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Забранена истина

Референдумът и
демокрацията като
начин на употреба

X-ти редовен конгрес
на Политическа партия
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ПРЕДСТОЯЩО

Уважаеми съидейници и читатели на в. „Прелом‟!
Редакцията на вестника ви напомня, че в пощите тече або-

нaментната 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 де-

кември 2012 г.!
Редакцията на вестника ви призовава също да подпомогне-

те инициативата вестник „Прелом‟ да стигне до читателите на 
всички библиотеки в България – абонирайте и библиотеката в 
своя град!

140 години схизма

АБОНАМЕНТ Омега – Т ЕООД

• Охранителни услуги и оборудване

• Физическа охрана и охрана на  юриди-
чески лица

• Въоръжена и невъоръжена охрана.

гр. Пловдив, район „Централен”, 
бул. „Цар Борис ІІІ - 

Обединител” № 149

тел.: 032/638037 
факс: 032/6380372

До Културен дом „Красно село” се стига от Централна жп гара и Автогара 
София с трамвай № 12 до площад „Св. Неделя”. Може също така да се ползва 
Метро от Централна гара до станция „Сердика”. Оттам (зад гърба на Съдебна-
та палата) се взима трамвай № 5 в посока Княжево. Слиза се на спирка „ж.к. 
Хиподрума” (седма поредна спирка). Културният дом „Красно село” се намира 
отляво.

РЕДАКЦИОННО:

След като с месеци вися по па-
латки на площади и спирки, кичи 
се с какви ли не значки за еко-
логия с подлата цел да подмами 
повечко заблудени зелени души, 
най-сетне БСП събра петстотин 
хиляди подписа за референдум. 
Въпросът, който амбицира сто-
летницата в сетния й час бе: Да 
се развива ли атомната енерге-
тика в България чрез изграждане 
на ядрена централа на площадка 
„Белене”?

Темата защо БСП изведнъж 
реши да прави референдум за 
„Белене” няма какво да я комен-
тираме – ясно е, че това си е чист 
ПР, стягане на редици и измиване 
на мнооого мръсни ръце. Повече 
от ясно е, че ако искаха да пра-
вят АЕЦ „Белене” преди четири 
години, цялата власт им беше в 
ръцете и нямаше кой да ги спре 
– и Гоце беше на власт, и Стани-
шев беше премиер, и цял Парла-
мент им беше в ръцете. Те обаче 
са искали да правят „усвояване” 
(вече така му се вика на крадене-
то) на едни народни пари. И сега 
се налага да обясняват на нас и 
на „братята” руснаци къде са па-
рите, къде е площадката за АЕЦ-
а и защо там понастоящем има 
само един гьол. Както и да е, щях 
да кажа на това място. Ама ни-
как не така. Защото същите тия 
идват четири години по-късно и 
ни се правят на демократи – ре-
ферендум видите ли искат. „Ама 
вие сте против референдумите? 
Оооо, какъв демократ, вие сте 
тоталитарен диктатор?”, казват 
преките наследници на соц-тота-
литарите.

Какво да им обяснявам, че при 
всичките си висши образования, 
съм на мнение, че въпросът е 
от компетенциите на експерти! 
Какво да им разправям, че от 
чисто гражданската ми позиция 
съм силно против за пореден 
път „братска” Русия да ми държи 
енергийното „кранче”. Какво да 
им обяснявам като Плевнелиев, 
че „Национални референдуми 
трябва да се организират по 

О К Р Ъ Ж Н О

На основание чл.26 ЗЮЛНЦ и 
чл.33, ал.1 от Устава  на  партията  
свиква  X-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС 
на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКИ ФОРУМ на 01.12.2012 г. 
в 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар 
Борис III‟ N41, Дом на култура-
та „Красно село”, Зала № 1; при 
квота: 1 /един/ делегиран член се 
избира на 10 /десет/ редовни чле-
нове на партията.

и
Дневен ред на Х-тия редовен
Конгрес на БДФ:
1. Политически доклад на
Председателя на БДФ;
2. Отчет на Централната
контролно-ревизионна
комисия
3. Промени в Устава;
4. Избор на Председател ;
5. Избор на Национален съвет
и на Централна контролно-
ревизионна комисия;
6. Разни.

На свое заседание от 06.10.2012 г. 
Националният съвет на БДФ (НС на 
БДФ) реши: 

НС на БДФ избра следните коми-
сии за подготовка и провеждане на 
Х-тия Конгрес на БДФ:

Комисия по организация, регис-
тарция и мандат:

1. Тодор Василев – председател
2. Лилия Вълкова – член
3. Росица Христова-Гълъбошева – 
член
4. Силвия Колева – член
5. Николай Василев – член

Комисия по избор:
1. Петър Васев – председател
2. Иво Касабов – член
3. Петър Николов – член

Комисия по промени в Устава:
1. Жаклин Толева – председател
2. Йордан Лисичков – член
3. Катерина Станчева – член
4. Красимир Димитров – член
5. Румяна Филипова - член

До Общинските организации
на Български Демократически
Форум

Във връзка с предстоящия Х-ти 
Конгрес на П.П. Български Демокра-
тически Форум (БДФ), Централното 
Ръководство на БДФ (ЦР на БДФ) взе 
следните решения:

І. В срок до 20.11.2012 г. всички об-
щински организации да проведат съб-
рания при следния дневен ред:

1. Избор на делегати за Х-тия Конг-
рес на БДФ (при квота: 1 /един/ делеги-
ран член се избира на 10 редовни чле-
нове на партията; председателят на 
общинската организация и членовете 
на НС на БДФ присъстват по право)

2. Предложения за членове на НС
3. Предложения за членове на цен-

тралната контролно-ревизионна коми-
сия

ІІ. Списъците с актуалния състав на 
организациите и извлеченията от про-
токолите на проведените събрания да 
бъдат представени на Комисията по 
организацията, регистрацията и ман-
дат на адрес: София 1000, бул. „Ви-
тоша”№ 18 в срок до 23.11.2012 г. или 
сканираните документи да се изпратят 
на електронен адрес bdf@bdforum.bg. 
В този случай оригиналите да бъдат 
представени на Комисията в деня на 
провеждането на Конгреса. 

За допълнителни въпроси на теле-
фон 0878499259.

22.10.2012 г.
ЦР на БДФ
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Председателят на Български демок-
ратически форум Жаклин Толева 

бе сред официалните гости при откри-
ването на документалната мултиме-
дийна изложба „България 1944–1989. 
Забранена истина“, която се състоя 
на 12 октомври т.г. в изложбената зала 
на ДA „Архиви“ на ул. „Московска“ 5. 
Събитието бе уважено от президента 
Росен Плевнелиев, президента Петър 
Стоянов, посланикът на ФРГермания 
у нас Матиас Хьопфнер, ръководител 

на Бюрото на Фондация „Конрад Аде-
науер“ за България Марко Арндт и др. 

Разположената на 18 табла излож-
ба разкрива истинското лице на кому-
нистическия режим в България през 
периода 1944–1989 г. С документи, 
снимки и лични спомени на участници 
и свидетели на събитията тя показва 
малко познати и премълчавани истини 
за репресиите, разправата със свобо-
домислещите, ограничаването и ли-
шаването на гражданите от основните 

им права и свободи, както и за приви-
легиите на партийната номенклатура. 
Проследява обречения път на Бъл-
гария след преврата на 9 септември 
1944 г., терора от първите дни, жертви 
на който стават десетки хиляди бъл-
гари, унищожаването на българския 
политически, държавен и културен 
елит чрез т.н. „народен съд“, масовите 
изселвания и изпращания в лагери и 
затвори на граждани, обявени за „вра-
гове на народа“, отнемането на земята 
на селяните и тоталното ликвидиране 
на частната собственост върху индус-
трията, търговията и банковото дело. 

Значително място в изложбата е 
отделено на разправата на комунисти-
ческата партия, с помощта на Държав-
на сигурност, с противниците на режи-
ма и с борещите се за своите права 
граждани. Отразено е влиянието, 
което оказват върху българското об-
щество съпротивителните прояви на 
другите народи в Източна Европа като 
Берлинското въстание от 1953 г., Ун-
гарската революция от 1956 г., Праж-
ката пролет от 1968 г. и дейността на 
полския свободен синдикат „Солидар-
ност“ през 80-те години на м.в. Излож-
бата завършва с послание, почерпено 
от лозунгите, които българските граж-

дани издигат на първия митинг през 
1989 г. – за свобода, за демокрация и 
за съд на виновните.

Изложбата е реализирана с подкре-
пата на Фондация „Конрад Аденауер“, 
ДА „Архиви“ и Съюз „Истина“. Нейни 
автори са Фанна Коларова и проф. 
Стоян Райчевски. Предвижда се из-
ложбата да е пътуваща и да бъде по-
казана и в други градове на страната.

Прелом

Áúëãàðñêè äåìîêðàòè÷åñêè ôîðóì
ñå ðàçäåëè ñ äâàìà îò ñâîèòå 
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Òîäîð Ïàâëîâ Ïàâëîâ
1944 - 2012

è
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1948 - 2012

Çà âñè÷êè íàñ òå ùå îñòàíàò ïðèìåð

çà äîñòîéíî èçâúðâÿí ïúò â ïðåäàíîñò

è îáè÷ êúì Áúëãàðèÿ!

Ïîêëîí ïðåä ñâåòëàòà èì ïàìåò!

Îò ÖÐ íà ÁÄÔ

въпроси от стратегическо 
значение за нацията, а не 
по експетни казуси или конк-

ретни проекти”.
И затова ГЕРБ им го върна 

като на зло куче, зъл прът: „Ис-
кате референдум? Добре. Ето ви 
въпрос: Да се развива ли ядрена-
та енергетика в РБългария чрез 
изграждане на нова ядрена елек-
троцентрала?” Дата за референ-
дум: 27 януари 2013 г., неделя. 
Ето ви и отговора на референду-
ма, даден лично от Председате-
ля на Парламента: „Да!”

Пълно безсмислие, ще каже-
те вие, има ли значение дали ще 
гласуваме „Да!” или „Не!”?

Ето, уважаеми дами и господа, 
видяхте ли дългата ръка на кому-
низма в демократична България? 
И ако още ви е безразлично, при-
гответе си едно 20-30 млн. лв. за 
сметката. Защото плащаме ние!

Вихра Мартенска

1

Референдумът и...

Председателя на БДФ Жаклин Толева и баща й Ваклуш Толев с Президента Росен Плевнелиев.

Председателят на БДФ Жаклин Толева и Ръ-
ководителят на бюрото на Фондация „Конрад 
Аденауер” в София д-р Марко Арндт.

Те дават търсени вече 20 г. от-
говори как е натрупан външния 

ни дълг, на кои „братски режими” в 
Африка, Азия и Латинска Америка 
сме продавали оръжие, как са кад-
рувани силовите структури на ре-
жима (особено ДС), какви заплати 
и „бонуси” са получавали работе-
щите в тях и пр.

За 45 г. едва 55 души са били 
членове на Политбюро (сред тях 
са били Г. Димитров, В. Коларов, В. 
Червенков, О. Дойнов, Д. Джуров и 
т.н.). Те са вземали всички важни 
правителствени решения в страна-
та. Политбюро редовно е изпълня-
вало ролята на съд и прокуратура, 
като е решавало кой да бъде арес-
туван и кой пощаден. Над 100 хил. 
страници протоколи и решения на 
партийното ръководство на БКП 
за времето между 1944 и 1989 г. с 
грифове „секретно” и „строго сек-
ретно” са вече общодостъпни и в 
интернет.

Колекцията с протоколи и реше-
ния на Политбюро е един изключи-
телно важен източник за близката 
история на България, се казва в 
специалното обръщение на доц. д-
р Мартин Иванов, председател на 
Държавна аген-
ция „Архиви”, към 
читателите на ин-
тернет страница-
та. За по-млади-
те той припомня, 
че Политбюро бе 
органът, който се 
занимаваше прак-
тически с всичко 
в държавата – от 
дислокацията на 
армията, през 
строежа на АЕЦ 
до… цената на 
чорапогащите . 

Същевременно, се казва в обръ-
щението, 45-те години комунизъм 
предопределиха до голяма степен 
т. нар. преход. Едва ли си даваме 
представа колко много от аспекти-
те на нашето днешно всекидневие 
се диктуват от решения, взети пре-
ди 20 и повече години. Достатъчно 
е да припомним темите за външ-
ния дълг, за агентите на Държавна 
сигурност, за „първите милиони” на 
много от днешните „лица от нови-
ните”.

В началото специалистите от ДА 
„Архиви” нямат представа с колко 
амбициозен проект се захващат. В 
хода на дигитализацията се уста-
новява, че дейността на Политбю-
ро е отразена на 73 910 листа. Но 
дори и те се оказват едва полови-
ната от огромния документооборот 
на властта. В края на 2011 г., след 
близо година усилена работа ста-
ва ясно, че стенограмите на По-
литбюро от няколко десетилетия 
почти изцяло липсват. Налага се 
да бъдат прегледани поотделно 
всичките 19 хил. архивни единици 
(над 20 хил. папки), за да се откри-
ят „изчезналите” близо 70 хил. лис-
та с протоколи. Използваният за 

укриване метод е бил много прост, 
но ефективен. От множеството 
точки в дневния ред на заседани-
ето на Политбюро е била подбира-
на някоя по-невинно изглеждаща 
тема – например поздравление до 
братска социалистическа партия в 
Латинска Америка или назначение 
на ръководител на едно от хиля-
дите ТКЗС-та. Тя се е слагала като 
единствено описание на архивната 
единица в каталога и... протоколът 
практически „изчезвал”.

Благодарение усилията на сво-
ите служители, ДА „Архиви” успя-
ва да събере всички протоколи от 
заседанията на Политбюро. Диги-
тализирани от тях до момента са 
малко повече от половината, а ос-
таналите ще станат достъпни през 
интернет в най-скоро време. 

Заедно с протоколите на По-
литбюро са публикувани и всички 
секретни решения на партийно-
то ръководство. Информацията в 
сайта е организирана по десети-
летия като явните (т.нар. Решения 
„А”) и засекретените протоколи 
(т.нар. Решения „Б”) са обособени 
отделно. Наред с това са предста-
вени архивни снимки, кратки биог-

рафични справ-
ки на повечето 
главни действа-
щи лица, а също 
и международ-
ния контекст, при 
който са вземани 
решенията на 
Политбюро на 
БКП. 

Прелом
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Болката се обажда от всеки нерв, 
от всяка костица, върти, върти, върти… 
„Дано не се стигне до операция”, помис-
ли си Путин и потъна в размисли под 
умелите пръсти на масажистката. Как 
няма да ме боли. Всичко на моя гръб се 
е стоварило – цялата световна политика. 
И помощ отнийде не иде, а денонощно 
блъскам сам като роб на галера. Толкова 
много усилия и накрая какво – да дожи-
вея да ми се заканва премиер на Бълга-
рия, оня пожарникарин Борисов. Така е, 
като съм се заобиколил с некадърници, 
свъси вежди Путин. Ей го и тоя Сидеров 
– да вземе толкова елементарно да се 
издъни. Тръгнал за рожден ден да ме 
поздравява! Абе товарищ Волен, може 
ли да си такъв дурак! Цял скандал да 
направиш при вас в мерака си да участ-
ваш на парламентарните игри в Москва 
по случай рождения ми ден! Ами за смях 
си станал и на кучетата в България! Как 
така някой, дето толкова се бие в гърди-
те, че е десен и националист, ще тръгне 
към Москва и подарък ще ми носи лично 
за рождения ден, и ще ми го връчи с ду-
мите колко много всички имали нужда от 
мене! Абе тия кой ги инструктира, кой им 
позволява такива глупости! Иди сега до-
казвай, че не е наш човек и че защитава 
автентичната идея на България за АЕЦ 
„Белене”! А „Белене” е важна! Не само 
финансово е важна (пари си имаме ние), 
но виж влиянието ни...

„Ой, ой матушка”, изохка Путин под 
пръстите на масажистката. За тая АЕЦ 
що диверсии сме направили, що пари 
сме пръснали. И пак, некадърниците 
са навсякъде! Ясно им казахме да дес-
табилизират правителството. Хубаво 
започнаха с палежите на автомобили и 
добре си продължават. Но сега какво из-

Роди ме, мамо, Станишеф и ме 
хвърли на ПЕС. ПЕС като Партията на 
европейските социалисти, а не сла-
вянското „пес“ – „куче“. Уточнението 
и справката в етимологичния речник 
се налага, защото от него притесне-
но разбирам, че от славянското „пес“ 
произлизало и „псувам“. Ха така! Ако 
не вярвате, речникът продължава с 
пример: „…по подобие на гръцкото 
„циник“, което също произхожда от 
„куче“. Замислих се. Това е наука! Тя 
работи само с проверени факти, не е 
туй-онуй! Затова трябва внимателно 
да се разчепква и проумява.

Да ви кажа, Станишеф не съм го 
чувал да псува, нито да говори вул-
гарно. Но пък е много циничен.  Може 
би затова и гърците си го харесаха. 
По новините казаха, че за поста си в 
ПЕС той получил голямата подкрепа 
на ПАСОК и лично на Георгиос Папан-
дреу. Последният от 2004 г. оглавява 
ПАСОК, а от 2006 г. е и лидер на Со-
цинтерна, наскоро го преизбраха. За 
династията Папандреу и за дереджето 

ФЕЙЛЕТОНИ

Болежките на Путин

на Гърция – няма какво да ви обясня-
вам. Цяла Европа сме се хванали за 
главата. Ама това речниците са го-
ляма работа. Такива дълбоки връзки 
откриват. Ей го сега – никога нямаше 
да го свържа с думата „куче“. А в наше 
село има една поговорка: „Куче влачи 
– диря няма“. 

Но за псувните се замислих. Стани-
шеф не псува. И ПЕС не псува Стани-
шеф. Щото са европейци хора и защо-
то си го избраха от единствена канди-
датура, без конкуренти, като истински 
социалисти с цели 91%. А не както в 
България БСП издигнаха освен него и 
Гоце, и кого ли не, та и досега, още и 
още, ще се изядат с парцалите по ме-
диите…

Та за псуването ми е думата. Май 
има само един вариант – останалите 
да го псуват тоя ПЕС. Хм! Да не се 
окаже Станишеф троянският кон в 
ПЕС и ЕС? Чувам, че вече редактирал 
и Барозу?

Тома Христов

мислили – да вземат да залеят София 
с нарочно отгледани за целта песове. И 
ги напускали с едно бусче от провинци-
ята, маскирано като тези на „Екоравно-
весие” – хоп глутница тука, хоп глутница 
там, хоп изяден старец или нахапано до 
смърт дете. Софиянци бесни, звънят на 
112, псуват правителството наред. Фан-
дъкова обяснява по медиите. Да, ама 
да вземе някой да снима буса и да го 
разконспирират по маскировката, че е 
фалшив. Дураци! Сега цялата софийска 
полиция го издирвала, писаха медиите. 
То на хората на Станишев е дошла на-
верно тая „гениална” творческа идея за 
песовете – нали го направихме шеф на 
ПЕС, явно са се взели на сериозно. Тра-
гедия са тия в БСП – СПИН скандали, 
глупости ще ми говорят...

Ще взема да им направя едно показ-
но аз, по Путински как се работи, въо-
душеви се президентът на Русия и чак 
скочи на крака. Походката му беше като 
да е глътнал бастун, но закрачи енергич-
но по стаята. Ето при нас нещата са об-
разцови – народът толкова вярва в мен, 
колкото и на църквата! Т.е. какво? Господ 
на Небето и след него съм аз на земята 
– и в Русия, и в света. Така се работи! 
Затова ме боли гърбът! 51 на сто от рус-
наците се доверяват на църквата, а 50 
на сто – на мен! Това е положението.

Ама това българите винаги са били 
Тома-неверници... И никак не ми е ясно 
с каква вяра ще ме посрещнат през сту-
дения декември. Ама ще ме посрещнат, 
къде ще идат – кранчето на газта е при 
мене. Ха не са ми повярвали като на 
Господ, ха пак съм им го спрял... 

Вихра Мартенска

Уважаема Редакция,
Поводът да напиша тези редове е 

възстановеното (вече по Нова ТВ, не 
по БНТ) предаване „Всяка неделя“ на 
популярното ченге Кеворк Кеворкян. 
Още предходната седмица, когато 
направиха анотация на предаването 
си, говориха суперлативи за „бащица-
та“ Тодор Живков. Наглостта на воде-
щия премина всички граници, когато 
от личните си телевизионни архиви 
пусна повече от 20 мин с възхвала за 
един „хуманен лидер“, който умирал 
за българите, не знаел нищо за лаге-
рите в България, а главният виновник 
за репресиите бил садистът Мирчо 
Спасов, той ги закрил и т.н. 

Аз исках да попитам как не се на-
мери един от живите легионери да се 
обади в ефир и попита колко души 
бяха извозени с камионетките от Со-
фия и разстреляни около 9 септември 
1944 г. от читалище „Славянска бесе-
да“, когато той (Тодор Живков) беше 
първият началник на Народната мили-
ция! Колко души убиха копоите му от 
УБО, превозвайки го до Правец или от 
Банкя до Бояна? И най-после, кой и по 
чие височайше разпореждане поднесе 
на тепсия главата на писателя Георги 
Марков като подарък за рождения ден 
на правешкия хитрец – най-справед-
ливия, най-мъдрия, пръв партиен и 
държавен ръководител? 

„Българският чадър“ е нарицателно 
и досега в целия цивилизован свят.

И не е ли време точно БДФ, който 
има претенциите да е наследник на 

СБНЛ, една патриотична организация, 
дала най-много жертви в преизпод-
ните на комунистическия режим, не 
само да говори, а реално да се проти-
вопостави на тоталното реставриране 
и възхвала на мимикриралата тота-
литарна система! Затова апелирам 
да се отправи официално обръщение 
до Народното събрание, президента, 
премиера и СЕМ.

Искам да споделя и възмущение-
то си от реакцията на мнозина, които 
ми казаха: „Защо гледаш тази телеви-
зия?“. Въпросът не е в това какво аз 
гледам, слушам или чета, но това се 
предлага на огромна аудитория бълга-
ри. На повечето мислещи хора им ом-
ръзна да им се натрапва фамилията 
Живкови. 

Нашата политическа партия Бъл-
гарски демократически форум не бива 
да си заравя главата като щраус и е 
наложително да реагира с всички въз-
можни средства, защото този медиен 
потоп ще ни удави като нация. Зад нас 
има не полк, има армия от покойници, 
има безкръстни гробове, има трупове, 
станали храна на свинете в Белене, 
чиито викове ще ни настигнат и в де-
ветия кръг на ада, ако не потърсим не 
възмездие, а истината за тяхната не-
винна смърт.

За България!

Владимир Огнянов
председател на БДФ

гр. Стара Загора 

АЕЦ „БЕЛЕНЕ‟
Уважаема Редакция,
Пиша ви по един от най-актуални-

те въпроси в момента – бъдещето на 
българската ядрена енергетика и на 
АЕЦ „Белене“. Тъй като не съм специ-
алист в областта на ядрената енерге-
тика, ще кажа това, което мисля като 
обикновен гражданин, изстрадал от 
развитието на проекта. Нещо повече, 
отправям апел към българските поли-
тици и държавници – в дебатите преди 
референдума да разгледат сериозно и 
тези въпроси, които ме вълнуват.

Тъй като считам, че това е въпрос, 
който може да засегне едно или ня-
колко поколения български граждани, 
съответно български данъкоплатци, 
искам да проследя нещата хроноло-
гически. Не съм запознат с необходи-
мостта и мотивите за този проект на 
българската държава от гледна точка 
на 80-те години на отминалото хи-
лядолетие. Не мога да правя анализ 
и оценка на няколкото по-глобални 
въпроса, но мога да споделя всичко 
онова, което съм преживял, изпитал и 
изстрадал.

Аз работих на АЕЦ „Белене“ като 
войник – от април 1897 г. до 26.12.1988 г., 
т.е. една година и шест месеца ре-
довна военна служба и три месеца 
задръжка. Работата беше тежка, на 
моменти – непоносима. Работехме от 
рано сутрин до късно вечер в изклю-
чително тежка и мизерна обстановка. 
Работехме не по свое собствено же-
лание, а по наложен от българската 
държава диктат, упражняван от кому-
нистическата партия. Работехме за по 
1.50 лв. на месец. 

Аз питам: кой от тези, подписали се 
за национален референдум над 500 
000 човека, е изстрадал дори една 
минута АЕЦ „Белене“? Кой от тях е 
работил тежка работа в мизерни усло-
вия за 1.50 лв. на месец? Убеден съм 
– много малко хора. Повечето са били 
на службички, на работа, взимали са 
си заплатките и са ръкопляскали за 
комунистическата партия. 

Дали ще съм жив да видя г-н Ста-
нишев да поработи в калта и мизери-
ята за 1.50 лв. на месец? Защото аз 
вярвам в максимата, че когато предла-
гаш нещо, трябва да си готов пръв да 
застанеш и да го отстояваш! 

Хиляди български войници и граж-
дани мизеруваха и изстрадаха проек-
та АЕЦ „Белене“. Милиарди пари на 
българските данъкоплатци потънаха в 
него. Аз питам: кой носи отговорност 
за всичко това? Кога ще бъдат съдени 
виновниците за разпиляването на на-
родните пари? 

Кой ще отговори на тези въпроси?
Вижте сега, господа комунистите 

– първо имат да си плащат. След това, 
като си платят, имат право да искат 
референдуми и народното доверие, 
за да реализират проект като АЕЦ „Бе-
лене“ и да управляват България.

Преди да си платят, това няма как 
да се случи!

За България! 

Симеон Джахов
БДФ, гр. Угърчин

Станишеф води ПЕС
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Медиите са „кучета пазачи” и трябва да се пазят
от подхвърлени пържоли  

Какво се случва с медиите в Бъл-
гария след 22 години демокрация? 
На какво се дължи загрижеността, 
която проявяват напоследък раз-
лични международни неправител-
ствени организации, европейски и 
американски институции? 

От гледна точка на развитието на 
медиите първото десетилетие на пре-
хода премина под знака на контрол от 
страна на управляващите, партийни 
назначения по върховете, цензура и 
пропаганда. За второто десетилетие 
беше характерна появата на много 
нови медии, частни телевизии и ра-
диа, външни инвеститори, повишава-
не на професионализма и като цяло 
относителен възход и свобода на сло-
вото. Третото десетилетие за съжале-
ние не започва добре – системна кон-
центрация на собствеността, монопол 
в разпространението при печатните и 
рекламата при електронните медии, 
изкривяване на пазара и липса на 
плурализъм. И данните в докладите 
на международните организации, и 
анализаторите говорят за цялостен 
упадък на медийната среда. Днес той 
е свързан не толкова с директен кон-
трол и цензура, колкото с индиректно 
икономическо влияние и автоцензура. 
Един от механизмите за това е през 
средствата за публичност, предвиде-
ни по европейските програми, които 
в години на криза се оказват основен 
финансов източник за медиите. Логич-

но е те да се въздържат от критика на 
политиките на отделните министерст-
ва, които управляват въпросните прог-
рами и отговарят за разпределението 
на тези средства, както и на правител-
ството като цяло. И те го правят, осо-
бено големите, особено две от теле-
визиите, чиято редакционна политика 
е очевидно сляпа за недостатъците на 
управлението. Подобни 
процеси вредят изклю-
чително много на па-
зара и в крайна сметка 
пречат на развитието 
на демокрацията. 

Как могат да се ре-
шат тези проблеми? 

Според мен е край-
но време обществото 
да разбере, че пробле-
мите в медиите не са 
съсловни, не са затво-
рени само в сектора. 
Медиите, освен че са 
търговски дружества, 
са натоварени с допълнителната и 
много специфична функция да бъдат 
мост между управлявани и управля-
ващи, да контролират и информират, 
при това спазвайки определени про-
фесионални и етични стандарти. Те са 
част от демократичния механизъм на 
управление и неслучайно са нарича-
ни „четвърта власт“ и „куче-пазач“. Ако 
медиите служат на политически или 

корпоративни, а не на обществени ин-
тереси, ако се залисват с подхвърлени 
пържоли, няма да усетят кога демок-
рацията ни е била отмъкната през зад-
ния двор. Нашата демокрация! И това 
би трябвало силно да ни тревожи.

Може ли професионалната об-
щност да се справи сама, каква е 

ролята на държавата и 
необходима ли е намеса 
на външни фактори от 
ЕС?

По всичко изглежда, че 
настоящият модел удов-
летворява интересите как-
то на повечето медийни 
собственици и издатели, 
така и на управляващите 
– не само на сегашните, 
но и на предишните, а ве-
роятно и на следващите. 
Засегнат е интересът пре-
ди всичко на гражданско-
то общество и доколкото 

го има, то трябва да реагира и да го 
отстоява. Гражданската организация, 
в която работя, е част от неформал-
на коалиция от над 100 медии, НПО 
и граждани, обединени от идеята за 
единно европейско законодателство 
в областта на медийната собственост 
и медийния плурализъм. Изпрати-
ли сме мотивирано предложение до 
Европейската комисия с настояване 

да изготви Директива за медиен плу-
рализъм. Предстои да организираме 
кампания в цяла Европа, включително 
и в България, за набиране на подкре-
па за това предложение – според про-
цедурата на ЕК са необходими над 1 
млн. онлайн подписа от над 7 страни 
членки. И трябва да ви кажа, че тази 
инициатива се радва на голям интерес 
още преди да е стартирала официал-
но, което ще се случи в края на м. ок-
томври. Значителен брой независими 
медии, журналисти и граждански ор-
ганизации вече изразиха подкрепата 
си. Чест прави на д-р Андрей Ковачев, 
който е депутат от ЕНП в Европейския 
парламент, че единствен от български-
те евродепутати открито застана зад 
нас и изрази готовност да подпомогне 
инициативата. Така че заедно с всички 
наши партньори ще се обърнем към 
гражданите и ще се опитаме да им 
обясним защо трябва да има плура-
лизъм, защо истинската, качествената 
журналистика е важна за тях. 

А защо е важна?
Както каза заместник-председате-

лят на ЕК Нели Крус при неотдавнаш-
ното си знаково посещение в Бълга-
рия: „Журналистиката заслужава ува-
жение, защото без нея няма демокра-
ция“.

Интервюто взе Ива Христова

П О К О Л Е Н И Я  И  В Ъ З РА С Т  В  П О Л И Т И К А ТА .  Б Ъ Л ГА Р С К И Я Т  П Р Е Х О Д

Асен Величков - управител на Фондация „Център за развитие на медиите”, член на ЦР на БДФ 

На 3 октомври в конферентната 
зала на СУ „Св. Климент Охридски” 
бе представена книгата „Поколения 
и възраст в политиката. Българският 
преход”. Автор на това първо по рода 
си в България изследване е д-р Кало-
ян Методиев. Роден през 1976 г. в Со-
фия, той е магистър по политология в 
СУ „Св. Кл. Охридски”, където специа-
лизира Външна политика и Национал-
на сигурност. През 2008 г. завършва и 
психология във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”. Доктор по политология. За 
уважилите представянето на новата 
му книга обаче, Калоян Методиев е 
приятелят, самоотверженият и акти-
вен Международен секретар (2001-
2003 г.) и председател (2003-2005 г.) 
на Младежкия Съюз на демократични-
те сили. 

В своето интересно и прелюбопит-

но изследване „Поколения и възраст в 
политиката. Българският преход” д-р 
Калоян Методиев проследява генера-
ционните смени от избирането на То-
дор Живков до наши дни; началото на 
прехода с уникалното му генерацион-
ното струпване в политиката; ролята 
на старите и нови лидери и партиите, 
към които те принадлежат. В книгата е 
изследвано формирането на младите 
през 80-те години (кризата на режима) 
техните нагласи, интереси, цели. Нап-
равен е детайлен анализ на младеж-
кото недоволство от началото на пре-
хода и в събитията от зимата на 1997 
г., състоянието на младежта по време 
на прехода, политиките на партиите и 
на държавата по отношение на мла-
дежта. Отделна глава е посветена на 
пенсионирането в политиката. Трудът 
съдържа и ценна емпирична инфор-

мация за институциите в страна-
та по време на прехода в биоло-
гично-възрастов и генерационен 
аспект: Парламент, Министерски 
съвет, Президентство.

В книгата специална глава е 
посветена на ролята и мястото 
в българската политика на Бъл-
гарски демократически форум в 
годините на прехода, изследва 
се и развитието на младежката 
организация на БДФ. „Ролята на 
БДФ сред изследователите на 
прехода е неглижирана, дори на 
моменти силно подценявана”, 
твърди авторът. „Това е обаче 
историческа организация, която 
остава най-дълго в СДС и влияе 
върху политиката му. Подценява-
нето идва и от факта, че членове-
те й стоят на по-задни позиции, 
не са така публични. Те обаче са 
много активни вътрешнопартий-
но. Мнозинството от тях участват 
и в паралелни структури – Съюз 
на репресираните, организации 

на бившите царски офицери, съюз „Ис-
тина”, което е допълнително средство 
за усилване на политическото им вли-
яние.” Авторът не пропуска да отбеле-
жи, че СБНЛ, чийто наследник е БДФ, 
към 9.ХІ. 1944г. наброява близо 300 
хил. членове. „Важна разлика между 
тях (БДФ) и останалите исторически 
партии е, че те (БДФ) са с по-висока 
степен на организираност. В сравне-
ние с хаотичните земеделци са много 
по-дисциплинирани, организацията им 
се подчинява на строга йерархичност, 
която определя по-голямата им степен 
на ефективност.” По-нататък авторът 
разглежда възникването и развитието 
на младежките организации на исто-
рическите партии като отделна глава 
е посветена на младежката организа-
ция на БДФ и някои от нейни размина-
вания в миналото с ръководството на 
партията.

Книгата е много ценна и с многоб-
ройните точни цитати от авторовите 
интервюта с участниците в събитията 
на българския преход. „Може би най-
приятната част от цялата работа беше 
именно общуването, интервютата с 
живите участници в събитията”, спо-
деля д-р Калоян Методиев. 

„Някогашните млади като предста-
вители на първата вълна на прехода, 
за съжаление, сега са извън реалната 
политика, дина-
мичната, вряща-
та. И това е един 
а н а х р о н и зъ м , 
според мен”, 
казва авторът. 
„Генерационната 
логика, възрас-
товите промени 
ще го коригират, 
защото това не 
може да продъл-
жава така, този 
потенциал тряб-

ва да се използва. И моите пожелания 
са наистина това поколение – „изходе-
но”, „загубено”, както искате го наре-
чете – да намери своя път обратно в 
политиката, в реалните възможности. 
Има какво да дадем на страната си.” 
Защото това поколение (вече на сред-
на възраст), както се оказва от изслед-
ването: „наистина има съвпадение на 
тези две възможности – на „знам” и 
„мога”. А предимството на зрелия по-
литик е в „натрупаното знание да не 
прави грешки”, без характерните за 
младостта, според автора на книгата, 
„лавиране, главоблъсканица и скоко-
ве”.

Двама рицари на коне в пълно бой-
но снаряжение си дават среща на ис-
торическата арена. Но независимо от 
цветовете на политическите им прис-
трастия (червени срещу сини, жълти, 
зелени и др.) и двамата са победени. 
Не толкова от сблъсъка на битката, а 
от Времето и наложените от него не-
избежни генерационни промени. Това 
стои на корицата на книгата като пос-
лание и предупреждение на автора.

Дафинка Добрева

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

на съвест, идеологическа култура и отговорна политичес-
ка информация, разчитаме на вашата помощ!

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

Благодарим ви!

А П Е Л



вътре в нас, икона в незиданите ни 
храмове! Завинаги! Защото целостта 
на българската душевност е отдаде-
на на будителското дело – съзнателно 
или несъзнателно, много или малко, 
но винаги с него, с будителството като 
съдба, като сакрално служение. 

И ти, Отче Паисие, ти, будниче, ти, 
светий човече, който, изправен пред 
бледата си, едва мъждукаща воще-
ничка изрече най-светлите слова: „Ко-
нец, на житие ново аз турих венец! От 
днеска нататък българският род исто-
рия има и става народ!“.

И Неофит Бозвели – непримирими-
ят, бунтарят! И Софроний Врачански 
– онзи скромен мечтател и бунтовното 
„миткало“ със своето „Житие грешнаго 
Софрония“, описал в същност приказ-
ното житие на наш будител по съдба, 
на наш духовен отец. 

Докосвам се до Левски – най-свид-
ното чедо на майка България! Със све-
дена глава полагам венец в дълбока 
почит към жертвата, която той положи 
в скута ù, останал в съзвездието на бу-
дителските ни небеса като незагасващ 
български светилник, като българска 
светиня. Единствен за всички и зави-
наги!

А какво пише там отляво, до пор-
трета върху десетолевката – до учи-
теля Петър Берон? Там е венецът на 
будителското негово дело – челните 
слова от „Рибния буквар“, а именно: 
„Буквар с различни поучения, собрани 
от Петра Х. Беровича, в година 1834“. 
Това носим с нас всеки ден. И кога е 
било, но и днес го помним, тачим и му 
благодарим с поклон. 

И ето ги братята Миладинови, да-
рили ни сборниците си с народно пе-
сенно творчество. И другите братя 
– Георгиеви, съградили един от най-
красивите университети в Европа. Ра-
детели будни за българска просвета в 
бъдност. 

С поклон пред Раковски, пред Ва-
сил Априлов, пред Любен Каравелов, 
пред Бачо Киро – непознатия поет, и 
Гоце Делчев, изрекъл словата: „Робът 
се бори за свобода, а свободният – за 
съвършенство!“. Прекрасни българи, 
магьосници на словото, будни, свет-
ли! 

И вече спирам до този планетен ге-
ний – до Пенчо Славейков и великото 
му прозрение: „Бог и България – един-
ство в двойна плът...“. Така само с пет 
думи увенчал съдбовната ни същност 
на народ, дарен от Небето! 

И още, и още... цели съзвездия 
съдбовно предназначени за духовно 
служение на единствената ни родина 
България, в която единствени ние сме 
имали будителски храмове – огнища 
във всички български селища – чита-
лищата! 

Тържествен химн звучи в сърцето 
ми в минутите на тази светла, праз-
нична, духовна заря-проверка, на ко-
ято ние и само ние можем с почит и 
благоговение да спомняме имената и 
делата на чутовните ни предци, отда-
ли всичкото си можене в жертва пред 
олтара на великата ни Родина – Бъл-
гария!

Александър Тодоров

Будителството иде от „будя“, 
от „събуждам“ някого, за да види 

деня, за да се роди в душата му же-
лание да променя битие и да твори 
история. 

Българските будители не правят 
Ренесанс, не търсят култура „отвън“ – 
от Платон, от Аристотел. Те – нашите 
български будители, правят Възкресе-
ние, правят Възраждане! Възкресение 
на онова – вътрешното в нас, на оно-
ва – дадено ни свише, на онова, което 
като феникс ни е въздигало след все-
ки съдбовен трус, а то е вродената в 
същността ни водителска мисия.

Това, че сме будни още в същността 
си, е утробата, дала живот и път на по-
редица от духовните ни аристократи, 
пред които днес се прекланяме. Княз 
Борис I Покръстителя – водителят, 
съдбовният будител, жертвал всичко 
най-скъпо за бъдността на България! 
Цар Симеон Велики – продължителят, 
увенчал короната си с феномена Зла-
тен век на книжнина и духовен рас-
теж! Светите братя Кирил и Методий 
– сътворили азбука, предопределена 
за Великоморавия, но предназначена 
за България! Това духовно аз-буки е 
цветенцето, виреещо там, където има 
топлина и завет за него.

Търновската – Охридската – Прес-
лавската – Видинската школи са вели-
ките светилища на нашето културно-
будителско служение, на духовното 
ни величие, но школи създава само 
народ, който има коренния родов ду-
ховен потенциал не само да създаде 
школите, но и да облагороди духовни-
те простори на всички народи около 

себе си. 
Патриарх Евтимий, Климент Охрид-

ски, Константин Преславски, Ромил 
Видински и учениците им – съзвездие 
от будители, съзидатели, водачи на-
родни, родови гении!

Съдба, мисия, блестящо доказа-
ни от носителите на идеята за без-
мълвната молитва – исихастите – на 
дълбокото, на вътрешното моление. 
Те ясно показаха, че във вътрешния, 
незидания духовен храм е светили-
щето и мястото за великата среща на 
Божията човечност с Човешката бо-
жественост! Те всъщност посочиха, че 
човекът няма нужда от посредници за 
връзка с Онзи горе, защото Той е тук 
– вътре в нас. И с идеята за безмъл-
вната вътрешна молитва  извършват 
велика сакрална революция! И ето ги: 
Теодосий Търновски, Патриарх Евти-
мий, Ромил Видински, Киприян, Григо-
рий Цамблак. Създали нова вероизпо-
ведна култура с книжнина и служение, 
възприети от цялото Източно правос-
лавие дотам, че Киприян е избран и 
поканен за Московски и всеруски мит-
рополит. Той, Киприян, българинът!

Кипеж! Духовна енергия, будител-
ство в най-чистия му вид и същност, 
Екзарх Антим I – крилото на Видин, и 
Екзарх Йосиф I – закрилникът на Ло-
веч. 

И коленича смирен пред духа на 
чутовния Патриарх Евтимий, който 
на сбогуване с народа си изрече за-
ветните слова: „Оставям ви на Све-
тата Троица! Сега и завинаги!“. Така 
той, водителят, будителят, жрецът на 
родовия ни духовен храм остава жив 
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Будителите не правят Ренесанс,
а Възкресение на вътрешна духовна същност

ДА НАДНИКНЕМ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Ако прегледаме който и да е бъл-
гарски учебник по история, дори само 
от любопитство, ще забележим, че 
липсват редица факти и събития, как-
то и подробна информация за беле-
жити исторически личности. Други са 
омаловажени като стойност или из-
тълкувани твърде тенденциозно.

Каква е причината за тези слабос-
ти? Как младите хора ще придобият 
необходимите знания по история на 
България? Дали тези учебници ще пос-
тигнат нужния възпитателен ефект?

След падането на комунистическия 
режим българската история трябва-
ше да бъде преосмислена и това да 
даде отражение и в учебниците по ис-
тория. Какво се получи на практика? 
Комунистическите учебници напусна-
ха класната стая и бяха заменени с 
набързо стъкмени нови. Редуваха се 
правителствата, а с тях и учебниците. 
Всяка власт имаше свое разбиране за 
различните факти и събития. И така 
до наши дни.

Политическата намеса в тълкува-
нето на историята е проява на тотали-
таризъм и доказателство за незрялата 
ни демокрация. 

Прелистваме учебника и четем 
странни неща.

Теодосий Търновски е най-изтък-
натият следовник на Григорий Синаит, 
основателят на исихазма и учител на 
Патриарх Евтимий. Той е обявен за 
светец от православната църква и има 
огромни заслуги за развитието на пра-

вославието и укрепването на духа на 
българската нация (лично цариград-
ският патриарх Калист пише негово-
то житие), но в един от учебниците е 
отбелязан единствено като гонител на 
богомилите, за Патриарх Евтимий се 
споменава под линия, в дребния текст, 
който обикновено се пропуска от уче-
ниците.

В нито един учебник по история не 
може да се прочете за отрицателната 
роля на Русия по въпроса за незави-
симата българска църква, а Русия е 
спъвала този процес. Това е било про-
тив нейните интереси. От друга стра-
на, нейната роля на освободителка на 
България винаги дебело се подчерта-
ва.

Истината е, че българите напълно 
сами са постигнали две от трите цели, 
които са си поставили през Възражда-
нето: основаване на училища и достъп 
до образование на малките българче-
та и независима българска църква. 
Третата цел – националното освобож-
дение, макар и постигната с помощта 
на Европа и Русия, също е постигната 
с огромно българско участие. Вместо 
това в учебниците по история четем 
за провали на въстания и грешки на 
българските революционери, спорове 
и междуособици.

По този начин българските постиже-
ния се подценяват, а чуждата помощ е 
представена силно преувеличена.

Големият български патриот Иван 
Михайлов пък изобщо не се спомена-

ва, сякаш такава личност не същест-
вува, но Росен Плевнелиев намира 
своето място, макар и като току-що 
избран президент.

Цар Борис ІІІ е един от най-голе-
мите дипломати и държавници в бъл-
гарската история, човек с влияние в 
Европа, но за него пише, че е „ловък 
държавник“, който налага своя „авто-
ритарен стил на управление“.

Ролята на Борис за спасяването 
на българските евреи е от първосте-
пенно значение. Тя или е премълчана, 
или подценена. Голяма е заслугата на 
цялото българско общество за оцеля-
ването на евреите. Това също трябва 
добре да се знае, но възможно ли е 
това да стане без санкцията на дър-
жавния глава – онзи, посочен като „ав-
торитарен цар“? 

Странното е, че може да бъде пред-
ставена една историческа епоха без 
ни най-малко да се споменава ролята 
на водещите исторически личности, 
техните действия, решения и напра-
вената от тях саможертва за общото 
благо. В комунистическите времена ни 
учеха, че народните маси са движеща-
та сила на историческото развитие и 
не бива да се изпада в буржоазния ук-
лон да „величаем“ личността.

Това е само малка част от пропус-
ките в учебниците.

Историческите трудове навсякъде 
по света премълчават или изопачават 
исторически данни, например фран-
цузите много срамежливо разказват 

за кланетата в Алжир през шейсетте 
години на миналия век, американците 
пък хич не обичат да пишат за начина, 
по който са освободили огромните те-
ритории от коренните им жители – ин-
дианските племена. Тези „неточности“ 
обаче са в полза на съответната на-
ция, а ние, българите, предпочитаме 
да се изкарваме като хора с малко 
качества и достойнства, зависими от 
Великите сили и направо безпомощни 
като народ.

В последно време се заговори за 
дискриминационни текстове по отно-
шение на малцинствата. Нескопосано 
написаните учебници са дискримина-
ционни спрямо всички. Те трябва да 
служат на научната истина, а не да из-
пълняват съмнителни щения на мал-
цинства, мнозинства и всякакви хора 
с по-голяма или малка власт. Да не се 
пишат набързо и главно за пари.

Политиците трябва да престанат 
да оказват натиск върху написването 
на учебници. Учебниците не служат за 
задоволяване на техните суетни жела-
ния и политически пристрастия. 

Обучението по история не само че 
не запознава младите с исторически-
те факти, но още по-малко ги учи на 
знания и умения правилно да ги тъл-
куват.

Дали някой си задава въпроса как-
во става в главите на нашите деца, ко-
ито изучават история в училище?

Кристина Стамболска
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Жизнен път равен на граждански и войнски подвиг

Дянко Марков е роден на 4 октомври 1922 г. в Плевен. Завършва Военното на Негово Величество училище. Про-
изведен е в чин подпоручик през март 1944 г. Участва във войната срещу Германия като летец-бомбардировач от 
Пети въздушен полк. Награден с орден „За храброст“. 

През 1948 г. е осъден в процеса за т.нар. Втори легионерски център заради членство в Съюза на българските 
национални легиони. Политически затворник през 1948–1952 г. След затвора е строителен работник, миньор, 
стругар, оркестрант. 

След 1989 г. се включва в обществения живот. Председател на Българския демократическ форум, председа-
тел на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, главен редактор на списание „Един завет“ и на вестник 
„Истина“. Депутат от СДС в 37-ото и 38-ото Народно събрание.

Дянко Марков, кавалерът на 
орден „За храброст“, полков-

никът от запаса, народният предс-
тавител, неуморният общественик, 
политическият затворник, мъчени-
кът и заслужил деятел на българ-
ската демокрация, председателят 
на Съюз „Истина“ и бивш предсе-
дател на Съюза на военните на Н. 
В. училища, ШЗО и родолюбивото 
войнство и гражданство, бившият 
председател на Българския де-
мократически форум навърши 90 
години.

Семейството на Дянко Марков 
е уникално по орисията си, защото 
дава на Съюза на българските на-
ционални легиони четирима дейни 
членове: баща и тримата му сина. 
Бащата загива от ръката на чер-
вените палачи. Синът, подпоручик 
Марков, месеци наред чака из-
пълнението на смъртната присъда 
като „заговорник легионер“.

Повече от седем десетилетия в 
политическия живот и в обществе-
ното съзнание Дянко Марков отс-
тоява позициите и нравствените 
ценности на едно от най-героич-
ните, най-стойностни и несломени 
поколения български родолюбци 
– родените между двете световни 
войни.

Самият господин Марков е ав-
тор на най-точния автопортрет и 
на портрета на своето поколение в 
мемоарната си книга „Свидетелст-
вам под клетва“, станала събитие 
в българския политически живот 
и преведена в чужбина. Авторът 
опровергава клеветите и „смива 
срамът“ от светлия лик на леги-
онерите, върху които комунисти-
ческата пропаганда хвърля тонове 
кал. След като не успяват да излъ-
жат и да привлекат на своя стра-
на младите родолюбци, червените 
идеолози обявяват за „фашисти“ и 
за „врагове на народа“ част от най-
почтените, най-безкористни и жер-
твоготовни българи.

От висотата на изстраданата си 
деветдесетгодишна мъдрост Дян-
ко Марков разказва за семейната 
среда и за незабравимите прия-
тели, за съветската окупация и за 
съпротивата срещу насилствено 

Дянко Марков
навърши 90 години

наложения на народа ни комуни-
зъм от сталински тип, за светци-
те и за страдалците на жестокото 
и подло време, когато „се нали-
ват основите“ на „най-хуманния и 
справедлив“ строй.

Разностранна, широко скроена, 
богато надарена личност от рене-
сансов тип, Д. Марков е военен пи-
лот, защитавал небето на страната 
ни, музикант, поет и писател с остро 
и точно перо. Оратор и обществен 
деец с ярък темперамент. Мора-
лен стожер и нравствен камертон 
за хилядите българи, попаднали в 
силовото поле на патриотичния му 
магнетизъм.

„Синове на герои от трите войни 

за освобождението и обединение-
то на народа ни, израснали в пок-
русните години след Ньойския до-
говор, легионерите намират сми-
съла на живота си в безкористното 
и всеотдайно служене на род и на 
Отечество. С пагоните и жертвого-
товността на млади поручици Вие 
и Вашите другари жертвате живо-
та си в небето на София, водите 
войниците си срещу довчерашния 
съюзник, с невиждан стоицизъм 
оцелявате в лагери и затвори. С 
гордо презрение отблъсквате опи-
тите на комунистическите палачи 
да поругаят святото ви дело. Десе-
тилетия зад окъсани дрехи и раз-
бити съдби кътате гражданските и 

воинските си добродетели, за да ги 
предадете на младите патриоти. 
Сполай Ви и поклон за достойния 
труд, господин Марков!“ – се казва 
в поздравителния адрес на Съюза 
на офицерите от резерва „Атлан-
тик“ до рожденика.

Честита 90-годишнина, бай Дян-
ко!

Благодарим ти, че си с нас в 
трудната и неблагодарна съпроти-
ва срещу неспирната рекомуниза-
ция на страната ни! 

Че пренасяш през десетилетия-
та чистите идеали на безсмъртни-
те ни предци!

Прелом

На 29 август, само 24 часа 
след като регентите са получили 
телеграмата от Хитлер, Иван Баг-
рянов представя на държавното 
ръководство оставката си. Той е 
преценил, че правителството му, 
поело управлението на страната 
само три месеца преди това (1 
юни 1944 г.), е изпълнило прог-
рамата си минимум – откъсване 
от Тристранния пакт без сериоз-
но противодействие и конфликт с 
великия ù съюзник Германия. При 
това положение правителството 
следва да се оттегли и да пре-
достави изпълнителната власт 
на хора и среди, ползващи се с 
по-голямо доверие пред западни-
те сили САЩ и Великобритания, 
както и пред СССР.

Последният държавнически 
акт на Иван Багрянов е отново да 
изпрати Стойчо Мошанов за Ан-
кара, Цариград и впоследствие 
за Кайро за подписване на при-
мирие със западните съюзници 
– САЩ и Великобритания. Инс-
трукцията на министър-предсе-
дателя е лаконична и пределно 
ясна: подписваме примирие, за 
да преварим обявяване на вой-
на от Съветите. Без пазарлъци 
по условията. До мирния договор 
много вода ще изтече.

В края на август Мошанов от-
пътува за Цариград и е приет от 
английския посланик Хюгесън, 
който този път не разточителства 
с думите, а кратко, но настойчиво 

съветва: „Заминавайте веднага 
за Кайро и подписвайте. Съвети-
те всеки момент може да ви обя-
вят война“.

На 1 септември Стойчо Моша-
нов вече е в Кайро. Посрещат го 
представителите на западните 
съюзници: лорд Мойн (Уолтър 
Гинес) и Кристофър Стийл за Ве-
ликобритания и Манцер за САЩ. 
Лорд Мойн му поднася в луксоз-
на папка документа за примирие-
то и предлага на българския пра-
теник да го подпише веднага, за 
да може до вечерта този факт да 
бъде обявен в медиите и светът 
да узнае, че България вече не е 
във война със Съюзниците.

Но не така мисли Мошанов. 
Той е решен да не подписва ни-
какъв документ, докато на масата 
за преговори не седне и предста-
вител на СССР. В терминология-
та и съзнанието на потомствения 
русофил това си е все същата 
„велика руска страна“. Затова 
започва усуквания и протакане: 
посещението му е само инфор-
мативно; в България сега се със-
тавя ново правителство; той няма 
пълномощия да подписва такъв 
важен документ...

Лорд Мойн прекъсва бръщо-
левенето на нечестивеца:

- Никой не Ви иска каквито и 
да са пълномощия! Подписвайте 
незабавно! Не разбирате ли как-
ва опасност ви заплашва? Все-
ки момент Съветите могат да ви 

обявят война и Червената армия 
ще нахлуе в страната Ви. Само с 
подписано от Ваша страна при-
мирие ще можем да ги възпрем. 
Текат последните часове. Под-
писвайте, за да избегнете катас-
трофата! Не разбирате ли?

Не, не разбира заслепеният 
русофил. Той е убеден, че вър-
ши народополезно дело, като 
протака и изчаква намесата на 
съветската страна. И така до 5 
септември вечерта, когато узна-
ва, че Съветският съюз е обявил 
война на България и вече стра-
ната ни може да има мир само 
с благословията на московската 
болшевишка империя.

Стойчо Мошанов не е съзна-
телен изменник на българските 
национални интереси, а още по-
малко платен агент на Москва. 
Той се гордее с постигнатия ре-
зултат и години по-късно не про-
пуща да изтъкне „заслугите“ си, 
задето е довел и „велика Русия“ 
на масата за преговори за мира 
и бъдещето на Отечеството. 
Според него „великата славянс-
ка страна“ ще защити достойно 
българските национални инте-
реси. 

Така България не успява да 
се възползва от предложението 
на западните представители, ко-
ито в онзи съдбовен миг се дър-
жат като нейни приятели.

В навечерието. Мисията на Стойчо Мошанов.
(откъс от глава трета „Катастрофата“ на книгата „Свидетелствам под клетва“)



Така диоцезът на Българската цър-
ква e свит само в държавните граници 
и хиляди българи остават схизматици. 
Ние, българите от Западните покрай-
нини за втори път след Ньой ставаме 
разменна монета. Оставаме под схиз-
ма (досега 140 години), за да може 
схизмата над българския народ и Бъл-
гарската Екзархия в Богохранимата 
Българска държава да отпаднат.

Нашите страдания, жертви и изку-
шения са вградени в борбата за Ав-
токефална Българската православна 
църква и за свободна и независима 
българска държава. Днес, когато има-
ме Автокефална Българска правос-
лавна църква и свободна и независи-
ма българска държава, ние очакваме 
от тях да изпълнят Божията воля и во-
лята на българския народ, да отстоя-
ват правото ни да славим Бога на своя 
майчин език и правото ни на свободен 
и достоен живот.

Трябва ли тогава да се питаме, 
защо Бог прати разкола в БПЦ?

Иван Николов, председател на 
Културно-информационен център 
на българското национално мал-

цинство “Босилеград” в Сърбия
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Македония в ЕС,
но не на всяка цена

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД 140 ГОДИНИ ОТ СХИЗМАТА
Културно-информационен център на българското национално малцинство “Босилеград” в Сърбия

България е много толерантна и 
търпелива и подкрепя европейската 
перспектива на Македония. Но тази 
подкрепа не е безусловна”, категори-
чен бе президентът Росен Плевнели-
ев пред европейския комисар по раз-
ширяването и по политиката за съсед-
ство Щефан Фюле. „Мога да гаранти-
рам, че ЕС няма да приеме нов член, 
който да внесе в общността нерешени 
проблеми със своите съседи. Евро-
пейската комисия ще следи стриктно и 
за успеха в изграждането на добросъ-
седски отношения между държавите 
на Балканите, като неотменима част 
от процеса на присъединяване”, заяви 
еврокомисар Фюле.

„Засиленото националистическо 
(антибългарско – бел.ред.) говорене, 
създаването на проблеми за българ-
ския бизнес и дискриминацията на 
хора, които са с българско самосъз-
нание в Македония са сред основни-
те проблеми, които нашата съседка 
трябва да реши, за да се присъедини 

към ЕС”, категоричен е и външният 
ни министър Николай Младенов. „На-
шата подкрепа за членството на Ма-
кедония остава, но всичко зависи от 
това какви мерки ще вземат властите 
в Скопие, за преодоляването на тези 
тенденции”, подчерта той. 

Тонът на Външно министерство 
се втвърди, след като от дълго време 
двустранните разговори с македонс-
кото правителство не дават резултат, 
въпреки препоръките на Европейска-
та комисия към Македония за по-доб-
ри отношения със съседите й. 

До декември т.г. България ще тряб-
ва да прецени дали да подкрепи или 
не даването на дата за членство на 
Македония в ЕС. За тогава е насроче-
но заседание на Европейския съвет, 
на което лидерите от ЕС отново ще 
разгледат въпроса за членството на 
Македония.

Ангелина Примова

На 29.12.2012 г. се навършиха 140 
години от обявяването на схизмата 
над българския народ, извън граници-
те на Богохранимата Българска дър-
жава.

Ние сме дълбоко огорчени, че нито 
един български политик и нито един 
български духовник не намериха за 
нужно на тази годишнина да ни попи-
тат можем ли да славим Бог на май-
чиния ни език? Нито един от тях не се 
замисли, защо Западните Български 
покрайнини днес се намират в Репуб-
лика Сърбия, след като са дадени 
на Сръбско Хърватско Словенската 
Държава, респ. на Хърватска и Сло-
вения?

Ние сме дълбоко огорчени от Вис-
шия клир на Българската Православна 
църква (БПЦ), който ни остави в пълно 
забвение вече 140 години.

Ние, схизматиците, бихме искали 
да припомним на клира на БПЦ, какво 
е разпоредил Бог на презвитерите.

1. Петрова, глава 5, стихове 2 и 3.
2. Пазете Божието стадо, което е 

между вас; надзиравайте го, не с при-

нуждение, а драговолно, като за Бога; 
нито за гнусна печалба, но с усърдие;

3. Нито като господарувате над 
паството, което ви се поверява, а като 
показвате пример на стадото.

От примерите, които ни показвате, 
ние стигнахме до разорени, ограбени 
и пустеещи църкви, каквато е църквата 
„Св. Троица” в с. Извор, Босилеградс-
ко, от която са откраднати безценни за 
нас икони – дело на Димитър Зограф, 
по-голям брат и учител на Захарий 
Зограф, богослужение на чужд за нас 
език, безверие, сърбизиране на името 
на най-големия български светец „Св. 
Иван Рилски Чудотворец” на „Препо-
добни Јован Рилски”. Пред очите на 
Висшия клир на Българската правос-

лавна църква, над сто хиляди българи 
в Западните покрайнини са подложе-
ни на „превъзпитание” на Сръбската 
православна църква, която превръща 
вярата ни в Бога в средство за полити-
ческа доминация.

„Истината ще ви направи свобод-
ни”. (Ев.Йоан 8:32).

За пореден път напомняме на бъл-
гарските духовници и политици тази 
горчива истина.

В Първата половина на ХІХ век 
започва Българското Народно Въз-
раждане. През 1870 г. българите се 
отделят от гърците като учредяват 
автономна Българската Екзархия със 
Султански ферман (ираде) от 28 фев-
руари 1870 г.

На 11 май 1872 г., празника на Св. 
Св. Кирил и Методий, екзарх Антим I 
в съслужение с трима владици отслу-
жил тържествена служба във Фенер, 
в края на която прочел акт, с който се 
провъзгласява възобновлението на 
Автокефалността на Българската пра-
вославна църква.

Раздразнени от успеха на българ-
ското църковно 
дело, гръцките 
духовници още 
на 13 май 1872 г. 
свикали Патри-
аршески събор в 
Цариград, на кой-
то екзарх Антим I 
бил низвергнат, 
митрополитите 
Панарет Плов-
дивски и Ила-
рион Ловчански 
афоресани (от-
лъчени от църк-
вата), а Иларион 
Макариополски 
бил предаден на 
вечна анатема 
и на огнена гее-
на. Но след като 
видяла, че това 
изобщо не сму-
тило българските 
църковни дейци, 
Цариградската 
патриаршия под-
готвила и сви-
кала на 29 август 
1872 г. голям гръц-
ки църковен съ-
бор, който на 16 
септември (стар 
стил, отговарящ 
на 29 септември 
по Григорианс-
кия календар) с. 

г. провъзгласил Българската църква и 
българския народ за схизматични.

В края на Първата световна вой-
на на 9 ноември 1918 г. с Женевската 
декларация е образувана нова държа-
ва с Хърватия и Словения – „Сръбс-
ко Хърватско Словенска Държава” 
(СХСД), наречена още Югославия. 
Сърбия след два месеца се отделя от 
СХСД и не е признала съществуване-
то й. На тази държава с Ньойския до-
говор (препотвърдени по-късно и с Па-
рижкия договор) са дадени Западните 
Български Покрайнини.

Ньойския договор няма клаузи за 
отнасящи се за църквата и религията.

Но Хърватска и Словения поемат 
ангажимент пред ОН (бъдещото ООН) 

да съблюдават религиозните права на 
българите в СХСД.

Схизмата в Българската Екзархия 
продължава до 22 февруари 1945 г. 
На 19 февруари 1945 г. В Протокол от 
Вселенската Патриаршия четем:

„Светейшият Синод на Българска-
та Православна Църква със свои пис-
ма до Вселенския Патриарх да заяви, 
че тъгувайки за раздялата, която съ-
ществува в каноническите отношения 
на Православната Българска Църква 
с Вселенската Патриаршия, желае 
щото:

Да се вдигне осъждането на Бъл-
гарската Църква, поради известните 
причини, според което осъждане ня-
кои от нейните архиереи се лишиха от 
чина си, а останалия български клир 
и НАРОД се обявиха чужди на Едната 
Света наша Православна Църква;”

Тук съвсем ясно се разбира, че 
схизмата е не само срещу Българс-
ката църква, но и срещу българския 
народ!

На 22 февруари е издаден Томос 
за сваляне на схизмата от Вселенска-
та Патриаршия.

„Затова, когато Църквата в грани-
ците на богохранимата Българска дър-
жава, която свише и исконни е била 
свързана с нашата Св. Велика Цариг-
радска Църква чрез особени духовни 
връзки и дълги векове е оставала под 
непосредствената каноническа зави-
симост от нашия Светейши Апостол-
ски и Патриаршески Вселенски Прес-
тол, помоли с горещо писмо да бъде 
причислена към сонма на останалите 
Православни Автокефални Църкви...”

Тук ясно се вижда, че схизмата е 
премахната само в границите на бо-
гохранимата българска държава, т.е. 
не е премахната от схизмата от бъл-
гарския народ в Западните покрайни-
ни, Македония и Тракия.
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Църквата “Св. Троица” в село Извор, Бо-
силеградско, е украсена с икони на майстора 
от Самоковската иконописна школа Димитър 
Зограф

Църквата „Свети Иван Рилски Чудотворец” в Босилеград. Въпреки 
че почти изцяло бе построена със средствата на Дирекцията по веро-
изповедания към Министерски съвет на Р България, владиката Врански 
Пахомий и Църковнообщинският съвет на Църковна община Босилеград 
промениха името на църквата от „Свети Иван Рилски Чудотворец” на 
„Преподобни Јован Рилски”, измествайки при това неговото отбелязване 
от 19 октомври на 31 август (според сръбския църковен календар). 

Още тогава нашите сънародници в Сърбия декларираха, че това е 
класически асимилационен похват, защото имена не се превеждат. Те 
са неделима част от българската идентичност, както и имената на бъл-
гарските светци. Това е грубо нарушение на член 18 от Всеобщата дек-
ларация за защита правата на Човека, както и Член 10 от Хартата на 
основните права на ЕС. 

Въпреки кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС, Културно-ин-
формационния център „Босилеград” изрази безпокойство и огорчение 
от продължаващата политика на нарушаване на правата на българското 
малцинство в Западните покрайнини със старите асимилационни методи 
и засилена динамика.
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120 лева и нагоре – за да живееш месец в относителния 
здравословен комфорт на трансплантиран...

Ако се опитаме набързо да пораз-
листим страниците на историята 
на трансплантациите, тя ще ни 
отведе още в митологичния свят 
на Древна Гърция и Китай. По-късно, 
през III в.сл.Хр., пак легендата ще ни 
доведе до св. братя лечители Козма 
и Дамян, които извършили чудо, при-
саждайки крак от убит етиопец на 
бял човек. Много по-късно, през 1902 
г., се извършва първият успешен на-
учен експеримент върху куче – пре-
местване на собствения му бъбрек 
на ново място. В по-късните години 
на ХХ в. са правени опити за транс-
плантация на бъбреци отначало от 
животни, после от трупни донори на 
хора с крайна степен на бъбречна не-
достатъчност.

Първата успешна транспланта-
ция, между еднояйчни близнаци, се 
извършва в Бостън през декември 
1954 г. През 1962 г., също в Бостън, 
идва ред и на първата успешна бъб-
речна трансплантация от трупен 
донор. В САЩ започват и успешните 
трансплантации на други органи: 

през 1963 г. – на бял дроб, през 1966 
г. – на панкреас, през 1967 г. – на че-
рен дроб, а първата успешна тран-
сплантация на сърце е извършена в 
Кейп Таун, Южна Африка, също през 
1967 г.

Първите бъбречни транспланта-
ции у нас са направени в институт 
„Пирогов“ през 1968 г. – на дете, а 
през 1969 г. – на възрастен. Първата 
сърдечна трансплантация, не само в 
България, но и в целия тогавашен 
т.нар. Източен блок и преди Испания 
(която днес е на челно място по брой 
трансплантации в Европа), е извър-
шена на 14 май 1986 г. от проф. Ал. 
Чирков. През 2003 г. в създадената 
от него болница „Св. Екатерина“ се 
прави първата трансплантация на 
бял дроб, а малко по-късно същата 
година – на сърце-бял дроб. На 18 но-
ември 2004 г. за пръв път в България 
се присажда черен дроб от жив до-
нор, а на 22 юни 2005 г. е извършена 
първата чернодробна транспланта-
ция от трупен донор – все в болница 
„Лозенец“.

На 10.09.2012 г. в БТА се проведе 
пресконференция на тема „Лекар-

ствената политика на Министерството 
на здравеопазването и Националната 
здравноосигурителна каса – заплаха 
за живота и здравето на транспланти-
раните пациенти“. На пръв поглед заг-
лавието звучи абсурдно, като знаем, 
че трансплантологията в една страна, 
която гордо нарича себе си член на 
ЕС, би трябвало да е в авангарда на 
нейната медицина. Дали обаче това е 
така в България? Дали добрата меди-
цинска практика не остава в сянка на 
невникващото чиновническо финансо-
во съображение?

Повод за свикването на пресконфе-
ренцията бе решението на НЗОК 

от началото на месец септември да 
допусне в позитивния лекарствен 
списък един новоизлюпен генеричен 
медикамент на мястото на доказалия 
се години наред оригинал. Какво оз-
начава това на практика? Здравната 
каса осигурява безплатно генерика, а 
всеки, който иска да продължи лече-
нието си така, както му е предписано 
от лекаря специалист, трябва, просто-
народно казано, да се бръкне в джоба. 
Да, обаче не с един-два или 20 лева, а 
с повече от 120 лв. на месец, в зависи-
мост от дозата. 120, 130, 150 българ-
ски лева, за да живее в относително 
спокоен здравословен комфорт...

За мнозина и тематиката, и конк-
ретният проблем, убеден съм, са 

безкрайно далечни и прекалено „час-
тни“, а всекидневието ни – прекалено 
злободневно, за да разсече този проб-
лем на всичките му детайли. Обаче за 
една малка група хора думата „тран-
сплантация“ е като да се върнеш на 
отсамния бряг на реката Стикс, един 
втори живот, не само като биологичес-
ко присъствие, но и като битие, като 
философия. Ако отворим един енцик-
лопедичен речник на Кеймбридж или 
Оксфорд, ще видим, че тази, събра-
ла толкова много съдбовност, дума 
се състои от две части: приставката 
„trans-“, която означава „променям се 
от едно състояние в друго“ или „пре-
мествам (се) от едно място на друго“, 
и думата „plant“, която на английски 
означава „растение“. Като първона-
чално значение „transplant“ означава 
„присаждане на растение от едно мяс-
то на друго“, като едва много по-късно, 
заедно с идеята и приложението ѝ за 
присаждане на органи и тъкани, идва 
и значението „трансплантация“. В бъл-
гарския тълковен речник думата се 
обяснява като „присаждане на части 
от органи или на органи от едно мяс-
то на друго, от един на друг човек или 
животно. Трансплантация на костен 
мозък. Трансплантация на бъбрек“.

Взема се орган от тялото на един 
човек (жив или не) и се вгражда, 

имплантира в тялото на друг, който е 
загубил функцията на този орган по-
ради хронично заболяване. Една гру-
па от около 500 души в България жи-
веят с трансплантирани органи: около 
450 с бъбрек, 18 със сърце, малко над 
20 с черен дроб. Тези хора с един чи-
новнически замах се обричат на, меко 
казано, несигурно бъдеще заради зле 
пресметнати (дори със средствата на 
математиката) икономии.

За да функционира оптимално един 
трансплантиран орган, е нужно 

пациентът непрекъснато да пие спе-
циални лекарства, които се наричат 
„имуносупресори“ – препарати, които 
потискат имунната система. Обаче 
не просто я потискат, а въздействат 
по този начин само върху определе-
на област в полето на лимфоцитите, 
които отговарят, най-лаически каза-
но, за отхвърляне на чужди тела в 
организма, тъй като организмът въз-

приема присадения орган като точно 
такова чуждо тяло, както например 
ако ви се забие тресчица в крака, ма-
кар мащабите да са други. Освен че 
потискат точно определена област, 
този род лекарства притежават една 
много важна характеристика, решава-
ща за това действие, и тя се нарича 
„тесен терапевтичен прозорец“. Това 
означава следното: терапевтичният 
прозорец по принцип е характерис-
тика на лечебните свойства на всяко 
лекарство и означава пространството 
между минималното количество, под 
което то вече няма въздействие, и 
максималното, над което започва вече 
токсичността – там, където странични-
те ефекти вече надвишават желания 
лечебен. При имуносупресорите оба-
че тази разлика е много по-малка, т.е. 
поддържането на определено ниво на 
лекарството в кръвта изисква изклю-
чително стриктна дозировка и редов-
но лабораторно проследяване на това 
ниво, за да не се мине нито долната 
граница (когато изчезва терапевтични-
ят ефект) и да се достигне до реакция 
на отхвърляне, нито да се надвиши 
горната (когато се появява токсичният 
ефект) и да започне интоксикация на 
присадения орган.

Точно тези особености на имуносуп-
ресорите посочи в своето експозе 

председателят на Националната асо-
циация на трансплантираните Боян 
Грънчаров, който подчерта колко е 
важно този специфичен вид лекарства 
да се обособят в отделна група, с което 
трябва да се разграничат от останали-
те лекарства именно поради гореопи-
саните особености. Например: ако за 
десет дни пиеш генеричен антибиотик, 
той ще те излекува по същия начин, 
както и оригиналния, хем без някакви 
по-сериозни странични ефекти, хем 
на по-ниска цена. Ако обаче замениш 
доказан имунопотискащ медикамент 
с точно определени характеристики, 
който осигурява на трансплантира-
ния пациент една добре балансира-
на между добрата имуносупресия и 
ниската токсичност терапия не само 
за седмица, месец, а до края на живо-
та му, това поставя на карта човешки 
живот! И наистина би върнало целия 
трансплантационен процес в зората 
на медицинските експерименти!

По време на една друга пресконфе-
ренция, д-р Чилингирова от болни-

ца „Св. Екатерина“, лекуващ лекар на 

сърдечнотрансплантираните, със съл-
зи на очи сподели как в рамките само 
на половингодишно приемане на гене-
рик у всичките 18 пациенти са възник-
нали различни степени на реакция на 
отхвърляне. Реакцията на отхвърляне 
при сърдечнотрансплантиран пациент 
в крайна фаза е равносилна на смърт. 
Такова бъдеще би очаквало и трансп-
лантираните със сърце или бял дроб, 
ако не се намери навреме нов орган. 
Но при сегашното „бурно“ развитие на 
трансплантацията в България за пе-
риода от август 2011 г. до септември 
2012 г. в страната са направени 4 бъб-
речни, 1 чернодробна и 1 сърдечна 
трансплантации. А броят на чакащите 
постоянно расте. По последни данни 
на Изпълнителната агенция по транс-
плантация: за бъбрек чакат 902 души, 
за черен дроб – 42, за сърце – 30, за 
бял дроб – 5. Единствените „облагоде-
телствани“ са бъбречнотранспланти-
раните, които няма да умрат веднага, 
а след по-кратко или по-дълго поддър-
жане на хемодиализа, която ги очак-
ва като по-нежеланата алтернатива 
на здраво функциониращия, макар и 
чужд орган...

Проблемът с лекарствата впрочем 
не е от вчера. Той започва с прие-

мането на нова ал. 2 към чл. 5 на На-
редбата за условията, правилата и кри-
териите за включване, промени и/или 
изключване на лекарствени продукти 
от Позитивния лекарствен списък1, 
като на практика за новите генерични 
лекарствени продукти отпадат изиск-
ванията от чл. 5, ал.1, да предоставят 
ясни доказателства за безопасност и 
ефективност. Ако за други лекарстве-
ни групи това би могло да бъде обос-
новано от специалистите, то за група-
та на имуносупресорите експертите в 
Европа и в България са категорични 
– подобно поведение е недопустимо 
и подлага на неприемливо висок риск 
живота и здравето на трансплантира-
ните пациенти. Затова е категоричен 
известният френски специалист-тран-
сплантолог проф. Лионел Рустенг, кой-
то миналата година посети България: 
„Във Франция ние генерици не изпол-
зваме!“. Затова в Дания със специал-
на наредба изрично се ЗАБРАНЯВА 
употребата на генерични имуносупре-
сори при трансплантирани пациенти. 
А защо ли в държавата Израел, чия-
то медицина е на световно равнище, 
родина на може би най-мощната ком-

пания за генерични лекарства в света 
– на трансплантирани пациенти не се 
дават подобни продукти!? Нека чита-
телят сам се позамисли...

Един път се борим да не отхвър-
лим органа, а след това имаме нов 

враг – Здравната каса“ – категоричен 
е Евгени Георгиев, председател на 
Алианс на трансплантирани и опери-
рани. Задачата на чиновника не е да 
прави самоуправство, а да се съоб-
рази с компетентното мнение на спе-
циалистите (независимо дали става 
дума за медицина, образование и т.н.) 
и едва тогава, на базата на това мне-
ние, да изгради потребните правила. 
Не може да пишеш в една наредба, 
касаеща животоспасяващи лекарства: 
„Единствен критерий – цена“. Защото, 
дори да вземем финансовото израже-
ние на понятието „цена“,ако направим 
реалистична прогноза, замяната на 
оригинален препарат с генерик излиза 
многократно по-скъпо на държавата, 
като отчетем лечението на усложне-
нията, предизвикани от приемането 
на генерик, връщането на иначе още 
по-скъпата хемодиализа при бъбреч-
нотрансплантираните и т.н. Тук изоб-
що не отчитаме човешкия фактор, 
който впрочем вече никъде не се взе-
ма предвид. Колко разрушени съдби, 
човешки трагедии, след години борба 
за живот – просто ей така отнет, с един 
подпис на незнайния незнаещ счето-
водител!?...

Дали може лесно да бъде обобще-
на една такава тема? Злободнев-

на – да. Едва ли най-забележимата за 
обикновения читател, предполагам. 
Пресконференцията все пак има своя 
отзвук – наскоро след това се свик-
ва среща на заместник-министъра 
на здравеопазването Минчо Вичев с 
представители на Комисията по цени 
и реимбурсиране и с представители 
на пациентски организации, на която 
е решено животоподдържащите меди-
каменти за трансплантирани пациенти 
да не се сменят с генерици в Позитив-
ния лекарствен списък. Докога ли?...

Говорихме със здравния министър и 
той ни увери, че повече няма да ни 

закача в това отношение и ще можем 
да си пием тези лекарства, с които сме 
свикнали. Ходих и си ги получих без-
платно, нямаше доплащане и всичко 
мина нормално. Дано всичко е добре 
и да не ни тормозят вече, защото, ако 
пак ни тормозят, този път ще отидем 
при премиера за по-драстични дейст-
вия. Засега решихме въпроса, докато 
не измислят нещо пак” – коментира 
Евгени Георгиев.

Че в живота всичко е временно, е 
ясно, но че в рамките на това „вре-

менно“ трябва да се намери някакво 
„постоянно“ нещо, облечено в едноз-
начна законова форма, а не само в 
устни обещания, е вече крайно нало-
жително за спокойствието и на тран-
сплантираните пациенти (и без това 
достатъчно изстрадали), и на техните 
лекуващи лекари, които, необезпоко-
явани от чиновнически съображения, 
да могат да провеждат качествена и 
дългосрочна терапия. А всичко това 
се отразява, не на последно място, и в 
по-глобален план на развитието на ме-
дицината в България като цяло. Стара 
истина е, че „евтина медицина няма“. 
Стара истина е, че лекарят е този, кой-
то провежда лечебния процес на ба-
зата на добрата медицинска практика, 
на доказаната медицинска методика, 
с прилагани и доказани медицински 
средства, в частност – лекарства.

1Държавен вестник,
бр. 102 от 30.12.2010 г.,
в сила от 01.01.2011 г.

Атанас Михалев


