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АКТУАЛНО  с. 3

Господи Боже наш!
Ти, Който бдиш над 

света, чуй нашата утринна 
молитва! Озари ни с лъчите 
на могъщия преблаг дух и 
разпали в сърцата искрата, 
която си заложил в нас! 
Укрепи в гърдите ни пламъка 
на свободата и правдата! 
Просветли ни да бъдем 
смели и доблестни българи, 
достойни за своя славен род, 
за Твоята велика милост!

Ти, Който си вдъхновявал 
за светли дела нашите 
духовни първенци; Ти, Който 
си благославял меча на 
нашия воин и си го водил към 
подвиг и величие. Ти няма 
да забравиш и нас. Простри 
десница над нас да вървим 
по Твоя път с нашия избран 
народ – Твой верен раб и 
воин, заседнал в своята земя 
по Твоя воля!

Дай ни сили да живеем 
и работим за благото и 
величието на отечеството! 
Дай на скъпата наша Родина 
твърдост в изпитанията, воля 
за живот и вяра в нейния 
устрем, за да лети през 
вековете, водена от своя 
мъдър цар към победи и 
възход, към могъщество и 
вечност – за Твоя слава!

Амин!

Уважаеми читателю, тази 
Молитва, написана през 
далечната 1940 г., поместваме 
в новия брой на в. “Прелом”. 
Колко актуално звучи тя и днес!

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ
ПО ПОВОД 1 ФЕВРУАРИ – 

ДЕН НА ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ

И 67 ГОДИНИ ОТ НАРОДНИЯ СЪД В БЪЛГАРИЯ

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

МОЛИТВА ЗА 
БЪЛГАРИЯ

РЕдАКЦИОННО:

Музей на 
пропагандата

Абсурд на 
деня

Уважаеми читатели,

Можете да намерите в. “Прелом” на следните места в 
София:
- Петте кьошета, спирката на тролеите и автобус 260;
- ъгъла на улиците Граф Игнатиев и Евлоги  
Георгиев, в магазина на Симеон.

от Редакцията

ПАМЕТ  с. 4-5

На 1 февруари България 
чества Деня за почит и 
признателност към жертвите 
на комунизма. Едва за втори 
път. 21 години след началото 
на демократичните промени 
и 11 години след като бе 
приет Законът за обявяване 
на комунистическия режим в 
България за престъпен.

На този ден Български 
демократически форум 
не само отдава почит, не 
само прави поклон пред 
жертвите на физическото 
посегателство. На този ден 
ние не само изпълняваме 
резолюцията на Европейския 
парламент за „поддържане на 
спомените за миналото живи”.

За Български 
демократически форум 1 
февруари е ден за преценка, 
изобличение и осъждане на 
всички изстъпления спрямо 
човека, мотивирани от 
идеология.

В изстъпленията си 
идеологията на комунизма 
наричаше инакомислещия 
„класов враг, враг на народа”, 
посегна на собствеността, 
порази душевността и 

проповядваше, че на власт 
се идва с революция, което 
означава кръв и терор.

В изстъпленията си тази 
идеология посегна на един от 
институтите на държавността 
– българската армия и 
унищожи голяма част от 
генералитета и офицерския 
състав. Тези жертви са 
повече на брой, отколкото 
България бе дала във войните 
от Освобождението до края 
на Втората световна война. 
Народният съд издаде над 10 
000 присъди, от които 2730 
смъртни. А Нюрнбергският 
процес осъди 19, от които 
само 12 на смърт! Убитите без 
съд и присъда в България са 
много повече!

Звучи като парадокс, но 
идеологическото изстъпление 
стига до там, че да се 
издаде присъда от 15 години 
строг тъмничен затвор 
за „фашистка дейност и 
антисемитизъм” на Димитър 
Пешев. Същият Димитър 
Пешев, който ние днес, в 
демократична България, 
честваме като спасителя на 
българските евреи!

Идеология! Затова жертвите 
са толкова много в България. 
Те не са само след 9 
септември 1944 г. или само 
след 1 февруари 1945 г. 
Жертви има далеч назад 
преди 1944 г. – и на атентата 
в църквата „Св. Неделя”, и 
на последващите единични 
убийства на личности от 
българския политически 
живот, с посегателство 
върху цели среди, каквито 
са например СБНЛ, които 
дават едни от значимите 
жертви в отмъщението на 
идеологическия им противник.

Честваме 1 февруари, 
за да опазим бъдещето от 
нови посегателства. Защото 
всяка идеология, приложена 
в нейната крайност, може 
да доведе до изстъпление. 
И този риск съществува 
не само за България. 
Това е опасността, която 
с възпоминанието на 1 
февруари всъщност трябва да 
припомним.

01.02.2012 г.
София

НОВО КРЕДО

Почит към 
жертвите на жертвите на 
комунистическия комунистическия 
режим

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИПИСМА НА ЧИТАТЕЛИПИСМА НА ЧИТ   с. 7
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„МИРИШАТ ЛОШО МЪРТВИТЕ СЛОВА“

подготовка ударението все още 
пада не върху обучението и 
оборудването на контингентите 
за мисии, на войските и силите, 
предназначени да защитават 
територията на Отечеството. 

Вместо да прави ченгесарски 
записи на разговора си с 
министъра на финансите и 
да ги публикува без негово 
съгласие, Г. Първанов бе 
длъжен да порицае Симеон 
Дянков за подлия му опит 
да противопостави майките 
на малки деца срещу 
военнослужещите, които 
уж взимали социалните им 
осигуровки.

Нито Първанов, нито който 
и да е от съветниците му не 
удостоиха с внимание най-
новата заплаха за военната ни 
сигурност – кибератаките. 

Президентът не бе и не 
би могъл да бъде активен 
и ефективен във военната 
си политика, след като 
в администрацията му 
непрекъснато пребиваваха и 
заемаха отговорни постове 

доказани кариеристи и 
издънки на комунистическата 
номенклатура. С усилията на 
военното контраразузнаване 
и на други фактори, свързани 
с (уж) бившата българска 
Секуритате, в администрацията 
на държавния глава винаги 
са присъствали офицери, 
зависими от тайните служби. 
През последните 17 години в 
президентската администрация 
работят общо 21 сътрудници 
на репресивния апарат на 
соца. Единадесет от тях са 
в щата, утвърден от Георги 
Първанов, което представлява 
рекорд в 21-годишната история 
на тази институция. „Свитата 
прави краля”, гласи класическо 
правило от европейската 
драматургия. „Агентите правят 
(п)резидента”, бихме добавили 
в побългарен вариант.

Провалът на Първанов като 
върховен главнокомандващ е 
най-забележим в 

Десет години президентът 
подписваше укази за 
повишаване в звание, за 
назначаване или пенсиониране 
на лица, облечени в генералска 
униформа. Лица, страдащи 
от наследствените болести 
на социалистическата армия 
и на съветската военна 
школа: скромна обща култура, 
недоказан професионализъм, 
липса на инициатива и 
самостоятелност, неизградени 
лидерски качества, слаба 

Вече 22 години 
управляващите партии, 
коалиции, клики, групировки 
и индивиди заблуждават 
българското общество, че 
градят или че участват в 
изграждането на съвременни, 
компактни, ефективни и 
високомотивирани Въоръжени 
сили. 

През десет от тези 22 години 
президентът Георги Първанов 
игра поддържащата роля на 
върховен главнокомандващ. 
Два пълни мандата г-н 
Първанов твърде формално 
се отнасяше към тази част от 
задълженията си. Нередовно, 
след удивително дълги 
паузи, след обществен и 
политически натиск”, свикваше 
Консултативния съвет по 
национална сигурност, където 
течаха вяли и безплодни 
разисквания.

Първанов нито веднъж 
не зае ясна и конструктивна 
позиция при важни за 
националната отбрана и в 
частност за Българската 
армия събития. Ту категорично 
заявяваше, че „санитарният 
минимум за числеността 
на армията е 45’000 души”, 
ту млъкваше задълго при 
започване на необосновани 
съкращения. В писмените 
източници, в сайта и в други 
свидетелства за дейността на 
президентската институция 
няма да останат проучвания, 
конференции, кръгли маси, 
обръщения към нацията 
или към парламента, статии 
и интервюта по теми за 
националната отбрана. 
Приказки на парче, скучни и 
самоповтарящи се слова пред 
парадите на 6 май очертават 
„приноса” на Първанов към 
военното строителство и 
отбраната на българската 
държава.

Георги Първанов така 
и не разбра, че главното 
задължение на държавника-
главнокомандващ е не да 
приема паради и да държи 
натруфени речи. А да мисли. 
Да прогнозира. Да чертае 
политики. Да залага основи. 
Заедно с военното ръководство 
да сочи перспективите на 
армията, да проектира 
архитектурата на сигурността 
за следващите поколения. 

Нито веднъж г-н Първанов 
не алармира обществото, 
че страната ни изостава 
в модернизацията на 
Въоръжените сили, че почти 
всички средства от военния 
бюджет отиват за текуща 
издръжка, че закъсняват 
въвеждането и прилагането 
на стандартите на НАТО, че 
управленската структура на 
Българската армия е стара, 
тромава и скъпа; че в бойната 

езикова подготовка, 
комплекс за малоценност, 
шуробаджанащина и 
родова обремененост 
от комунистическата 
номенклатура.

Само безпощадна 
хирургическа намеса или 
химиотерапия може да 
премахне метастазите на 
комунизма, заложени в 
генезиса на българския 
генералитет. В противен 
случай монтираната от БКП/ДС 
матрица ще възпроизвежда 
удобни безличия, синове и 
внуци на активни борци, а 
обществото ще се чуди защо 
разликата между генералите от 
НАТО и нашите висши офицери 
не се скъсява. „Президентът 
наложи и други спорни 
назначения на висши военни”, 
пише в грама на бившия 
американския посланик Нанси 
Макълдауни, публикувана в 
Уикилийкс. Според коментара 
на щатските дипломати, 
назначенията показват липса 
на желание за реформи. 

Десет години, потънали 
в приказки, в стратегически 
прегледи, в писане на 
доктрини, стратегии и 
концепции. Резултатът не 
може да бъде маскиран: 
днес Българската армия 
не е по-боеспособна, по-
мотивирана и по-авторитетна 
от стохилядната Българска 
Народна Армия отпреди 22 
години. След като десетки 
хиляди професионални воини 
свалиха мундирите, но армията 
не придоби нови оръжия, 
нова техника и не разви 
нови способности за водене 
на бойни действия, все по-
разбираеми стават гласовете 
на носталгиците по „славните” 
времена на Варшавския 
договор.

Първанов не е най-
виновният. Да беше само той, 
с мед да го намажем. Гошо 
само е типичен представител 
на своята партия и на своята 
политическа класа. Армията 
ни дружно бе мачкана, рязана, 
унижавана и кастрирана 
от прослойката, поставена 
на власт след 1989 г. От 
издънките на ДС, на партията-
ръководителка и на нейния 
„димитровски комсомол”. 
От назначените милионери, 
получили прословутите си 
куфарчета на 9 ноември 
1989 г. г. г

За тях съществуването 
на стабилна, единна, 
себеуверена Българска 
войска си е истинска заплаха. 
Защото рано или късно на 
някой офицер все ще му 
дойде мисълта, осветила 
пътя на храбрите ни предци 
през 1923 и 1934 г. Когато 
герои от три войни казват 
на т. нар. политици: „Кои сте 
ви бре, мишоци? Какво сте 
направили за държавата? 
Я марш по дупките!” Или 
тачени военачалници гордо 
ще хвърлят оставки, както 
направиха трима турски 
генерали и един адмирал през 
лятото. Или ще се изправят 
срещу президента като 
строителя на съвременна 
Япония генерал Дъглас 
Макартър и ще оставят на 
идните поколения знаменитата 
фраза: „Човек се прочува със 
заповедите, на които не се е 
подчинил”. 

На фона на мощните и 
мотивирани Въоръжени сили 
още по-жалко биха изглеждали 
„ювелирните” акции на МВР, 
все по-„резултатната” борба с 
организираната престъпност, 
все по-ярките примери за 
срастване на милицията и на 
други държавни институции 
с престъпни групировки. 
Все по-зловеща окраска ще 
придобива неотвратимото 
проникване на мафиите 
до най-високите етажи на 
държавното ръководство. 
За подобни строители на 
поредната фаза от развития 
милиционер-социализъм, 
наричана с по-примамливи 
имена, силната армия е като 
неподкупен прокурор за хванат 
на местопроизшествието 
джебчия.

Затова имаме и ще имаме 
пернишка милиция, пернишка 
армия, пернишко правосъдие, 
пернишко образование. Да ме 
простят почтените жители на 
гр. Перник! Не тях искам да 
обидя. 

казва убитият от 
болшевиките руски поет 
Николай Гумильов. След 
толкова мъртви слова на 
мъртвородени политици 
за светлото бъдеще на 
войската, явно ще трябва 
да започнем почти от кота 
„нула”. С нови надежди, с 
нови илюзии. И с повече 
мъдрост, постигната чрез 
болка. 

Изводът е ясен: общото 
между политиците и 
пелените е, че и двете 
трябва да бъдат сменяни 
редовно. 

По една и съща причина.

агенти на държавна сигурност

кадровата му политика

Двата мандата на Първанов = 
десет изгубени години

„Прошла зима, прошло и лето.
Спасибо, Партия, за это!”

„Миришат лошо мъртвите слова”

ВЪРХОВНАТА ИЛЮЗИЯ ИЛИ ПРОВАЛЪТ “ПЪРВАНОВ“

Когато местиш гробище, не можеш да разчиташ на 
съдействие от обитателите му - съдействие от обитателите му - съдействие от обитателите му английска пословицаВасил ДановВасил Данов
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След окупацията на 
България от Съветския съюз 
през 1944 г. за Москва като 
военни трофеи са изнесени 
архивите на Министерството 
на вътрешните работи, 
Министерството на войната, 
Министерството на външните 
работи, архивите на царската 
канцелария, лични архиви на 
български политици, архивите 
на немската легация в София, 
на българо-германския 
културен институт и др. Всички 
те обхващат приблизително 
периода от Първата световна 
война до 1944 г. Изземването 
им става без описи, без 
протоколи, без обяснения.

След промените през 90-те 
години редица държави като 
Франция, Полша, Швеция, 
Австрия и др. успяват да 
върнат заграбените си по 
време на Втората световна 
война архиви в оригинал. 
Правителствата на България 
обаче, съзнателно или не, 
пропускат своя шанс да го 
направят.

През декември 2007 г. 
фондация „Свободна и 
демократична България” 
прави петиция за връщането 
на трофейните архиви. Тя 
е подкрепена от близо 2000 

души в интернет, от партиите 
ГЕРБ и ДСБ. Президентът 
Първанов и премиерът 
Станишев са призовани да 
отправят официално искане 
към Русия за връщането на 
архивите.

През януари 2008 г. в 
България идва на посещение 
президентът Путин, който 
коментира пред журналисти, 
че Русия не е получила 
официално искане за 
архивите, но когато това стане, 
ще даде достъп до тях. 

Има обаче едно голямо НО! 
Според руския закон за 

културните ценности, иззети 
в края на Втората световна 
война, България като 
изискваща страна трябва да 
посочи какви документи търси 
и в кои институции (фондове) 
се намират те в Русия! 

През януари 2009 г. 
правителството на Станишев 
след много уговорки и 
увъртания най-сетне отправя 
искане да бъдат върнати 
оригиналите на трофейните 
архиви. През септември 2009 г. 
Русия отказва. По това време 
в България вече премиер е 
Бойко Борисов. Той също 
поставя ребром въпроса на 
руснаците. 

Но наглостта на Русия няма 
граница. България е изправено 
пред избор – или да се откаже 
от достъп до документите, или 
да заплаща копията. 

И то на много висока 
цена. По долар на копирана 
страница. 

Междувременно в 
продължение на 4 години 
българските специалисти, 
подобно на криминалисти, 
успяват да установят в кои 
руски хранилища са близо 
50’000 архивни листа. Но 
все още липсите са големи. 
Нямаме никакви данни 
за архивите на царската 
канцелария например. 

Освен до трофейните си 
архиви, България иска достъп 
и до съветските документи, 
касаещи историята ни. Такива 
например са стенограмите 
от разпитите на наши 
държавници и висши военни, 
отведени в Москва през 1944 
г., които после са върнати в 
София и съдени от Народния 
съд. Тези архиви също може 
да бъдат получени като копия.

По думите на доц. Мартин 
Иванов, председател на 
Държавна агенция „Архиви”, 
„не бива да имаме големи 
очаквания към доставените 

от Русия копирани архиви”. 
„Това не са нито най-
важните, нито най-ценните 
документи”, коментира той 
пред столични ежедневници. 
Според руската страна това 
по-скоро са масови документи 
и в тях няма съществена 
информация. Съществува 
и друг проблем, алармират 
специалистите от архива – те 
не са сигурни дали всички 
документи, които притежават 
руснаците, са описани 
надлежно от тях. „Ние не 
знаем дали ще подберем най-
ценните”, казва в интервютата 
си доц. Иванов.

В рамките на една година 
Държавна агенция „Архиви” 
планира още да събере и 
обработи всички документи за 
Народния съд в страната. 22 
години след прехода точният 
брой на жертвите все още 
е неизвестен. Архивните 
сбирки ще се попълват и 
от документите на съюз 
„Истина”. Събрани са и 
документите на в. „Про и анти” 
за Народния съд и горянското 
движение. До дни се очаква 
да заработи и сайт на агенция 
„Архиви” със свободен достъп 
до документите в него. 

/  ПРЕЛОМ

ЗА ЦЕНАТА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА

АБСУРД НА ДЕНЯ

ПЛАЩАМЕ ПО ДОЛАР 
ЗА ВСЯКА КОПИРАНА СТРАНИЦА 
ОТ БЪЛГАРСКИЯ ТРОФЕЕН АРХИВ НА РУСИЯ

След бедствието в с. 
Бисер ръководството на 
ГЕРБ прояви безпрецедентен 
жест на отговорност за 
управляваща партия. Нещо, на 
което не сме били свидетели 
отдавна. Те отделиха 1 
милион лв. от партийната си 
субсидия за пострадалите от 
наводнението.  Сума, която 
не може да се събере толкова 
бързо нито от дарения, нито 
да се преведе от европейските 
фондове. Сума, от която 
пострадалите имат спешна 
нужда сега, а не след месеци, 
събирани капка по капка с 
есемес-благотворителности.

И тук е абсурдът на деня

В един глас лидерите на 

БСП и ДСБ скочиха срещу 
решението на ГЕРБ. „Търси се 
краткосрочният пиар, за да се 
запушат нещата, да покажат, 
че правителството е активно 
– раздават от субсидията на 
ГЕРБ един милион и това 
щяло да реши проблема”, каза 
Станишев. 

Доводите на Костов пък 
бяха чисто икономически и 
юридически:  С тези средства 
не могат да се извършват 
дарения, защото „това е 
с чужда пита помен да се 
прави”, това са пари на 
данъкоплатеца, давани на 
партиите за тяхната партийна 
дейност, заяви той.

Вторачени в политическия 
си имидж, тези политици явно 
забравиха за бедственото 

положение на народа. Нима 
загрижеността за интереса 
на българския данъкоплатец 
не включва физическото 
му оцеляване след такова 
бедствие? Затова повече от 
адекватен е жестът на ГЕРБ 
– тези пари да се изхарчат 
за хората в беда, вместо за 
партийните им нужди. Това 
винаги може да се направи, 
без да се нарушава закона. 

Но подобен акт не е проблем 

на политическо, а на 
държавническо мислене и 

отговорност 

Той не е проблем на 
политически спекулации, на 
каквито станахме свидетели. 
Жалко! Защото политиците 
са, за да служат на народа, 
а не народът да обслужва 
политическите им интереси, 
забравихте ли го, г-н Костов? 
Защото г-н Станишев едва ли 
пък го знае.  /  ПРЕЛОМ

„Министрите трябва да са слуги на народа”
Премиерът Костов към членовете на кабинета 

1999 г., Резиденция Бояна

По долар за всяка копирана страница от българските 
трофейни архиви плащаме на Русия, стана ясно през 
миналата седмица. За връщане на оригиналите и дума 
не може да става. България не знае нито какво й е 
отнето реално през 1944 г., нито къде да го търси. 
Русия контролира както достъпа, така и вида на 
подаваната копирана документация. Ще научим ли 
някога историческата истината – остава под въпрос. 
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Още през 1995 г. във Варна, по идея на БДФ и на Съюза на репресираните, в старите варненски 
гробища започва изграждането на паметник на жертвите на Народен съд във Варна. В инициатива-
та се включват на доброволни начала приятели, симпатизанти на двете организации и репресирани 
от комунизма. Паметникът е открит на 24 март 1999 г. – точно 54 години преди това е прочетена 
последната присъда в залите на Народния съд. На откриването присъстват кметът на града, консу-
лът на Полската република във Варна, д-р Грозев – председател на БДФ, г-н Иван Станчев – пред-
седател на Съюза на репресираните в България след 9 септември, и много граждани. 

ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ЖЕРТ ВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ
ПЪРВИЯТ ПАМЕТНИК

ВТОРИЯТ ПАМЕТНИК
Вероятно всеки един от 

десетките хиляди български 
граждани, преминали през ада 
на комунистическия режим 
– лагеристи, политически 
затворници, изселвани, 
подложените на политически 
репресии и техните семейства, 
родственици и близки на 
жертвите, някъде дълбоко в 
душата си са таяли надеждата 
и вярата, че някога ще 
бъде построен Паметник на 
жертвите на комунистическия 
терор в България, най-
жестокия и кървав след 
този на болшевиките в 
бившия Съветски съюз. С 
отстраняването на Тодор 
Живков от власт тези надежди 
добиха реални очертания. В 
дъждовния 5 май на 1991 г., 
за първи път в България, с 
траурно шествие по улиците 
на София и възпоминателен 
митинг пред Националния 
дворец на културата, 
организирани от Християнски 
съюз „Спасение”, беше 
почетена паметта на жертвите 
на комунизма и беше обявена 
идеята за построяване на 
паметник на това място в 
центъра на столицата. За 
съжаление, политическият елит 
на опозицията и ръководството 
на СДС по това време счетоха 
този въпрос за маловажен и 
преждевременно поставен 
от политическа гледна 
точка. Беше времето на 
политическите компромиси и 
отстъпки на БСП. Моралните 
ни задължения към паметта 
на невинно погубените 
и към стотиците хиляди, 
които изпълваха улиците и 
площадите на страната, бяха 
потъпкани по конюнктурни 
съображения. И така – до 3 
октомври 1994 г., когато по 
инициатива на членове от 
Общинския координадионен 
съвет на СДС – Триадица, 
София, в една от залите на 
НДК 102-ма души политици, 
интелектуалци и граждани от 
София и страната учредиха 
фонд „Паметник на жертвите 
на комунизма” със задача 
да бъдат събрани средства 
и да бъде построен. Сред 

учредителите бяха Йордан 
Соколов, Петър Константинов, 
Дянко Марков (тогава 
заместник-председател на 
Български демократически 
форум), Иван Пендачански, 
Виолета Донева, Богдана 
Карадочева, Тодор Андрейков, 
Иван Стоянович, поетесата 
Жени Заимова, Любомир 
Младенов, Илия Илиев (живущ 
в Сан Марина, САЩ). За 
Управителен съвет на фонда 
бяха избрани: Стоян Груйчев 
– председател, Асен Кобиларов 
– заместник-председател, 
Богдана Карадочева, Борис 
Зайков, Борис Кадийски, 
Васил Станилов, д-р Георги 
Белчев, проф. Георги Марков, 
доц. Димитър Кънчев, Жени 
Заимова, Мария Харбова, 
Методи Спасов, арх. Теодор 
Гюровски и д-р Христо Димов. 

По предложение на 
Управителния съвет на 
фонда на 8 декември 1994 г. 
Столичният общински съвет 
(СОС) взе решение паметникът 
да бъде построен в парка 
около НДК и на 12 юли 1995 г. 
му възложи изпълнението на 
това решение. На 20 юли 1995 
г. беше обявен национален 
конкурс за идеен проект на 
монумента по конкурсна 
програма, съгласувана от 
председателите на СОС – 
Петър Станков, на САБ – проф. 
арх. Евлоги Цветков, на СБХ 
– проф. Борислав Стоев и 
на фонда – Стоян Груйчев. 
Най-важното изискване към 
участниците в конкурса беше 
паметникът да не подбужда 
чувства на омраза и мъст. В 
конкурса участваха 15 проекта. 
На 3 октомври 1995 г. жури в 
състав: председател – проф. 
Димитър Бойков и членове 
– проф. Стоян Куюмджиев, 
Александър Хайтов, арх. 
Константин Антов, арх. Здравко 
Русев, арх. Георги Радонов, 
арх. Теодор Гюровски, доц. 
Нели Николова, доц. Димитър 
Кънчев, инж. Георги Генчев, 
свещ. Анатолий Балачев, 
богослов Иван Рашков, проф. 
Георги Марков, Димитър 
Коруджиев, Иван Стоянович, 
Васил Станилов, Стефан 

Чанев и Стоян Груйчев обяви 
решението си: Паметникът 
на жертвите на комунизма 
в София да бъде изграден 
по проекта на колектив с 
ръководители арх. Атанас 
Тодоров, арх. Димитър Кръстев 
и инженер озеленител Цветан 
Иванов. 

Паметникът на арх. 
Тодоров, арх. Кръстев и 
инж. Иванов е едно условно 
понятие. По същество това е 
скромен и силно въздействащ 
мемориален комплекс от 
малък православен параклис, 
паметна жертвена стена и 
парково пространство. В 
центъра на този комплекс са 
старинен каменен кръст върху 
символичния гроб на безследно 
изчезналите и незнайно къде 
заровени жертви и посланието 
на писателя Димитър 
Коруджиев към нас и бъдещите 
поколения: „Поклони се, 
българино, пред страданието 
на своя народ. Нека споменът 
за невинно пролятата кръв да 
гори сърцата ни като вечен 
огън и да не позволяваме 
миналото да се повтори.”

Разрешението за строеж 
е дадено на 10 септември 
1997 г., а на 4 октомври с.г. 
и с тържествен ритуал е 
направена първата копка. На 
4 април 1998 г. свещениците 
проф. Радко Поптодоров и 
Тома Шопов осветиха основите 
на православния параклис 
„НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ 
МЪЧЕНИЦИ”. В основите 
на параклиса, под олтара, 
беше поставена пръст, 
донесена от родните места 
на жертвите. На 6 август 1999 
г., на големия християнски 
празник Преображение 
Господне, в черквата на „Св. 
в.м.ч. Георги Победоносец” 
се извърши освещаването 
на кръста, който същия ден 
беше поставен върху купола 
на параклиса. На 11 септември 
1999 г. с водосвет от Негово 
високопреосвещенство 
Софийския митрополит 
Инокентий и свещеници от 
храмове от цялата страна бе 
извършено тържественото 
откриване и освещаване на 

паметника. Мълчаливо, със 
свещ в ръка, се помолихме 
за душите на онези, 
които преждевременно и 
насилствено напуснаха този 
свят. И мракът бавно ще става 
светлина. 

Върху паметната стена 
от тъмен полиран гранит са 
изписани само 7526 имена. Те 
са обработени и подредени 
по териториален признак. 
Списъкът започва с имената 
на жертвите от атентата в 
черквата „Света Неделя”, с 
който се поставя началото 
на комунистическия терор 
в България. Ползвани са 
данни от проучване на Съюз 
„ИСТИНА”, Държавния архив, 
архивите на МВР, МВнР, 
на затворите в страната, 
архивите за присъдите от така 
наречения „Народен съд” и 
изпълнението им, публикации 
в печата и мемоарната 
литература, стотици писма 
от близки на загинали, данни 
от изследователи по темата, 
като Иван Хаджийски от 
Дупница, Стефан Чанев и др. 
Обработката на тези данни 
е извършена от Николай 
Делигеоргиев – член на 
Контролния съвет на фонда. 
За съжаление архивите са 
непълни. В дните и месеците 
след 9 септември 1944 г. 
хората са били отвеждани от 
домовете им и екзекутирани 
без съд и присъда. Палачите 
са се стремили да не оставят 
следи и документи. А там, 
където е имало такива, през 
1990/91 г. голяма част са 
унищожени. В резултат на това 
по-голямата част от имената 
на жертвите към днешния 
ден са неизвестни за нас. 
Вярваме, че във времето те ще 
стават все по-малко и върху 
гранита ще бъдат добавени 
липсващите сега. За това 
разчитаме не само на техните 
близки и познати, но и на нови 
изследователи. 

София, Септември 1999 г. 
Управителен съвет на фонд 

„Паметник на жертвите на 
комунизма” 
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и всеопрощението, той не 
провокира у нас чувство на 
омраза и мъст. Пред Кръста 
и в Божия храм ние ще стоим 
смирено, почитайки мъртвите 
и молейки Бог нашите деца и 
внуци и техните деца и внуци 
никога да не изживеят това, 
което сме преживели ние. Аз 
вярвам, че тук ще застават 

„Отдавайки почит и 
молейки се за душите 
на жертвите, не може да 
не оценим най-голямото 
достойнство и внушение на 
този едновременно и скромен, 
и величествен Мемориал. То е, 
че стъпвайки върху основата 
на християнските ценности 
за любовта към ближния 

близки и наследници и на 
мъчителите, за да помолят 
за опрощение и за Божията 
милост към тях. В този 
смисъл Мемориалът може да 
стане търсеният брод между 
омразата и търпимостта към 
мислещите различно от нас, 
брод от мрачното минало към 
светлото бъдеще на България, 
в което всички ние дълбоко 
вярваме.” 

Това е част от словото 
ми, което произнесох при 
откриването на Паметника 
на жертвите на комунизма на 
11 септември 1999 г. Това не 
са празни думи, а дълбоко и 
искрено убеждение и надежда 
на човек, изпитал ужаса на 
мрачното минало, който на 11 
септември запали свещичка 
и се помоли за душите на 
четирима най-близки хора, 
чиито имена са изписани 
върху Паметната стена. Това е 
дълбоко и искрено убеждение 
и надежда на всички, които 
създадоха този Паметник и 
на стотици измъчени люде, 
с които съм разговарял, 
преминали пред „деветте 
кръга на ада”, наричан нявга 
„комунистически рай”. И 
оцелели. 

He бойте се! Ние не искаме 
отмъщение. Ние искаме само 
едно: по-добро бъдеще за 
България, в която ще живеят 
заедно и нашите, и вашите 
деца и внуци. Без омраза. 
Но ние искаме да оставим на 
нашите и на вашите деца и 
внуци един паметен знак, който 
да напомня за това как

една политическа идеология 
е използвана по най-
жестокия и зловещ начин 
не за съзидание, а за 
унищожение на хора.

Десетки, хиляди хора. 
Безкрайната редица имена на 
наши сънародници –  българи, 
арменци, руснаци, турци, 
евреи, цигани; християни, 
мюсюлмани, юдеи и атеисти; 
имената на лобните им места 
– Ловеч, Белене, Скравена, 
Черната скала..., ще напомнят 
и предупреждават за злото, 
което спотаено чака отново да 
дойде неговия час. А основания 
за такова предупреждение 
има. Застанал пред Паметната 
стена, виждам скверната ръка, 
изписала върху имената на 
погубените хора кърваво-
червения сърп и чук. Ръка, 
която може би е участвала в 
убийството им. Ръка, която 
няма да се поколебае да го 
стори пак, стига да й се даде 
възможност. 

И си мисля за истеричната 
кампания за гавра с паметта 
на хилядите невинни жертви, 
заляла някои ежедневници 
във връзка с откриването 
на Паметника. Кампания 
режисирана, имаща за цел 
да провокира напрежение 
и омраза, дала смелост на 
престъпната ръка да оскверни 
Паметника. И въпреки това 
надеждата и вярата, че 
Разумът ще надделее, остават. 
He бойте се. Това е само един 
Паметник.

27 септември 1999 г., София

ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ЖЕРТ ВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ

На 31 октомври 2001 г. във Варна е открит и осветен втори паметник на жертвите на кому-
низма във Варна и варненски окръг. Той се намира на бул. „Сливница” в градинката до Градс-
ката художествена галерия. На откриването му присъстват членове и привърженици на БДФ, 
СДС, БЗНС, ДП, политически активисти, депутати от партиите, организирали изграждането на 
паметника, и много граждани. Присъства лично и д-р Иван Дочев. 

Пред този паметник всяка година на 9-и септември Съюзът на репресираните в България 
и БДФ организират заупокойна служба и дружеска среща на всички варненци, пострадали от 
комунистическия режим. 

ТРЕТИЯТ ПАМЕТНИК

ЧЕТВЪРТИЯТ ПАМЕТНИК
Мемориалът на жертвите на комунистическия режим в България след 9 

септември 1944 г. в гр. Видин. Изграждането му започва на 04.06.2000 г., а 
официалното му откриване е на 17.09.2002 г. Издигнат е по идея на Любомир 
Димитров, по това време зам.-председател на БДФ. Проектът е на арх. 
Станчо Веков и представлява параклис с няколко полу-купола и един малък 
централен купол. Изграждането на мемориала е финансирано от Български 
демократически форум.  

ПЕТИЯТ ПАМЕТНИК
На 23 август 2010 г. в Пазарджик официално е открит монумент в памет Пазарджик официално е открит монумент в памет Пазарджик

на жертвите на комунизма. Той e по проект на Иван Минеков, разработен 
от арх. Даниел Мирчев. Изграден е по инициатива на Фондация „Илия 
Минев“ изцяло от дарения. В основите на паметника е положена книгата 
на проф. Тодор Балкански за Вартоломеевите нощи в региона. Според 
неговото проучване само през първите 40 дни след 9 септември 1944 г. в 
Пазарджишкия регион са избити над 800 души. 

ДО КОГА ЗЛОБА И ОМРАЗА
ИЛИ КОЙ И ЗАЩО СЕ  
СТРАХУВА ОТ ЕДИН 

ПАМЕТНИК

На 11 септември 1999 г. г-н Стоян Груйчев, открива 
„Паметника на жертвите на комунизма” в градината пред НДК. 

Няколко дни след това неизвестни лица, надъхани със 
злоба и настървени отново да властват безнаказано в 
България, надраскаха върху хилядите имена на избитите от 
комунистите българи с червена боя сърп и чук. На 12 март 
1999 г., Деня за всеобщо опрощение на християните от цял 
свят, нечисти ръце отново оскверниха с надпис мемориалната 
стена, точно до молитвата за упокой на душите, а под Кръста 
бе хвърлено умряло куче със забит в него кол, развяващ надпис 
„НАТОвско псе”. Каква гавра! Тази повторна наглост напомня за 
онова безумие и зверска жестокост, с която бе избит цветът 
на българската нация след 9.1Х.1944 г. 

Изглежда вдъхновявани от посткомунискическата 
пропаганда, наследниците на някогашните палачи на 
българския народ вършат тези срамни за човешкия род деяния. 
Какво очакват тези хора? Връщане на миналото? Политически 
дивиденти? Лъжат се. Оскверняването на мъртвите слага 
печат на позор както на извършителите, така и на техните 
поръчители.

Управителен съвет на фонд 
„Паметник на жертвите на комунизма” София

Стоян ГруйчевСтоян Груйчев
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Братя и сестри, потомци на 
жертвите на комунистическия 
терор, мъченици от лагерите и 
затворите на комунистическия 
режим! Загубихме, починаха 
двама свидни наши дейци!

На 12.01.2012 г. почина 
Стефан Вълков, легионер, 
почетен председател на СРКТ, 
съосновател на Независимото 
дружество за защита правата 
на човека (НДЗПЧ). Един 
от най-големите мъченици 
на Комунистическия терор. 
Прекарал 21 години в 
затвор, защото е участвал 
в горянската Асеновградска 
чета – 1/3 от живота си – от 18 
годишна възраст!

На същата дата почина и 
д-р Иван Касабов – легионер, 
вкаран още като ученик за 8 
месеца в комунистическите 
затвори. Съосновател на 
НДЗПЧ. Десетки години 
ръководи отделение по 
кардиология в Кърджали, 
дал здраве и живот на 
хиляди болни. Член на 
националното ръководство на 
Съюза на репресираните от 
комунистическия терор (СРКТ). 

До последния си дъх 
те бяха верни на своите 
идеи за единна обединена 
и демократична България. 
Поклон пред светлата им 
памет, поклон пред достойния 
им живот!

На 16.01.2012 г. беше 
почетена 23-годишнината 
от основаването на НДЗПЧ 
и 11 години от смъртта на 
неговия основател Илия Минев 
– легионерът, лежал 26 години 
в комунистическите затвори. 
Твърдият антикомунист Илия 
Минев прекара от тях 600 
дни в карцери и над 400 дни 
в гладни стачки в протест 
срещу комунистическите 
беззакония в затворите и 
извън тях. Нелсън Мандела 
прекара 25 години в затвор 
в Южна Африка. Цял свят 
се прекланя пред неговата 
твърдост и непреклонна 
борба. Ние, българите, 
малко знаем и забравяме за 
Илия Минев, още по-твърд 
и непреклонен борец за 
свобода на българския народ. 
Два скромни паметника в 
родния му град Септември 
и в София на бул. Евлоги 
Георгиев пазят спомена за 
него. Всеки българин трябва 
да знае за неговата борба 
и съдба и да бъде горд, че 
имаме такива народни синове. 
Единствената водеща идея 
на легионера бе обединена 
Санстефанска България 
– свободна, демократична, 
антикомунистическа!

Ние, от СРКТ, сме 

предложили на Народното 
събрание Закон за разкриване 
на престъпленията на 
комунистическия режим, 
внесен 2008 и 2009 г. 
и предаден на всички 
парламентарни групи. В него 
искаме и предлагаме да се 
разкрие и знае цялата истина 
за комунистическия терор. 
Той започва с въстанието през 
1923 г. и атентата в църквата 
„Света Неделя” от 1925 г. 
Терорът постигна своята 
недостижима кулминация 
през 1944 г. Той е борба за 
съветизация на България и се 
ръководи от Москва, Сталин и 
Г. Димитров. По данни на един 
доблестен историк – Диньо 
Шарланов, комунистите 
са дали 3200 жертви в 
Септемврийското въстание 
и партизанската борба от 
1923 г. до 1944 г., а след 9 
септември 1944 г. са убили 
32 000 достойни българи, 
26 860 без съд и присъда, 
другите – с фалшиви присъди 
от антинародни съдилища 
и умъртвени в затвори и 
лагери от мародери. 3 730 са 
осъдените на смърт от т.нар. 
„Народен съд”.

По заповед на Сталин 
и Г. Димитров за 40 дни 
след 9 септември 1944 г. 
беше унищожен елитът на 
българския народ: регентите, 
членовете на три правителства, 
66 народни представители, 
водещи писатели, журналисти, 
юристи, учители, свещеници, 
административното 
ръководство на страната 
– областни и околийски 
управители и полицейски 
ръководители, кметове; 
ръководството на Българската 
армия – 46 генерали, 1200 
висши военни и др. чинове. 
Всичко това – по план и 
списъци на БКП. Основната им 
вина е, че са антикомунисти! 
Дори богатите българи 
са обявени за незаконно 
забогатели и фашисти!

В България не е имало 
фашизъм, а законно 
демократично управление, 
защитаващо своите устои 
срещу комунистите, 
ръководени от Москва, Сталин 
и Г. Димитров, подводничари 
и парашутисти, изпратени от 
Съветския съюз!

В предлагания нов закон ние 
искаме:

Да се разкрият всички 
гробове на жертвите и 
поставят паметници на 
лобните места (от държавата 
и общините). 

Да се опишат имената на 

всички убийци и тяхната 
жестокост и мародерство. 
Никой от тях не беше наказан 
приживе! 

Искаме да се направи 
Музей на комунистическите 
престъпления, сочещ 
ненадминатата им жестокост. 
Добре е той да бъде с 
площта на т.нар. Музей на 
социалистическото изкуство 
(то е тоталитарно). Там до 
паметниците на най-големите 
убийци като Ленин, Сталин да 
поставим и паметниците на 
Съветската армия и „Альоша”. 
В България няма загинал 
съветски войник! За кого са 
направени тези паметници? 
За загиналите руски войници 
за свободата на България има 
паметници във всяко кътче 
на страната ни. Паметникът 
на Цар Освободителя и храм 
паметника Александър Невски 

в центъра на столицата ни са 
символи на нашата почит и 
признателност. 

Искаме в учебниците по 
история да бъде описана 
цялата жестокост на 
комунистическия терор! 
Комунистически историци като 
Мито Исусов и Илчо Димитров 
се мъчат да омаловажат 
истината. Други не смеят 
да я кажат цялата (акад. Г. 
Марков). Истината трябва да 
се знае точно и вярно, за да 
остане в българската история 
и за бъдните поколения. 
Искаме т.нар. „Народен съд” 
да бъде окончателно обявен 
за престъпен и да се отменят 
всички негови присъди.

Вярваме, че това ще стане, 
защото то е задължение 
на нашето правителство, 
на всички демократи и 
антикомунисти в страната!

БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛ

Баща си не помня, но питам: къде е?
Аз нямам ли право да имам баща?!

Макар и разстрелян, духът му живее –
Любов и омраза ми той завеща!

Да любя народа ограбен, поробен,
Подложен на кървав, безумен терор!

И смъртно да мразя тиранина злобен,
Лишил ме от детство и слънчев простор!

От мама научих как в доба потайна,
Бандити отвлекли баща ми със бой.
Аз питам, каква е съдбата незнайна,

Защо е погубен родителят мой?

Къде му е гробът, аз искам да зная!
Без съд и присъда защо е убит?

Повярвайте хора, аз мъст не желая,
Но искам да зная къде е затрит!

Да мога свещица с поклон да запаля,
Защото в сърцето ми камък тежи!

Пръстта и тревата с ръце да погаля,
Там, дето баща ми разстрелян лежи!

Иван Недялков Харламов (Гюлюма)
Горна Оряховица

(Стихотворението е изпратено на в. „Прелом” 
от д-р Иван Николов д.н. То е рецитирано 
на 9 септември 1994 г. на траурен митинг-
панихида пред Драматичен театър, гр. Плевен)

ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р ИВАН НИКОЛОВ Д.Н.,
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ОТ 
КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТЕРОР
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„Как може такова нещо, та те са 
най-големите убийци на света!”, 
направо избухна човекът. А 
тамошната лелка-продавачка бе 
тъй нахъсана по уж отминалите 
„ком-соц ценности”, че наля още 
гранясало масло в и без това 
искрено лумналото в душата 
му отвращение. И на излизане 
крачката му беше още по-
нервна.

Младите пък гледаха с 
интерес, макар и лицата им да 
ставаха все по-тъжни. Току се 
скупчваха при някой експонат, 
споделяха си тихичко, питаха 
за нещо поясняващо. Когато 
на излизане ги сепвах с „Как 
беше?”, те отвръщаха, че 
било „интересно, но мрачно”, 
а „най-гадно” било видеото 
– „повдигало” им се, на едно 
момиче му станало зле чак. 
Пийнали бяха от отровата на 
миналото, което някои още 
искат да е и „незабравимо”, и 
„как хубаво!” Това личеше по 
лицата им, някак помътняли, 
посърнали.

Имаше още един човек, друг 
жив свидетел на времето. Той 
пък ме попита защо някои неща 
не отговарят на обявената тема? 
Какво общо има творчеството 
на Цанко Лавренов, пред чиято 
картина бяхме, с комунизма! 
Казах му как в нета хитричко 
пише, че изложбата е за целия 
период, известен бил и като 
„Епоха на социализма”. „Та 
чак до РСО-то, няма що!”, ми 
каза сякаш погледа му. Кого 
ще залъгват: „социализъма” 
си беше прикритието в целия 
тогавашен соц-лагер и никъде 
не проработи в душевността на 
хората, макар да бе времето на 
студената война. Та сега ли! Е, 
„чрез нахалство към прогрес”, му 
викахме още тогава. Или: „чрез 
илюзионизъм към комунизъм!” 
И в днешно време: „А сега, 
накъде?” – в Европа ли?

Важният проблем са децата 
ни, младите, те ще са пò с 
Европа от нас. Явно е – реално 
познание за онези времена 
официално скоро няма да има, 
но манипулации от този и друг 
вид – да: ето, сега взеха чинията 
на Бузлуджа. Скалъпват си 
„домове” – „храмове”, които 
могат да пълнят само с опиум за 
душевна деградация. Какво ли 
да очакваш от една престъпна 
– и като идеология, и като 
икономика – посткомунистическа 
олигархия! Имаше един 
западен филм-фикция, че във 
Втората световна уж победил 
хитлеризмът. Там поне немското 
министерство си бе откровено 

пропагандно. А при нас тука 
лъжа-заменка, а това никаква 
култура не е! 

Демокрацията какво прави: 
френският съд отдавна 
е легализирал книгите с 
перверзиите на маркиз дьо 
Сад (заради децата), щатският 
е оневинил изгарянето на 
националното им знаме 
(заради демокрацията), в 
Германия „Моята борба” на 
Хитлер е забранена обаче 
(заради политическото 
налагане на страх). Известно 
е, че забраненият плод е по-
опасен, но, щом е отровен, 
трябва да се нихилира 
отровата. Децата трябва да 
са подготвени от родителите 
си да могат самостоятелно да 
се определят като личности. 
Западните политици пък 
– не да гнетят, а да защитават 
правата на човешката душа и 
така да помагат за личностната 

В средата на ноември 
миналата година посетих 
открития от два месеца 
„Музей на социалистическото 
изкуство” в София. Бил филиал 
на НХГ към Министерството 
на културата. Стои съвсем 
сериозно.

Влязох с група младежи 
и един немец. Късмет се 
оказа: особена посещаемост 
нямало, немския го знам. 
Беше студен, но прекрасен 
слънчевият късен предиобед: 
черните реставрирани бронзови 
статуи блестяха, подредени 
в оградения двор, късата му 
морава бе сочно зелена, алеите 
му новички, сградите наоколо 
се хвалеха със свежия си вид, 
небето синьо, безоблачно. 
Макар и поизнервен от 
забутаното място на музея, ми 
стана хубаво.

Знаех обаче, че с красотите 
е дотук, понеже съм си жив 
свидетел от средата на 70-те до 
последния напън на комунизъма 
му, с научното име „Развито 
социалистическо общество” 
(РСО). Като ученик и студент не 
пропусках изложба или филм 
в София, така че повечето 
неща ги бях виждал там или 
по градинките, а останалите 
сякаш ми бяха познати. Исках да 
видя как е уредено, но най-вече 
– реакцията на посетителите.

Немецът, демократ по 
убеждения, зорко отбеляза, 
че на входа няма никаква 
информация, а очаквал да има: 
колко хора са убити, заточени, 
ограбени от режима, кой какво е 
правил и пр. Лелките-пазителки 
не знаеха такива работи, но бяха 
любезни. Всичко май опираше 
до пари – с цени „на европейско 
ниво”. Та, срещу заплащане 
имало... ала немецът отказа. 
През цялото време крачеше 
нервно-отривисто, клатеше 
глава с опънато изражение на 
лицето, един вид „мани, мани”, 
въпреки че изложеното си 
бе професионално (сменяли 
експонатите, рекоха лелките). 
Предложих приятелски да 
му превеждам въртящото се 
non-stop в една стаичка видео 
с подбрани от черно-белите 
ни архиви документални 
късометражни кинопрегледи 
(даваха ги тогава в кината преди 
всяка прожекция), гарнирано 
на места с кадри от рухващия 
мавзолей на Димитров (някого 
явно много го болеше). Пак 
отказа. Най се възмути при 
лавиците с книги, фанелки и 
още джунджурийки с образите 
на световни и наши ком-лидери: 

устойчивост спрямо формите на 
тоталитаризма.  А за нас сега 
отровата е излъганото от начало 
до край минало. Реакцията на 
младежите чак ме въодушеви 
– преценката им е вярна, а те 
има да рушат натрапеното с 
насилие, да нихилират „врага” 
като наследие не само от 
студената война (а и векове 
преди това), разделящо все още 
душевността на нацията ни! 
Отговорността ни на родители 
е голяма – да им даваме 
непрестанно от анти-дота на 
реалните ценности. Да не 
забравяме предупреждението на 
Троянския жрец Лаокоон, щом 
вероломните гърци-данайци 
им предложили дар – голям 
дървен кон: „Недейте вярва на 
данайците, дори и да ви дават 
дарове!” Не го послушали и Троя 
паднала – конят бил пълен с 
вражи войници.

Алеко Христов, бащаАлеко Христов, баща

МУЗЕЙ НА ПРОПАГАНДАТА
“Timeo Danaos et donna ferentes” - Лаокоон

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО

Да живее 10-и септември, Ден на Народната милиция – 
единствена опора на народната власт!

лозунг на гара Пазарджиклозунг на гара Пазарджик

Народната милиция – биещото сърце на Партията!

Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на 
милицията.

Тодор Живков
20 години плодотворна размяна на циркови номера между 
СССР и България.

лозунг в цирка
25 години народна власт – 25 години български цирк25 години народна власт – 25 години български цирк

надпис за годишнина на цирка
Всички луди – на борба за мир!Всички луди – на борба за мир!

агитационен надпис в лудница

Да приберем навреме хляба на народа!
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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

СВ. ВАЛЕНТИН ИЗБУТА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

което било престъпление 
според тогавашните власти. 
Арестуван и изпратен в Рим, 
не се отрекъл от вярата си и 
след жестоки мъчения бил 
обезглавен на 14 февруари 269 
г.

Легендата, която дава 
началото на Деня на 
влюбените, се появява в 
Нюрнбергските хроники 
едва през 1493 г., повече от 
1100 години след смъртта на 
светеца. Хрониките разказват, 
че свещеник Валентин 
разгневил император Клавдий, 
защото венчавал войници 
от римските легиони, които 
идвали при него с любимите 
си. Императорът смятал, 
че легионерите не трябва 
да се женят, за да воюват 
по-смело и по-леко да се 
разделят с живота. В името 
на императора, естествено. 
Клавдий наредил да хвърлят 
в затвора християнския 
свещеник. Скоро обаче отишъл 
при затворника, поприказвал 
с него и го харесал. Валентин 
заживял нелошо в двореца, 
като дълги часове беседвал с 
величеството. Но си позволил 
да прикани императора да 
приеме християнството, за 
което бил убит. Докато чакал 
смъртта, светецът върнал 
зрението на дъщерята на своя 
надзирател. 

Друга легенда разправя, че 
преди смъртта си той предал 
на същата девойка писмо 
с подпис „От любящия те 
Валентин”, с което положил 
традицията в този ден да бъдат 
изпращани „валентинки” с 
любовни признания. 

Освен влюбените, 
сгодените и щастливите 
съпружески двойки, св. 
Валентин покровителства 
болните от епилепсия и от 
мигрена, предпазва от чума, 
защитава пътешествениците и 
пчеларите.

След купона малката ми 
дъщеря се върна с плюшено 
пурпурночервено сърце, 
голямо колкото чорбаджийска 
възглавница. При натискане 
върху надписа “I love you” се 
разнася механичен глас: „О-

би-чам те! Тоооолкова много!” 
След няколко излияния е 
трудно да не се засмееш. 

Пренебрегвайки 
църковните догми, расовите, 
политическите и културните 
различия, младите хора 
направиха още една крачка 
към глобализацията, като 

Тогава и виното беше по-
сладко, и от шоколада файда 
имаше, и всичко си бе по-
читаво. Сега стана като в онзи 
виц, дето двама пенсионери 
си спомняли войниклъка 
и единият рекъл: „Наборе, 
абе помниш ли в казармата 
колко бром ни сипваха в чая?” 
„Помня, как да не помня!” „Е, на 
мен сега ми подейства!”

На 14 февруари се оказва, 
че едни празнуват Деня на 
влюбените, други – Деня на 
лозаря. Трети го били обявили 
за Ден на археолога. Три 
четвърти от света се юрна 
да тачи треторазрядния 
католически светия. Малко 
ли празници ни е дало 
православието? Я ми посочете 
колцина православни светци 
са поставени в календара на 
католическата църква? Май 
само покровителят на Европа 
св. Константин Философ, за 
когото във Ватикана знаят 
неколцина кардинали. 

Денят на св. Валентин стана 
удобен повод за поредния 
трибунал, който съпругите 
при всяка възможност 
устройват над уж по-силните 
си половинки. „Откога не си 
ме канил на ресторант? Кога 
за последен път каза, че 
ме обичаш? Няма ли да се 
сетиш, че втора година ходя 
със старо палто (рокля, шуба, 
ботуши, автомобил, джип, 
самолет – според джоба на 
подсъдимия). Виж на колежката 
(приятелката, съперницата, 
съседката, шефката) мъжът 
й ще я води на Халкидики 
(Кушадасъ, Ичмелер) през 
уикенда!... Поне един букет не 
се ли сети да купиш?!” 

Едва ли светията е могъл 
да предвиди как след 17 века 
ще спекулират с името и с 
мъченичеството му. Позволете 
да припомня, че св. Валентин 
е живял през III в. по времето 
на римския император Клавдий 
Втори Жестокия (не онзи 
от филма „Аз, Клавдий”), 
станал известен с гоненията 
си срещу християните. 
Свещеникът Валентин 
помагал на угнетените 
и измъчвани християни, 

превърнаха 14 февруари в 
Световен ден на влюбените. 
Помогнаха на нас, старите 
мърморковци, да разберем, че 
не изобилие от подаръци иска 
нас св. Валентин, а само едно 
искрено „Обичам те!” 

Стига да има на кого да го 
кажеш. 

Васил ДановВасил Данов

14 февруари – още един празник, който разделя нацията. Като 
9 септември, но без омраза. Хубаво си беше преди: народът - 
единен и сплотен, барабар с властта почиташе Трифон Зарезан.

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО

Един допуснат брак е беда за целия колектив!Един допуснат брак е беда за целия колектив!

лозунг, 1985 година
Повече деца във всяко българско семейство – повече млади Повече деца във всяко българско семейство – повече млади 
сили за Родината!

плакат в детска градина
Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да 
се прегледат при лекарката!

бележка в училище

Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия.
в болница

Въшката е най-опасен враг на Родината. Унищожавайте я!

пред лекарския кабинет
Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ!Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ!

лозунг от социалистическа болница

Селянино, изми ли си яйцата?

надпис в АПК

Човекът е главна фигура в животновъдството!
ТКСЗ

Във всеки дом – добитък!Във всеки дом – добитък!

плакат, издаден от „Наука и изкуство“

Правим обувки с кожа на клиента.Правим обувки с кожа на клиента.

надпис в обущарска работилница

Повече кожи за Партията!

призив в кожарска фабрика по случай 9 септември

Всеки кооператор – свиня! Всеки комунист – две!
лозунг в село в Плевенско, агитация по партийната повеля за 

усилено частно производство на свини

Всеки палет готова продукция – гвоздей в леглото на 
империалистите

лозунг в консервен завод

Всяко яйце – бомба, всяка кокошка – летяща крепост срещу Всяко яйце – бомба, всяка кокошка – летяща крепост срещу 
агресорите!

лозунг в птицеферма

Всяко кебапче – куршум в сражението срещу световния Всяко кебапче – куршум в сражението срещу световния 
империализъм!

в кебапчийница


