намират това за нес-
праведливо, защото и двамата 
са вдъхновяващи обикновени 
хора, които със своите лични 
качества и усилия са успели 
да се докажат като профе-
сионалисти в своята сфера. 
Която обаче не е политиката.  
Добрият пример на здравата 
работа и позитивното отноше-
ние, привлекателният външен 
вид, образованието и езиците, 
трудолюбието и честността 
– всичко това се оказва недос-
татъчно. И затова Партията 
застава зад тях, брандирайки 
кампаниите им с основния 
приоритет на правителството 
на ГЕРБ,  а именно инфраст-
руктурата. „Градим България” 
и “Градим София”. Слоганът** 
би бил прекрасен, ако не беше 
съвсем буквален. Страната ни 
е разсипана след 45 години 
комунистическо управление и 
22 години „преход”, и има нуж-
да от изграждане наново. Но 
магистралите и метрото няма 
да направят България достой-
на страна с достойни граждани. 

Какво е ГЕРБ? Какво предла-
га? Кои са основните приорите-
ти? За какво гласуват избирате-

Бистра Иванова, студент по Финансов мениджмънт и маркетингБистра Иванова, студент по Финансов мениджмънт и маркетинг

Производството на полупроводници и други електронни 
компоненти е като цяло най-иновативната индустрия, според 
анализа на експертите от Thomson Reuters. Техният доклад 
за “Топ 100 световни иноватори” класира компаниите според: 
съотношение на одобрени патенти спрямо подадени заявления 
за получаване на патенти; брой от “четириъгълни” патенти (тези, 
предоставени едновременно в Китай, Европа, Япония и Америка); 
колко често патенти са използвани от други дружества; дали 
патентите се отнасят до нови техники или изобретения, или са 
подобрения на съществуващи такива. Този комплициран подход 
е избран, за да се преодолее практиката единствено броят на 
получени патенти да се използва като мярка за иновация. 

От 100-те компании в списъка, който не е класация и се отнася 
до патентни дейности в периода 2005–2010 г., 40 са от Америка, 
27 от Япония и 11 от Франция. Няма компании от Китай, които 
могат да се класират при тези изисквания. Докладът подчертава 
факта, че “въпреки че Китай е водеща страна по брой патенти, 
количеството не е равно на влияние и качество”. 

Кои са най-иновативните компании 
в света и с какво се занимават?

Според наскоро публикуван експертен доклад, сред топ 100 на 
световните иноватори няма нито една компания от Китай

*Бранд – марка, име, знак 
или символ, използван за 
идентифициране на продукти 
или услуги и за отличаването 
им от конкурентни такива

**Слоган – в политическата 
реклама – мото, запомнящо се 
послание 

нещо познато, за 
което да се хванат. 
Медиите помагат 
за това. Знае се 
защо. Изборът, от 
друга страна, пла-
ши, защото изиск-
ва компетентност, 
изисква усилия; за 
него се носи отго-
ворност. 

Това ли е бран-
дът, който заслужа-
ваше да спечели 
– Ние градим Бъл-
гария както наме-
рим за добре, вие 
си стойте вкъщи 
и гледайте теле-
визия? На избори 
2011 г. нямаше как 
да бъде другояче. 
Защото нямаше 
политическа сила, 
която да послужи 
за огледало на 
гражданите, за да 
се видят те сами 
– да съзнаят до 
какво води тяхна-
та пасивност, да 
се ядосат, да се 
вземат в ръце и да 
започнат промяна 
– първо в себе си, 
в семейството и 
после навън. За-
щото нямаше кой 
да излезе и спо-
койно да каже на 
избирателите това, 
което те никак не 
желаят, но трябва да чуят: че е 
крайно време да се събудят. Да 
им каже, че България е единс-
твената държава в света, която 
вместо водители (от санскрит 
букв. „гуру“) е имала будители, 

с които е правила не просто градеж, а национално Възраждане. 
Да им каже, че България освен спортни зали и улици за асфалти-
ране, има хилядолетен Път и храмове на Знанието, които чакат. 
Образование, обучение, Знание – такъв бранд липсваше на тези 
избори. Дано се появи за следващите.
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Трябва ли днес да 
отбелязваме едно събитие, 
случило се преди 92 години 
– подписването на Ньойския 
договор? Как оценяваха 
българите този договор в 
годините преди 1944-та? 

Ние трябва да оценим 
отново Ньойския договор не 
защото той е в сила сега - в 
сила е Парижкият договор от 
1947 г. Това е, което България 
е подписала, последната 
международно-правна 
задълженост, по силата на 
която е това, което е днес 
България – виновна и победена 
страна във Втората световна 
война, непризната за участник 
във война срещу Германия, 
с ликвидиране на всичките 
нейни претенции – национални, 
морални, договорни и прочие, и 
прочие. А никой не протестира 
срещу Парижката договореност. 
И ето сега ще изтъкнем именно 
на нашите предшественици 
– легионерите, това достойнство, 
че те водеха борба срещу 
Ньойския договор през 30-те 
години на XX век, когато беше 
разрастването и влиянието, сред 
младежта главно, на нашата 
някогашна чудесна легионерска 
организация. В това отношение 
отбелязването на тази дата е 
един упрек към съвременната 
наша властова общественост, 
която никакво внимание не 
отдава на този погром и не 
протестира поне по случай, 
когато идват годишнините 
на събитията. Ние трябва да 
подчертаем с отбелязването 
на годишнината от Ньой, че 
българската младеж беше, която 
вдигна два трибагреника на 
Отечеството и демонстрираше, 
без оглед на това, че полицията 
се намесваше да разгони нашите 
демонстрации, правителството 
се извиняваше на съответни 
посолства на победителите в 
столицата ни... Но въпреки туй 
манифестирахме с лозунга „Долу 
Ньой!” 

Споменахте, че Споменахте, че Споменахте
младежите-легионери са 
излизали на протестни акции 
с лозунги. До каква степен 
този договор може да се 
разглежда като причина за 
зараждане на национализма 
като политическо движение в 
България?

Да, благодаря за този въпрос, 
защото наистина българският 
национализъм между двете 
войни беше заклеймен от редица 
обществени дейци и заради това 
и легионерската организация 
не получи подкрепата на 
нашите бащи. Но действително 
протестът срещу Ньой, протестът 
срещу несправедливостта 
спрямо България, при която 
завърши Първата световна 
война, беше пламъкът, 
който вдъхнови младежта на 
България да го отхвърли и да 

се стреми да постигне завета 
на Възраждането. Този завет 
нашите бащи и дядовци се 
опитаха да постигнат със силата 
на оръжието, а младежта 
– в лицето на най-престижната 
легионерска организация 
– реши чрез демонстрации, чрез 
провокиране на общественото 
мнение да предизвика ревизия 
на тази система. Една система на 
унижение и на несправедливост, 
дори жестокост към победените 
народи, която предизвика в 
една страна като Германия 
тази алергична реакция, която 
роди свръхнационализма, или 
пресиления, преекспониран 
национализъм, който беше 
олицетворен от Хитлер. В това 
отношение Легионерската 
организация беше организация 
на толерантност. Ние се борехме 
да убедим нашите другари, които 
се увличаха в левичарството, 
в правотата на националната 
позиция, защото в социален 
план легионерството стои близо 
до социалната пропаганда на 
крайната левица. Но с тази 
разлика, че това трябва да 
стане по демократичен начин, 
в интерес на цялата нация да 
бъде осъществена социалната 
справедливост, а не в някаква 
илюзорна интернационална 
система, която ще уреди и 
националните, и социални 
въпроси на цялата планета. 
Пълна илюзия, на която само 
мечтатели, ако не хора по други 
користни съображения, можеха 
да дадат доверие.  

Вие сте бил активен член 
на Съюза на младежките 
национални легиони, ще ни 
разкажете ли как станахте 
легионер?

През 1934 г. аз бях ученик във 
втори прогимназиален клас, току-
що навършил 12 години. Моят 
баща беше вече в легионерската 
среда, те го ценяха. Той 
бил поел да говори пред 
Паметника на свободата на една 
противоньойска акция. Аз нищо 
не знаех, той не ни е карал да 
отиваме на тази акция... Обаче 
излизаме от училище по обедно 
време на 27-ми ноември и един 
батко, висок, строен гимназист, ни 
видя че три момчета се движим 
заедно в посока на домовете си, 
и вика: „Момчета, един момент!” 

Бати проявява интерес към нас, 
нали – комплимент. – комплимент. – „Съгласни 
ли сте довечера да дойдете на 
протестна манифестация пред 
Паметника на свободата срещу 
Ньойския договор?” – „Съгласни!” 
– разбира се, такъв комплимент – разбира се, такъв комплимент –
ни се прави – „Ще дойдем!” И 
аз вечерта, без да знае майка, 
баща, се запътвам, отивам там, 
баща ми говори, дойде конна 
полиция, разгони ни. Чух баща 
ми: „Всички пред паметника на 
Сръбско-българската война!”, 
а той е до казармата. И цялото 
множество, включително и аз... 
Един стражар ме настигна и 
отнесох два солидни шамара, но 
успях да избягам. Множеството 
отиде там, на това място. 
Отново баща ми застана да 
говори. Конните дотърчаха и 
почнаха да стрелят във въздуха 
– имали заповед от 19-майското 
правителство на Кимон Георгиев 
на всяка цена да осуетят 
демонстрацията против Ньой, 
навсякъде, в цялата страна. 
И почнаха да стрелят във 
въздуха. Oбаче дойде дежурният 
офицер от казармата: „Кой ви 
даде разрешение да стреляте 
в района на казармата? Марш 
оттук!” И разгони полицаите и се 
довърши акцията... На другия ден 
баща ми разбра, че съм бил, но 
се засмя и остана явно доволен. 
После се заинтересувах, отидох 
там, където разбрах, че е клубът 
на легионерите – в центъра – в центъра –
в една малка стаичка. Когато 
влизам, виждам на стената един 
-единствен лозунг: 

За България! 
За другите! 
За себе си! 

Тази ценностна система 
влезе още в детската ми 
възраст и тя беше не толкоз от 
родителите, които, разбира се, 
ме възпитаваха в национален 
дух, в родолюбив дух, в обич и 
всеотдайност към хората и към 
нашата култура, национална 
гордост и прочие, но това 
всичко беше заложено в нашата 
програма, в нашата вяра. 

Така аз станах член 
на Съюза на младежките 
национални легиони. Във втори 
прогимназиален клас, на 12 
години. В четвърти клас вече бях 
класов организатор и от класа, 
който броеше четиридесет и 

няколко души, тридесет и осем 
бяха станали легионери, трима 
имаше ремсисти, с които ние 
дружахме въпреки всичко. 

Какво беше легионерското 
разбиране и какво е Вашето 
разбиране за национализма, 
за разлика от шовинизма и 
партиотизма?

Преди всичко национализмът 
не е омраза към различното! 
Истинският националист 
трябва да разбира, че във 
всяка нация съществуват също 
такива стремежи, съществуват 
също идеали, съществува 
също общественост, която се 
стреми да ги постигне. И в това 
отношение са грешките на 
нашите управници в миналия 
век и непосредствено след 
Освобождението, които не 
познаваха стремежите на 
нашите съседи, за да намерят 
баланс. Защото национализмът 
е обич към своето. А когато е 
обич към своето, той трябва да 
знае, че насреща си, ако само 
на базата на противопоставяне 
към хора, към държави, се гради 
това чувство, то ще доведе 
до кръвопролития, до войни, 
до катастрофи. Истинският 
път на човешката култура е 
националното обособяване 
на народите и творене в 
свободна обстановка на своята 
пъстра култура, която е част от 
световната. В това отношение 
трябва да има разбиране и 
към тези етнически различни 
от нас хора, които искат да се 
изживяват като принадлежност 
към друга етническа общност. 
Нищо против, само че трябва 
да знаят едно – и това е дадено – и това е дадено –
пределно ясно от Апостола 
на свободата: В Българско 
всички ще бъдат равни и 
свободни, ако припознават 
нашия закон. Никой няма да ги 
ограничава в това, което искат 
да честват като свои празници, 
като свои традиции... Но не да 
се стремят да разрушат нашата 
държава, защото тогава те стават 
вече врагове. A национализмът 
призовава верующите в 
бъдещето на своето Отечество 
към саможертва, дори с цената 
на живота си, срещу враговете, 
които искат да унищожат нацията 
и държавата. И в това отношение 
легионерството беше един от 
стълбовете на българската 
нация, когато от Москва, 
Империята на злото, поиска да 
заличи всички опори на нашето 
национално битие и държавно 
самостоятелно съществувание. 
Не случайно като първа степен 
в тази политика те планираха 
разгром на две институции 
– на офицерския корпус и на 
легионерската организация. 

Национализмът, истинският 
национализъм е обичта към 
родното и неговото бъдеще! 
Безсмъртието – не само нашето, – не само нашето, –
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тази мисия, е залог, че нацията 
ще оцелее в тези напрегнати, 
драматични, трагични моменти, в 
които сега се гърчи почти цялата 
планета. 

А как мислите, може 
ли тази идеология на 
национализма днес да 
привлече и да обедини 
мледежите, както е станало 
в годините след Ньойския 
договор, при условие че вече 
е модерно да се говори за 
глобализация и че България е 
член на Европейски съюз?

Това, че България става 
член на една международна 
общност не е аргумент, който 
може да мотивира отказ от 
национализма. Опит в по-
ограничени рамки беше, когато 
сърбите, за да приобщят 
другите народи и да ги направят 
сърби, разчитаха на стадия, в 
който те да бъдат югославяни. 
И въведоха македонците, 
най-напред българите, и това 
беше действително една от 
степените на превръщането 
на българите във Вардарска 
Македония в антибългари. 
Който процес, за съжаление, 
беше проведен много успешно 
от сърбо-комунистическата 
тоталитарна, деспотична и 
сaдистична власт. Югославяни 
не можаха да станат – освен 
македонците никои други. 
Хърватите си останаха хървати 
и се гордеят с това. Словенците 
не бяха имали държава, но сега 
са най-преуспяващата част от 
бивша Югославия. Безкръвно, 
с шпалир край казармите, 
имам свидетелство за това, 
спряха танковете на сърбите, 
пратени да ги потушават, 
когато се обособиха отделно от 
Сърбия. Опитът на Сърбия със 
сила да задържи Версайското 
произведение Кралевство-
сърба-харвата-и-словена 
– Югославия свърши с разгром 
на Сърбия. Виждаш какво 
стана и с мегали империята на 
Съветския съюз – нерушими... 
Оказа се, че се разруши това, 
което беше осъществено в 
разстояние на няколко века с 
насилие и с терор, руски терор. 
Всички средноазиатски страни 
се обособиха отделно. Разбира 
се, те са проникнати и от руския 
език, руската култура, те са 
някакси свързани, но в крайна 
сметка и те пожелаха да бъдат 
самостоятелни.

Така че участието в съюз 
не пречи на националното 
чувство. А дали тази идеология 
може отново да привлече 

младежта – като количествено – като количествено –
постижение – не. Но трябва – не. Но трябва –
да се съзнава от всеки един 
човек, който вярва в смисъла 
на тази позиция за оцеляването 
и за преуспяването на нацията. 
Един нищожен процент докато 
има, този процент може да 
оказва благотворно обществено 
влияние. Легионерската 
организация например никога 
не поставяше въпрос да взима 
участие във властта, този въпрос 
не стоеше пред нея. Но тя 
поставяше изисквания към ония, 
които управляват страната. И 
неслучайно беше забранявана... 
Най-напред деветнайстомайци 
се опитаха да флиртуват 

а на всички достойни народи! 
Казвате, че национализмът 

е обич, а не омраза. Като бивш 
председател на Българския 
демократически форум, 
какво мислите за крайните 
проявления на национализма 
днес и за партиите, които 
прокламират тази идеология 
в България (Атака и ВМРО)? 

Да, това е точно незрелият 
национализъм. В проявите 
му има хубави моменти, не 
мога да ги оспоря – има идея 
за защита, има опит да се 
защити нашето присъствие в 
Родопите. Защото нашите супер-
демократични правителства 
предадоха Родопите и там сега 
на мястото на казармите никнат 
минаре след минаре. Срещу 
това реагират, само че реагират 
по начин, който не печели 
симпатиите на обществото. 
Човешките същества не обичат 
насилническите действия. Да 
се горят килимчетата на хората, 
които коленичат да се молят 
пред джамията, това нещо не 
можем да го приемем и ще 
протестираме срещу него. 

От друга страна верно е, че 
мъчно се удържат младежките 
пориви. Какво искате от 
младежта? Сега за нас например 
търсят да изровят къде е имало 
сбиване между ремсисти и 
легионери, да кажем, в 37-ма 
или 38-ма, или 40-а година. Ама 
защо ги търсите тези моменти? 
Между младежите винаги, 
когато има различие, ще се 
стигне и до бой, когато няма 
при тях някой по-авторитетен 
млад човек или даже възрастен, 
да ги постави в баланс. Вижте 
ги днес по мачовете – ще се – ще се –
избият! Полиция стои с хиляди 
да ги разграничи едни от 
други, а искате младежите 
от тази епоха, след войните, 
унижението, репарациите, 
бежанците, нещастието на 
нашата национална съдба, 
искате да има една толерантност, 
която и възрастните не могат да 
проявят?! Трябва да се оценяват 
тези неща. И точно заради 
това – тук е ролята на зрелия 
национализъм вече, този, който 
ние завещаваме на вашата 
младост, на вашето поколение. 
Недейте мисли за облаги от 
това, че ще се посветите на 
обществена дейност. Истинската, 
безкористната обществена 
дейност облаги не носи – тя е 
мисия. И докато има една макар 
и малка част от младежта на 
Отечеството ни, която да поема 

с лерионерите и с Родна 
защита – единствените, все – единствените, все –
пак политически организации, 
макар и не партийни, които не 
бяха разтурени след 19 май. 
През есента ни забраниха и 
нас, водачът ни Иван Дочев 
го пратиха в Златоград на 
заточение... 

Ние трябва да се погрижим да 
съхраним държавата и нацията 
си. Да направим смислен живота 
на всеки един младеж в своето 
Отечество, а основа на тази 
позиция и на тази вяра може 
да бъде единствено волята за 
принадлежност във връзка с 
достойното историческо битие 
на нашия народ. 
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През Балканската война българското оръжие от Одрин през 
Тутракан до Дойран защитава на всички фронтове националната 
ни чест. Но на българите, които не загубват нито една битка, 
които почти сами извоюват най-големите територии от бившата 
Османска империя, са отнети всички взети с цената на неизброими 
жертви земи. Под покровителството на „Великите сили” страната ни 
е притисната в ъгъла и разкъсана безмилостно от нейните съседи. 
Засегнати са дори старите, отпреди войната, граници на България. 

Наглостта на сръбската делегация стига дотам, че иска към 
Кралство Сърбия да бъдат присъединени Видин, Белоградчик, 
Цариброд, Трън, Босилеград, Кюстендил, Струмица и Петрич 
– от „стратегически” и  „национални” съображения (население от 
половин милион българи е наречено от Белград „чисто сръбско”?!).

Според договора, подписан в парижкото предградие Ньой на 
27 ноември 1919 г.,  България трябва да предаде на Кралството 
на сърби, хървати и словенци Западните покрайнини – села в 
Кулско, областите около Босилеград, Цариброд и Струмица. 
Беломорска Тракия е подарена на Гърция, а малко по-късно Атина 
лишава София от беломорски излаз. Румъния присъединява Южна 
Добруджа, заради ролята, която й определят „Великите сили”, на 
буфер от страна на Съветска Русия.

Показателно за това колко голям е бил страхът на „големите” 
в Европа от една силна България, са наложените й по договора 
ограничения. Тя няма право да притежава модерни военни 
технологии, флот и авиация, отменена е задължителната военна 
служба. Принудена е да свие многократно сухопътните си сили 
заедно с полицията до 33 000 души.

Репарациите, които България трябва да изплати на съюзниците 
си в срок от 37 години, са огромни за възможносите на икономиката 
ни – 2,25 млрд. златни франка, което представлява 22% от цялото 
ни национално богатство по онова време. По този показател 
санкциите са по-тежки дори от наложените на Германия с 
Версайския договор. Освен това трябва да предадем на Сърбия, 
Гърция и Румъния над 70 хил. глави добитък и 50 000 т. каменни 
въглища на Кралството на сърби, хървати и словенци. 

Освен да сломи икономически и военно страната ни, Ньойският 
договор цели и подигравка – в него дори на България са забранени 
колонии в Африка и Азия. А по думите на премиера на Франция 
Клемансо „на варварския и войнствен български народ не бива да 
бъде позволено за в бъдеще да представлява заплаха за региона”. 

Подписаният договор е една огромна несправедливост към 
България, наложена с отмъстителност от „Великите сили” заради 
силата и благородството на българския воин. Днес, когато Европа 
определя политиките си по отношение на България и страните от 
Югоизточна Европа, е добре да не забравя какво се случи през 
1919 г. в Ньой!

Ньой - огромната 
несправедливост към България
Снежана Бесарабова
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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

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ДОСИЕТАТА „Х”
Снежа Стефанова

неговото стадо и са извършили 
тежко прегрешение да предадат 
християнин на гонение и 
преследване от светската 
власт. От друга страна съм 
длъжен да помогна на онези 
свещенослужители, които по 
стечение на обстоятелствата и 
въпреки волята си са попаднали 
в примката на „лукавия”, за да 
се отърсят от зависимостите”. 

Друг любопитен аспект 
на темата за отношенията 
между ДС и църквата беше 
засегнат в доклада на д-
р Даниела Калканджиева 
на тема „Ролята на Москва 
за „демократизирането” на 
Българската православна 
църква”. Според авторката 
Москва е имала амбицията да 
измести Константинополската 
църква и така руската църква 
да се превърне в един 
„православен Ватикан”. Първият 
й опит да направи това е на 
Вселенския събор през 1947 
г., но усилията й се провалят 
заради началото на студената 
война. По-късно руската църква 
все пак успява да подчини 
православните църкви. В 
напъните си да изпълни плана 
си за Москва – Трети Рим, 
тя се нуждае от Българската 
православна църква и за тази 
цел съдейства за сваляне на 
схизмата от нашата църква.

Журналистът от БНТ 
Горан Благоев хвърли 
известна светлина върху 
проблема за изчезването 
на Паисиевата История със 
разледването си „Държавна 
сигурност и Зографският 
манастир”. Журналистът 
стига до заключението, че в 
недалечното минало дейността 
на специалистите, изпращани 
в Зографския манастир, е 
ръководена от Държавна 
сигурност, особено от 14-ти 

отдел на ДС по разузнаването. 
През 1966 г. в манастира 

пристига първата група 
български монаси, като 
задачата на ДС е не само да 
издаде техните документи, но 
и да извърши предварителен 
подбор на монасите. Не е 
изключено още тогава сред 
изпратените да е имало 
вербувани сътрудници, смята 
Горан Благоев. През 1972 г. 
в Зографския манастир идва 
друга група монаси, сред които 
е и днешният старозагорски 
митрополит, по-късно 
вербуван като агент на ДС под 
псевдонима Мишо. 

Агентът с превдоним Ангел 
е най-често спряганото име 
на доносник, свързан със 
Зографския манастир. Знае 
се, че той е вербуван през 
1973 г. Сведенията на Ангел 
са включени в оперативна 
разработка „Цитадела”, 
за която се смята, че крие 
данни за дейността на ДС 
в Зографския манастир. За 
съжаление тази разработка 
още не е разсекретена. Ангел 
получава задача да проникне 
в книгохранилища в Атина и да 
следи чужди граждани. Освен 
това той трябва да снима 
документи в Света гора по 
разработката на „Цитадела”. 
Една от целите е да следи 
имотните дела на Атонската 
обител.

„До 1989 г. в Света гора 
работят 3 групи изследователи, 
които несъмнено работят с 
Държавна сигурност”, казва 
Горан Благоев. В първата група 
е Рашков, който има задача да 
състави фотокопия на История 
славянобългарска. Във втората 
група (1972–1979 г.) участва 
специалистът Райков. Тогава 
се правят микрофилми, на 
основа на които се изготвя 
фототипно черно-бяло издание 
на Паисиевата История. Горан 
Благоев смята, че именно тези 
фотокопия са използвани, за да 
се изработи фалшификатът на 
История славянобългарска. С 
третата група учени (1982–1990 
г.)  заминава инж. Митанов. В 
интервю направено с него личи, 
че Митанов е запознат с доста 
детайлни данни за История 
славянобългарска, но отрича да 
е замесен в изнасянето й.  

Отговорът на всички догадки, 

Екатерина Бончева от 
Комисията за разсекретяване 
на документите на Държавна 
сигурност (ДС) първа се 
опита да развенчае някои от 
„митовете” по темата: „Първият 
мит беше, че досиетата са 
прочистени. Това, което 
намерихме като документи 
и това, което събираме, 
категорично опровергава този 
мит”, заяви Бончева. Друг мит, 
според нея е твърдението, 
че ако не си подписал 
декларация за сътрудничество, 
означава, че не си вербуван. 
В действителност обаче са 
открити документи, в които 
е записано, че от даден 
сътрудник на ДС няма да 
се иска декларация за 
сътрудничество, за да не се 
бил обидил. Практика било 
подобна декларация да не се 
иска от щатни служители на 
ДС и от някои членове на БКП, 
обясни Бончева.

Във връзка с поисканата 
преди време от пловдивския 
митрополит Николай проверка 
на сътрудниците от бившата 
ДС на цялата Пловдивската 
епархия, Екатерина Бончева 
заяви: „За да бъдат проверени 
хората, те трябва да дадат 
писмено съгласие, а някои лица 
от Пловдивската епархия са 
отказали да дадат съгласието 
си”. Отец Николай поискал от 
Комисията по досиетата да 
бъде направена предварителна 
проверка за принадлежност 
към бившата Държавна 
сигурност на 191 духовни 
лица. В писмо до комисията 
пловдивският митрополит е 
написал: „Същинската причина 
за искането ми е, че не мога 
да позволя в редиците на 
Христовото войнство да има 
лица, които са нарушили 
клетвата пред Бога да пазят 

свързани с ролята на ДС в 
следенето на Зографския 
манастир, и най-вече какво е 
отношението й към кражбата на 
Паисиевата История и нейната 
замяна с фалшификат, ще 
бъдат узнати, когато се разкрие 
публично какво съдържа 
разработката „Цитадела” по 
този въпрос.

„Аз съм вярващ и 
антикомунист”, обяви проф. 
Калин Янакиев от Философския 
факултет. Въпреки това 
професорът призова към 
неосъждане на сътрудниците 
на ДС и се позова на 
виждането си, че човекът не 
можел да не греши. Хората 
били извиняеми, защото 
принадлежали на историята, на 
мястото, където са се родили и 
на своята съдба. „Няма такава 
гледна точка, която да прецени 
това което е добро и което е 
зло. Не мога да осъдя никой 
сътрудник от ДС, защото не 
мога да се поставя на негово 
място”, каза Янакиев. И добави, 
че да отстояваш вярата си във 
времената на комунизма било 
„страшно трудно”. Професорът 
смята, че в нашето общество 
е изграден твърде негативен 
образ на „доносника” и поиска 
прошка.

Едновременно с тирадата си 
в защита на църковните агенти 
на ДС, Калин Янакиев постави 
и тревожния проблем, който 
стои пред нашите служители 
на църквата сега: „Защо никой 
не признава доносничеството 
си! Защо не излязат да се 
покаят?”, пита се той. Никой не 
казва: „Да, сгреших тогава, бях 
притиснат, бях този, който не 
съм”. 

„Имахме един министър 
председател преди 6 години 
(Симеон Сакскобурготски – бел.
ред.), който каза, че трябва да 
изоставим въпроса с досиетата 
като остаряла тема, но според 
мен не беше прав”, сподели 
мнението си в края гл. ас. 
Павел Павлов от Богословския 
факултет. Въпросът с 
разкриването на досиетата ще 
бъде на дневен ред дотогава, 
докато не стане публична 
пълната истина. „Защото няма 
нещо тайно, което не ще стане 
явно, нито потаено, което не 
ще се узнае и не ще излезе 
наяве” (Лука 8:17).

На 10 ноември в Богословския факултет на Софийския 
университет се проведе академична дискусия на 
тема „Дейността на държавна сигурност (ДС) и 
Българската православна църква (БПЦ) по време на 
комунизма”. В направените изказвания се очертаха 
две противоположни тенденции: една част от 
участниците се обявиха за пълна разкриваемост на 
досиетата, за да се види цялата картина на участието 
на ДС в БПЦ; другата част се стремяха да омаловажат 
участието на тайните служби в делата на църквата 
или да оправдаят агентството в духовните среди 
през годините на комунизма като резултат на натиск, 
който обстоятелствата са налагали.


