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ПОЗИЦИЯ НА БДФ:
АЕЦ „БЕЛЕНЕ” –
107 ГОДИНИ
ЗАВИСИМОСТ
ОТ РУСИЯ

Във връзка с предстоящия Национален референдум на 27 януари 2013 г. Български Демократически форум (БДФ) призовава своите членове и симпатизанти
да гласуват с „НЕ”
на въпроса „Да се развива ли
ядрената енергетика в Република
България чрез изграждане на нова
ядрена електроцентрала?”.
В ХХІ век, с изчерпването на
природните ресурси на планетата, за БДФ е вън от съмнение, че
развитието на ядрената енергетика засега остава без алтернатива
за съвременната ни цивилизация.
Напредъкът в технологичното развитие я прави един от най-ефективните, евтини и относително
екологично чисти способи за получаване на енергия. Именно затова ние от БДФ сме за развитие
на ядрената енергетика в България. Още повече, че разполагаме с
необходимия научен и технически
ресурс за целта, както и с опита от
АЕЦ „Козлодуй”.
В същото време за Българския
Демократически форум проблемът
дали да се строи нова АЕЦ не е
само експертно-икономически, но
и геополитически. Понастоящем
енергийната зависимост на България е 72% (при това на 100%
за суровия нефт, природния газ и
вноса на ядрено гориво!) от Русия.
Изграждането на АЕЦ „Белене“ и
експлоатацията й ще я увеличат,
което е в противоречие с политиката за национална сигурност и
политиката на Европейската Общност за намаляване на енергийната зависимост. Както многократно
декларира и самата Русия, строежът на АЕЦ „Белене” е въпрос на
стратегически интерес за нея,
реализиращ господстващата й
роля в България и региона! Факт
е, че тя е готова на този строеж на
всяка цена. Факт са заплахите, които отправи към България. Факт е,
че дори този референдум бе предизвикан от нейните слуги в лицето на БСП.
БДФ не може да допусне България отново да се превърне в дългосрочен икономически и политически заложник на руските имперски интереси.
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БЪЛГАРИЯ И
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ:
А СЕГА НАКЪДЕ?

ДЕСЕТИ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ
ФОРУМ
Десетият конгрес на
Български демократически
форум се състоя в културен център „Красно село“
София с участието на делегати от всички общински структури на партията.
Конгресът започна с едноминутно мълчание в почит
на всички онези, които през
последните 2 години напуснаха редиците на БДФ. „Те
остават завинаги в нашата
памет, защото тяхното достойнство и пътят, който са
изходили, формират днес
мярата за нашите морални и политически деяния“,
каза председателят на
БДФ Жаклин Толева.
В политическия си доклад тя очерта основните предизвикателства пред
партията както в организационния ѝ
живот, така и предвид предстоящите
парламентарни избори. „БДФ винаги
е била и остава идейна опозиция на
БСП, ДПС и всички, които ни водяткъм
реабилитация на комунизма. БДФ е
категорично против всички опити да

бъдем обвързани с руските интереси
и енергийни доставки.“ Защото „БДФ
е обвързана единствено с България.
Наше единствено задължение е това,
което ни оставиха нашите предшественици – задължението ни към България и българите“.
Като най-значима и показателна за
БДФ през изминалите 2 години Жаклин Толева изтъкна генерационната
промяна. „В Централното ръководство на партията влязоха нови хора,
три четвърти от тях млади, някои от
тях с ангажимент към БДФ още от
създаването на младежката организация през 1991 г.” Тя подчерта, че такъв генерационен преход е уникален

Грижата за младежките
структури на БДФ залегна
в промените в Устава, гласувани с пълно единодушие
на конгреса. Те вече няма
да бъдат със статут на младежки секции по места, а на
отделна Младежка организация на партията (БМДФ).
Особено предизвикателство пред БДФ се очертава да бъде коалиционната
политика на предстоящите парламентарни избори.
„Днес сме изправени пред
предизвикателството
да
преценим доколко това дясно пространство, към което ние безспорно сме били
ориентирани, не е имитативно. Кои
са партиите, които ще участват оттук
насетне и може ли БДФ да даде своя
принос и да намери своето достойно
място в процеса за овластяването на
една реална десница. Десница, която да бъде ефективен опонент на
метаморфозиралата бивша БКП, на
проиграната монархическа институция с безжизнена идеология, на малокотерийни фракции без социална
стойност, на лидери с чиновническо
мислене или на политическия нихилизъм“, констатира в доклада си лидерът на партията.
На Десетия конгрес на Български
демократически форум Жаклин Толева бе преизбрана за председател на
БДФ с пълно единодушие.
Проведеният непосредствено след
конгреса Първи национален съвет
гласува новото Централно ръководство на партията в състав: Лилия Вълкова – заместник-председател, Тодор
Василев – организационен секретар,
и членове – Теменужка Петрова, Иво
Касабов, Асен Величков, Петър Николов, Петър Васев, Вичо Маждраков.

за политическите партии в България.
Уникален е със силната връзка между тези различни генерации. Въпреки
отстоянието с повече от 60 години във
възрастта, налице е едно тясно взаимодействие между опита, изградените
преценки и устрема и активността на
младостта.
Показателен е и фактът, че на Десетия конгрес своето членство в партията възстанови Дянко Марков – една
емблематична
за БДФ личност и негов
бивш председател.
По
отношение на укрепването на
организацията
и структурите
на БДФ Жаклин
Толева
подчерта, че
специално
вни-мание се
обръща
не
само на създаването на нови
структури
в
страната, но и на политическото обучение. „Следва да създадем своя школа за политиОмега – Т ЕООД
ци и да обучаваме тези наши
членове, които имат желание
• Охранителни услуги и оборудване
за активно и отговорно участие в политиката”, каза тя и се
• Физическа охрана и охрана на юриаргументира, че „по този начин
дически лица
ще се работи в посока разши• Въоръжена и невъоръжена охрана.
ряване на кръга от подготвените и компетентни хора във и
гр. Пловдив, район „Централен”,
около партията; на тези, които
бул. „Цар Борис ІІІ са способни да формулират,
Обединител”
№ 149
предлагат и защитават пред
обществото политическите потел.: 032/638037
зиции на БДФ. Такова училище
факс: 032/638037
ще бъде притегателен център
и за младите хора.“
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ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г -Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Решението на Министерския съвет за обявяване на първи февруари за ден
за почит на жертвите на комунизма, речта, която г-н Президентът произнесе на
първи февруари 2012 г. и пред мемориалната стена с техни имена, организирането на посещението на представители на репресираните в Европарламента в
Брюксел и други подобни прояви на държавните институции, изразяващи категорично негативно отношение към репресивното тоталитарно комунистическо
минало, породи в нас чувство на удовлетвореност.
Ние смятаме, че възможното по-пълно осветляване на престъпленията, извършени през този период от нашата история, ще допринесе съществено за
изграждане и утвърждаване на будно гражданско общество в България. Ето
защо в този дух, смятаме за полезно и необходимо да направим следните предложения:
А ТЕ, НА ПЪРВО ВРЕМЕ, СПОРЕД НАС СА:
1. С Ваше съдействие пред медиите, особено Държавните, да отделят в
програмните си рубрики повече място и време за разкриване и огласяване истината за престъпленията на тоталитарния режим и народната борба срещу
него, включително въоръжената съпротива на горяните.
2. Учредяване на специален фонд от финансови средства за издаване или
преиздаване на книги, вестници, списания, филми и други (интернет, фейсбук,
сайтове) на творци от репресираните, техните близки и всички други, занимаващи се с темата за репресиите, тяхното разпространение и рекламиране.
3. Продължаване действието на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица и неговото усъвършенстване с наше участие
за справедливо приключване.
4. Комисия, създадена със съдействието на Президента и Правителството
да се заеме с проучване лобните места и гробове на „безследно изчезналите”,
убитите без съд и присъда български граждани от тоталитарния режим, без
оглед на вяра, етнос, политически убеждения, пол и възраст, но доказано политически причини, за да се поставят, там, или на други публични места, паметни
знаци с техните имена и образи за пример и поука пред бъдните поколения.
Като най-знаковите и особено показателните случаи да бъдат посмъртно наградени с разумно подходящи за личността им чин, звание или почетен патронаж
и наименование на публични места, учреждения и институции.
5. Същата комисия или Инициативен комитет да проучи и състави Национа-
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лен книжовен СБОРНИК с имената на всички репресирани български граждани,
само с име, родно място, рождена и смъртна дата и претърпяна вид репресия.
Осъдените от т.нар. „Народен съд” да бъдат в отделен Сборник.
6. Съвсем необходимо е, по Ваше решение и нареждане Министерството
на образованието и просветата да въведе в учебните програми на СОУ и Университетите (по собствено решение) изучаването на периода на тоталитарната
власт, отразена в много вече издадени книги на темата за репресиите, терора и
безправието в периода 1944 г. до 1989 г. и въоръжената съпротива срещу тях.
За целта един научен колектив от експерти да състави и издаде учебници,
обобщаващи по подходящ начин, позоваващи се на тези трагични събития.
Готови сме в подкрепа на това и ние да предложим от средите си група от
наши ерудирани представители.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,
Настоящето наше изложение е, както се казва, само „върхът на айсберга”
от неотложни дейности, които вече 22 години чакат своето решение. В другите
страни от Източна Европа със сходна на България съдба, в повечето случаи са
отдавна решени.
Парадоксално е да сме единствената страна в ЕС, която все още търпи
ПОЧТИ ПОЛОВИН ВЕК ОТ ИСТОРИЯТА СИ ДА Е ПОД ТЪМНОТО ПОКРИВАЛО НА ПОТУЛВАНЕТО И... ЗАБРАВАТА !...
Горещо се надяваме, че досегашното каменно равнодушие по тези въпроси
ще има своя край именно чрез вас
Съюз на репресираните от комунистическия терор
Съюз на репресираните от комунизма „Памет”
Съюз на репресираните в България
Съюз „Истина”
Българска лига за правата на човека
ПП Съюз на репресираните след 9.9.1944 г.
ПП Български Демократически Форум

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с отбелязването на Деня на жертвите от комунистическия режим, на 01.02.2013 г., петък, от 11:00 ч. пред параклиса и черната стена
до НДК ще бъде отслужена възпоменателна служба и поклонение пред
жертвите на комунистическия терор. Поканваме всички граждани и медии
да отбележим този мрачен ден!
От организаторите – Съюз на репресираните

„АЕЦ „БЕЛЕНЕ” – 107 ГОДИНИ ЗАВИСИМОСТ ОТ РУСИЯ”
се гласува на този първи след
демократичните промени от 10
ноември 1989 г. референдум са саботаж на гражданските свободи и са
равносилни на бягство от отговорност. Гласуване със „ЗА” на така поставения, макар и общо, въпрос на
предстоящия референдум, е отворена врата за строежа на АЕЦ „Белене” с единствен заявен инвеститор
– Русия.
Затова БДФ, която винаги е отстоявала националния интерес и суверенитет на България, призовава да
се гласува с „НЕ”!

да и 997 милиона евро.” Най-ниската
оценка на инвестицията е на консултанта HSBC и е 10 милиарда и 353
милиона евро. При досегашните цени
на тока на АЕЦ „Козлодуй“ срокът на
откупуването й ще е 107 години.
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Осма. „България има нарастваща
нужда от електроенергия.” Истината
е, че за 10 години номиналният БВП
на страната се увеличи 2.3 пъти, а
нетното вътрешно потреблението на
ток – с 8.4 на сто. Като продължи да
повишава енергийната си ефективност, българската икономика може
да произведе 2 пъти по-голям от сегашния БВП с днешното потребление
на електроенергия. Едва тогава ще
достигне средната енергийна консумация в ЕС.

ЦР на БДФ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
„НЕ НА ИЗМАМАТА
„БЕЛЕНЕ”
„10-ТЕ ИЗМАМИ”
„НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА”:
Първа. „Гласува се за развитие
на ядрената енергетика.” Истината е:
гласува се за строителство на „нова
ядрена централа”! Ядрена енергетика можем да развиваме като удължим живота на АЕЦ „Козлодуй” и я
разширим с най-модерни реактори.

рала.” Избирателите ще гласуват за
стара централа, защото реакторите са
модел от 1993 г. от поколение 2+. Сега
се строят нови ядрени централи от поколение 3+ , а след 6 години ще има
4-то поколение.

електроенергия в региона.” Истината
е: на тази цена няма! Защото международната цена на произвежданата
електроенергия в региона и сега е пониска от цената на електроенергията,
продавана от АЕЦ „Козлодуй”.

Втора. „Строи се втора ядрена
централа.” Истината е: не се строи!
Цяло десетилетие АЕЦ „Белене” е
средство да се източват парите на
българския данъкоплатец с откровени кражби, незаконни поръчки и подозрително високи комисионни.

Четвърта. „Цената на електроенергията ще бъде ниска.” Разчетите на
HSBC показват, че продажната цена
на тока на АЕЦ „Белене” трябва да
бъде три пъти по-висока от сегашната
на АЕЦ „Козлодуй”, за да се откупи инвестицията за 18 години.

Шеста. „Има стратегически инвеститор за нова ядрена централа.” Такъв
няма, защото няма крайна стойност на
инвестицията, защото няма финансиране и кредит; държавата и българската енергетика нямат възможности да
финансират или гарантират кредит.

Трета. „Гласуваме за нова цент-

Пета. „Има външно търсене на

Седма. „Инвестицията е 3 милиар-

Девета. „Строителството на втора
ядрена централа ще създаде много
нови работни места и ще се повиши
благосъстоянието.” Напротив, изграждането й ще ликвидира част от
останалите енергийни мощности в
страната, особено големите ТЕЦ на
български въглища, които ще се окажат излишни.
Десета. „Отработеното ядрено гориво ще се връща в Русия.” Законодателството на ЕС задължава всяка
страна-членка да погребва отработеното гориво на своя територия. България ще бъде единствената страна
в света, която ще създава радиоактивни отпадъци, за да продава навън
чиста електроенергия.

ЛИЧНОСТ
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З М Е Й Г О Р Я Н И Н - З А Б РА Н Е Н И Я Т В Е Л И К А Н
Светозар Димитров създава първите си литературни творби още като ученик в гимназията. Следват „Аз и другият“ (1928), автобиографичната повест
„Червеният хотел“, историческите романи „Кнез Иван Кулин“, „Бачо Киро“ (1937),
„Дунавът тече“ (1938), „Ний умряхме – да живей народа“ (1938), „Силата на робите“ (1939), „Звезда Керванджийска“, „Древна България“ и др.
Автор е на книжки от библиотеката за деца и юноши „Златен клас“: „Отбрани приказки“, „Джудже“, „Завети“, „Родно гнездо“, „Златна библиотека“, „Чудните
книжки“.
Заедно с Елин Пелин списват и редактират списание „Българска марка“, сътрудничел е на списанията „Хиперион“, „Българска мисъл“, на вестниците „Литературен глас“, „Светлоструй“, „Зора“, „Време“, „Пладне“, „Земеделско знаме“ и
др.
Роден на 11 януари 1905 г. в гр. Русе
под името Светозар Акендиев Димитров,
Змей горянин е популярен и обичан писател през 30-те години на ХХ век. И въпреки
че творчеството му е съизмеримо с това
на Елин Пелин и Йордан Йовков, днес той
е напълно непознат за поколения българи. Неговите великолепни статии, романи,
повести, разкази (голяма част, от които
за деца и юноши), пиеси, стихотворения,
епиграми са нарочени за „фашистка литература” и са забранявани повече от 50 години. Те са иззети от библиотеките, изчезват от справочниците, дори от каталозите.
През 1944-1945 г. техният автор е обвинен
от шести състав на т.нар. „Народен съд”
във „великобългарски шовинизъм”, поради
интереса си към българската история, който е имал покрай издирването на материали за художествените си творби. Съден е
и за това, че през 1942 г., когато за кратко
работи като цензор в Дирекцията по печата, е спирал издаването на „прогресивните
писатели”, въпреки че с неговото застъпничество по същото време излизат дори
книги на Младен Исаев, на Христо Радевски и на куп други леви писатели.
Осъден е на една година затвор и на
пълно заличаване от литературния живот.
Когато на 13 декември 1945 г. излиза
от затвора, неговите „идейни наставници” Георги Караславов, Христо Радевски
и Младен Исаев няколко пъти му предлагат да се разкае публично, за да бъде
реабилитиран. Той отказва. Изолиран е от
обществения живот в манастира „Седемте
престола“, Софийско, където е под непре-

ЗА СМЪРТТА

къснато наблюдение на ДС. Но не спира
да твори.
На живота в блатото
все така си става:
все потъва златото
а боклукът плава.
Подписвал е своите произведения с
изобилие от псевдоними (твърди се, че са
18 на брой): Аждер Акиндин, Марин Василев, Дикий, Барин, Змей Горянин, Змея
Пепелянка, НЕ Крилов, Камен Къшов, Захария Лютаков, Стоимен Богдан Стоев,
като най-известният от тях – Змей Горянин
е забранен от „Народната власт”.
Никога не пада духом, нито се озлобява, а приема всичко със смирение, неотвръщайки никога на насилието по какъвто
и да било начин. В манастира създава
своето голямо поетично творчество, една
малка част от него успява да публикува в
„Църковен вестник“ и „Духовна култура“.
Покой и мир обгърнаха земята.
Във тъмната гора – ни шум, ни звук.
Седяхме двама – аз и самотата...
Ний, само двамата, и никой друг.
„Знам, че съм писател и поет по Божие вдъхновение и по призвание. Знам
добре това. Но какъв е творческият ми
ръст, това само времето ще отмери.“,
пише в дневника си Светозар Димитров в
последната година от живота си.
И наистина произведенията му не губят
своята актуалност и днес. В една от своите

епиграми той казва:
Какви години, Боже! Да си печелим
хляба
с това, което можем, а не с което
трябва!...
Думи, които провокират съзнанието на
всеки от нас да се замисли – за себе си; за
света, който ни заобикаля; за бъдещето и
нашата отговорност към него.
Болен от рак, писателят умира на 25
август 1958 г. „при неизяснени обстоятелства”. Погребан е в двора на манастира
„Седемте престола“ до гроба на приятеля
му игумена-езотерик Христофор Клопов.
На надгробния му камък пише:
Душата ми копней за тишината,
сърцето ми тупти безспир за мир.
Зове ме горда Стара планина
и сгушеният в нея манастир.“
През 1992 г. са издадени някои от произведенията му за деца, през 2000 г. – част
от епиграмите му. През 2003 г. излиза стихосбирката „Майчина вяра“, съставена

„О, колко страшна е смъртта
и грозен гробът – вход за мрака;
заспиш – и вечна пустота:
едно огромно „нищо” чака…”
О, мъничък човешки дух,
в живота туй ли си научил?
Нима не схвана твоят слух
на ангелите хора звучен
да слави живия Живот –
Животът, който не умира?
Та виж: край тебе той извира;
над теб трепти от звездний свод;
кипи, шуми на дървесата
във сока свеж през пролетта;
ечи високо в небесата
на птичките във песента –
навред е Вечният Живот!
Та ти ли – син на Саваот –
от тук към „нищо” ще отминеш?
Нима не виждаш в гроба черен
легло – телото да почине,
и вход – единствен, прав и верен
Отвъд при Бога да преминеш?

главно от произведения, писани зад манастирските стени.
Ние, родените по-късно, сме в дълг към
тези невероятни българи, посветили живота и творчеството си на нашата родина,
забранявани и обречени на насилствена
забрава. Наш дълг е те да бъдат реабилитирани в съзнанието на хората и да заемат своето заслужено място като стожери
на българщината, за да бъдат опорност за
възкръсващата от пепелищата на нихилизма България!
И нека наистина времето да отмери
творческия ръст на Светозар Димитров,
Змей Горянин, а не пропагандната машина
и репресивния апарат на т.нар. социалистическа България с плодовете, на чиято
псевдокултура вероятно ще се борят поне
няколко български поколения!
Юлия Генова

На 18 декември 2012 г. се разделихме с големия български актьор Георги Калоянчев. Макар да
слезе от сцената на своя 87-годишен живот, за нас той ще остане на голямата сцена, наречена
българска култура и изкуство! Поклон!
Прелом
„Бъди горд, че си българин!“

Мой нежен и раним български народ,
надарен и търпелив, лъган и ограбван от
светове и интереси, от чужди съветници
и свои безбожници. Мой нещастен български народ!
Ний, твоите чеда, където и да се намираме, граничим с България. И на тая
граница митничари няма. На тая граница стои нашата съвест, нашата доблест,
нашата толерантност, гробовете на тия,
които са били преди нас, и люлките на
тия, които идват след нас.
Мой нещастен български народ, заради страданието ти – поклон!

монолог на Георги Калоянчев

“Безбройни са световните кръговратности, в които се вре человек из своя
си живот. Докато е малък человек, стига
да протегне ръчичка, да се усмихне или
просто да каже „мама“ и всички го трупат
с похвали. И колкото повече се източва
человек, колкото по-голям става, толкова повече похвалите намаляват, за да се
изгубят накрая кой знае къде по трудните друмища на голямата световна похвала, за да се разпилеят в глупашки битки,
наивни победи и безплодни занятия.
Кога мравката срещне мравка, тя я
докосне с краченце, за да ѝ каже къде
има зрънце, тревичка или сладко коренче. Кога се срещнат две пчели, те танцуват разни танцове, за да си съобщят
къде има повече цветни прашец. А ние,
людете, твари уж умни и разумни, все тичаме нанякъде, все не ни остава време
за человешка приказка, за крехката радост от окуражителния поглед, за един
единствен луч на взаимно разбирание и
топлинка.
А колко разумно може да бъде, дами
и господа, ако се поспрем за малко от тая
непрекъсната гонитба на наивна слава,
власт, богатства, ако проумеем пропилената на това неписаено „ръг насам – ръг
натам“, ако си спомним, че тичащият человек не само трудно диша, но и трудно
се смее, че дори влюбените, когато се

целуват, се спират на място.
Лъжовен е тоя свят, господа, лъжовни
са хората… Но най-лъжовно е времето.
Чака то человека да се захласне в нещо
красиво, във влюбени очи, румен залез и
хоп – тури му бръчка на лицето, резка на
душата, бяло му плисне в косите, залепи
му печално устни.
Какво си викате, а? Калата какви ги
приказва, колко е нещастен?!?
Нищо подобно, млади хора! У мене
няма боязън.

В тялото на всеки един от нас има
толкова много фосфор, че от него могат да се направят 2000 клечки кибрит.
Представяте ли си какъв огън ще бъде
това!? А ние какво? Тук драснем клечка,
там драснем клечка… и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в
премръзналите ръце на стария човек...
Мой беден български народ, в душата ти препускат гладни ветрове, в нивята
ти кълнят бурени, в домовете ти кълни
безверие.

Уважаеми дами и господа, когато няма
хляб, има оная стара приказка: „Имало
едно време един дядо и една баба…“
Когато няма сол, има сълзи и от тях ще
я добием. Но когато няма вяра, тогава
е страшно. И когато нямате хляб, аз ще
ви обичам! И когато нямате работа, аз
ще ви обичам! И когато се чудите как да
свържете двата края, аз ще ви обичам!
Спомнете си, че някой някъде ви обича,
че тази страна ви обича – слънцето, небето, цветята, горите, полята, морето…
Че България ви обича! Млади хора, дано
във вашите спомени звъни понякога и
моят гласец. Дано във вашия път напред
се гушне някъде и моя милост. Дано когато ви е доста тъжничко или веселичко,
си спомните за оня стар господин...“
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МУРАВЕЙ РАДЕВ ЗА КРИЗИТЕ
И Ф И Н А Н С О В А Т А 2 0 1 2 Г.

Муравей Радев е министър на
финансите 1997–2001 г.
Г-н Радев, 2012 г. си отиде, но
икономическата криза все още
е неканена наша гостенка. Ние
ли не успяхме да я посрещнем
подготвени, или тя се заинати
да остане?
Действително България продължава да е в криза. Продължителна
и много изтощителна. Вярно е, че
се заинати. При това и в света, и
още повече в Европа. Но за това
са виновни лидерите и правителствата на водещите икономики,
които не приеха и не приложиха
своевременно и адекватно необходимите мерки за ограничаване
и постепенно премахване на причините за кризата. Все още основното им внимание е насочено към
смекчаване на последиците от нея
вместо към причините, които я породиха, поради което сме заплашени от втора кризисна вълна.
Колкото до нас – от една страна, посрещнахме кризата неподготвени. Спомняте си, че правителството на Тройната коалиция
до последния ден на управлението
си отричаше, че страната навлиза в криза и не предприе никакви
предпазни мерки. От друга страна
– следващото правителство вместо да изработи и приложи реална
антикризисна програма, се задоволи само да говори за нея. Пусна цялата пара само в свирката, а
действията му, доколкото ги имаше, в по-голямата си част имаха

прокризисен вместо антикризисен
ефект.
Къде, според Вас, се коренят
най-големите
проблеми,
пред
които
се
изправиха
през
2012
г.
българската
икономика и финанси? Вие
бяхте финансов министър по
време на предишната още поунищожителна криза от 1997–
1998 г. Какво направихте тогава
и какво би трябвало, според
Вас, да направят днешните
управляващи, за да преодолеят
кризата?
Многобройни са проблемите
пред българската икономика и финанси. Изброяването и анализирането им може да бъде предмет на
цял научен труд. Но пак казвам –
тези проблеми са следствия. Причините за тях са външни – състоянието и развитието на Европейската икономика най-вече, и вътрешни
– действията и/или бездействията
на българското правителство.
На въпроса как може да се преодолее кризата бих отговорил – с разум, компетентност и решителност.
Като финансов министър изживях
подобна криза през 1997–1998 г.
Тогава нашето правителство наследи една катастрофирала държава. Съсипана от хиперинфлация,
с банкрутирала банкова система
и рухнала икономика. Какво направихме? Няколко простички, но
много важни неща: въведохме
желязна финансова дисциплина;
стартирахме реални пазарни реформи в целия спектър на общес-

твено-икономическия живот и найвече в тежките бюджетни сфери,
които поглъщаха огромен обществен ресурс. Дълбоки и болезнени,
но крайно необходими реформи,
които за съжаление в по-голямата
си част бяха стопирани от Симеон
Сакскобургготски след идването му
на власт. Изпълнихме две споразумения с Международния валутен
фонд и Световната банка – програми с тежки, но жизнено важни
действия за страната.
По този начин само за няколко години излязохме от кризата,
върнахме загубеното доверие към
България, постигнахме завидна
финансова стабилност и поставихме началото на висок и устойчив
икономически растеж.
Каква е картинката в страната днес? За жалост държавата е
обрасла отново с тежки, тромави,
дълбоко нереформирани бюджетни системи. Здравеопазване, образование, публична администрация.
Приличат на огромни гъби, вечно
сухи. Колкото и пари да налееш
в тях, те пак остават сухи и искат
още. При това на изхода произвеждат все по-лош продукт.
Добре известно е, че естественият, реален двигател за изход от
кризата е бизнесът. Но и в тази посока действията на правителството
не са адекватни. Липсват задължителните мерки за стимулиране на
икономическото оживление. Нещо
повече, отношението на държавата
към бизнеса продължава да бъде
като към непочтен данъкоплатец.
В крайна сметка, ако управляващите искат да минимизират щетите от кризата, трябва да извършат
реформите в бюджетната сфера и
да стимулират, а не да пречат на
бизнеса да си върши работата.
От позицията си на успешен
финансов министър в дясно
правителство, как преценявате
политиката на ГЕРБ – като лява
или като дясна и защо?
ГЕРБ не е нито дясна, нито
лява партия. Тя е лидерска партия
от подчертано изразен тип. Затова
действията ѝ са ту леви, ту десни
според прищевките на лидера. И

са подчинени предимно на неустоимото желание да се хареса, ако
може, на всички избиратели. Проблемът на лидерската партия е, че
тя няма социална база и животът
ѝ обикновено продължава до падането на лидера. Така беше с Бизнес блока на Жорж Ганчев, с НДСВ
на Симеон Сакскобургготски, така
вероятно ще бъде и с ГЕРБ на
Бойко Борисов.
Какво да очакваме през 2013 г.,
която е и изборна?
2013 г. за жалост едва ли ще
бъде по-добра от 2012 г. Управляващите през последните три и
половина години се плъзгаха по
пътя на най-малкото съпротивление и не направиха необходимите
реформи, за да смекчат пораженията от кризата. Действията, които трябва да се предприемат, са
болезнени и непопулярни, затова
е наивно да очакваме ГЕРБ да ги
направи в последната си, при това
предизборна, година. Затова икономиката ще продължи да стагнира, предприятията ще продължат
да фалират, безработицата ще
расте, а жизненият стандарт ще
спада. За съжаление, констатацията, че всеки народ заслужава
управляващите си, защото сам си
ги избира, важи в пълна сила и за
нас. Удивявам се на лекотата, с която голяма част от българите позволяват на откровени политически
шмекери да ги манипулират преди
избори. Наивността, че поредният
„месия“ ще ги оправи, като забравят, че безплатен обяд няма. След
което наказват провинилия се месия с протестен вот и търсят следващия, вместо да използват главите си по предназначение. И точно
тук виждам мястото и ролята на
сериозните политически сили – да
се опитат да променят този манталитет. Да накарат хората да повярват в себе си и да разберат, че от
тях зависи всичко. Не от „месията“.
От тях и от техния разумен, осъзнат и верен избор.
Интервюто взе Ива Христова

ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСОКИ
Български Демократически форум със загриженост следи политическата обстановка от първия
месец на 2013 г. Година изборна.
Година преломна, в която се решава бъдещето на България за десетилетия напред. Политическите
страсти са големи. Решителността
да се спечели вниманието на медии и електорат на всяка цена е
не само убийствена, но и показно
безпардонна. Ние, от БДФ, внимателно наблюдаваме промените в

ДПС и избора на нов председател.
В лицето на Лютви Местан очакваме събуждане и прилагане на отговорна съвест за проява на принадлежност към България.
В същото време над България
все още тегне като Дамоклев меч
наследството от коминистистическото ни минало. БСП триумфира в
парад на демонстрирана псевдодемокрация.
Затова днес БДФ е загрижена за
бъдещето на дясното в България.

Загриженост, която е породена от
убеждението, че единствено консолидираните десни политически
сили биха могли да бъдат достойна
алтернатива на сегашното управление. Защото отвъд сантимента
и мечтата от близкото минало за
демокрация, ние сме наясно, че
тя, демокрацията, не е даденост,
а за нея трябва да се работи. За
БДФ бъдещето на България винаги
е било и е над личните амбиции за
власт на всяка цена и над тесно-

партийните интереси. Това е, което ни води и в нашата коалиционна
политика. Тя трябва да бъде основана на сходни политики и визии
за бъдещето на страната ни. Политики, които не са нито фанатично отрицание, нито безкритичност
към управляващите, а работещи и
резултатни, водещи до окончателно преодоляване на наследството
от комунизма.
За България!
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ИНТЕРВЮ

Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ ЗА БОЛЕСТИТЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА
ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА ЗДРАВНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Декларация на д-р Илко Семерджиев

Д-р Илко Семерджиев е министър
на здравеопазването 1999 – 2001 г.

са гаранция, че целите ще бъдат
постигнати.

Г-н Семерджиев, какво донесе
и какво отнесе 2012 г. в сферата
на българското здравеопазване?

Само парите ли всъщност са
проблемът на здравеопазването
в България? Наскоро дори ресорната министърка призна, че
секторът е нереформиран. Защо
го подминаха реформите?

Изминалата година не беше
добра за българското здравеопазване. Случиха се много конфликти
в здравната система, но в интерес
на истината трябва да кажем, че
техният генезис не се корени толкова в персоналните особености на
участниците в конфликтите, колкото
в хаоса, който цари в системата и
на липсата на управление от страна на отговорните институции – Министерски съвет, МЗ и НЗОК. Очакваните реформи не се състояха, а
дезинтеграцията и връщането на
административни практики от времето на тоталитаризма поставиха
и пациенти, и лекари в деликатни
ситуации, които ежедневно бяха изнасяни в медиите. С две думи, през
2012 г. ГЕРБ донесоха нов здравен
министър, който не можа да отнесе
в миналото предизвиканите хаос и
конфликти в системата. Логично и
Българският лекарски съюз отказа
да подпише Националния рамков
договор за 2013 г., което я обрича на
още по-кризисни ситуации.
Бихте ли описал състоянието на здравеопазването през изминалата година на медицински
език?
Може би най-подходяща ще е диагнозата: „обсесивно-компулсивно
разстройство“.
„Нова година – нов късмет“,
казва поговорката. Имаме ли нужда от него в сферата на здравеопазването през 2013 г., или няма
да е въпрос на късмет, а на бюджет?
На късмет се надяват само тези,
които не могат да си свършат добре
работата и подсъзнателно разчитат
на „чудо“, което да ги избави от отговорността. Дори добър бюджет не
може да спаси тези, които не могат
да го управляват и да постигат резултати. Видяхме, че през 2012 г. с
над 3 млрд лв публични средства
здравеопазването отбеляза найлош резултат през последните 15
години, така че нека бъдем точни
– парите са добро средство, но не

Точно защото ресорните министри се ослушваха, а техният председател се задоволяваше само с наказателни смени. Министри обаче,
особено на здравеопазването, не
растат по великотърновските кръстовища или в артилерийските складове на ГЕРБ.
Дясна или лява е политиката на
ГЕРБ в областта на здравеопазването? И какво означава това?
ГЕРБ направиха ляв завой, въпреки че даваха десен мигач. Това ме
кара да мисля, че само намигнаха на
избирателя, но направиха единственото, което им е известно – реставрираха фалиралия модел „Семашко“ от времето преди 1989 г., а това
означава няколко неща – държавата
отново се превърна в обект и субект
на здравеопазването, а лекарите и
пациентите само ѝ пречат. Поради
това парите, въпреки че са от здравни вноски, бяха присвоени от фиска
с оправданието, че не можело да се
финансира нереформиран сектор.
Като че ли очакват извънземните
да дойдат и да свършат работата,
която са обещавали предизборно
и от която са се отметнали следизборно. За пациентите това означава
по-малко и по-некачествена медицинска помощ, а за лекарите – помалко пари и фалит за по-малките
структури, както се случи с около 30
общински болници.
Какво да очакваме през следващата 2013 г., която е и изборна?
Точно заради изборната 2013 г.
очаквам ГЕРБ да си плати сметката за разрушеното здравеопазване.
А на здравната система пожелавам
да си намери онези политици, които стоят зад обещанията си и имат
необходимата компетентност да си
свършат работата.
Интервюто взе
Дафинка Добрева

От новата 2013 година данъците
и осигуровките вече ще се плащат
по една сметка, без кодове за вид
плащане, без изрично уточняване
на вида на плащането, основание
за плащане и т. н. Плащанията ще
се разпределят автоматично в зависимост от датата на плащане на
задълженията, отразени в индивидуалната
данъчно-осигурителна
сметка на всеки клиент – физическо
или юридическо лице. Някой може
да си помисли, че това е механизъм
за намаляване на бюрокрацията,
улеснение за фирми и самоосигуряващи се лица, но е така само на
пръв поглед. Както и демокрацията
в България е само на пръв поглед
– видимост, зад която се крият леви
капиталисти и откровени комунисти,
овладели механизмите на политическата мимикрия. При положение,
че комунистическия режим е признат за престъпен, излишно е да споменавам, че в такава конфигурация
политическото устройство у нас не е
демократично, а във висока степен
мафиотизирано, при това устойчиво
– защото притежава държавата.
Много стъпки във времето бяха
направени, за да се унищожи здравното осигуряване в България, но
днес сме свидетели на последната
и от утре то ще фигурира в публичното пространство само номинално,
без да изпълнява функциите си, такива каквито те са по дефиниция. А
каква е тази дефиниция?
На първо място здравното осигуряване е взаимоспомагателно, между съзнателно живеещи граждани,
които са наясно, че не винаги ще
бъдат здрави и желаят да си помогнат за времената, когато ще им се
наложи да плащат скъпо за здраве.
Желаят също така да помогнат на
възрастните си родители, както и на
децата си, защото те нямат доходи
– това е цивилизованото общество,
то не оставя ближния да се гърчи
болен на улицата, защото животът е
по-ценен от всяка ценност и се нуждае от защита и милосърдие. Това е
и втората здравноосигурителна характеристика – солидарността между хората, но тя не може да бъде
100%, защото тогава се превръща
в злоупотреба. Тази солидарност
обикновено има някакъв мащаб и
в България той е определен на 8%,
колкото е задължителната здравна
вноска. Третата характеристика е
отговорността – не може да отказваш да плащаш тези 8%, а да искаш
да ползваш услугите. Авантаджийството не се приема, а доколкото има
социално слаби или бедни – грижа
за тях поемат социалните мрежи
или държавата по регламент. Четвъртата характеристика, огледална
на отговорността е свободата – свободата сам да определиш мащаба

на солидарността, която си готов
да плащаш, сам да избереш здравноосигурителния фонд, на който да
платиш и сам да избереш лекаря
или лечебното заведение, на които
ще повериш здравето си. Петата и
ще спра до тук, защото са много, но
тези пет са най-важните, е самоуправлението на здравноосигурителната институция, защото тя трябва
да е подчинена на решенията на
осигурените, а не на политиците
– на тях им стигат контрола и регулациите.
Какво направиха от 2001 г. насам
НДСВ, БСП, ДПС и сега ГЕРБ:
1. Одържавиха НЗОК и я подчиниха политически – сега управлението на здравното осигуряване е
партийно-политическо и гледа към
началниците във властта, които го
назначават, а не към осигурените
– тези, които дават парите и са истинският работодател;
2. Унищожиха със закон доброволното здравно осигуряване, което
във времето щеше да се превърне в
конкуренция на НЗОК и да осигури
свободата на избора на здравноосигурителен фонд; 3. През последните 3 години експроприираха над
2 млрд.лв. от резерва на Касата, с
което нарушиха принципа парите за
здраве да отиват само за здраве и
така демотивираха хората и фирмите да бъдат коректни платци, щом
като парите им не се използват по
предназначение;
4. Лимитираха свободния избор
на пациента поради липса на пари;
5. Въведоха фиксирано бюджетиране към лечебните заведения,
с което унищожиха конкуренцията
между тях в битката за доверието
на пациента и така започнаха измамите с химикалката;
6. Прехвърлиха от МЗ на НЗОК
множество услуги, които държавата дължи на неосигурените и ОТ
УТРЕ:
7. Вноските на осигурените ще
започнат да се преразпределят за
покриване на други данъчни плащания.
На това не се казва отказ от
здравно осигуряване, това вече е
отказ от организирано здравеопазване, последиците от които ще бъдат такива, каквито са последиците
и за държавата ни, когато гражданите й се отказват от гражданско поведение, което единствено може да
гарантира демокрацията.
Всъщност всичко описано до тук
представлява отказ от здрав разум.
31.12.2012 г.
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ПЕТЪР ЗАХАРОВ – ОЦЕЛЕЛИЯТ БЪЛГАРИН ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ
„Петър Захаров е син на злощастните Западни покрайнини, откъснати от живата снага на България през
ноември 1919 г. в Ньой – предградието на Париж, което донесе на великите сили, победителки през Първата
световна война, не слава същинска, а незабравим позор, и на Отечеството наше – неотзвучаващи страдания и
неизплакани сълзи. Макар вече усмъртен от зашеметяващите промени в света, започнали през 1989 г. на миналия век, чудовищният Ньойски договор още-още се крепи на командното дишане на Сърбия и на държавите,
нейни приятелки, за да изпълни докрай пъклената си цел: безвъзвратно да слее даром дадената земя с територията на Сърбия и напълно да погълне нашите братя и сестри. От там, от кървавите Западни покрайнини,
тръгва пътят на Петър Захаров. Това изконно място е началото му, което се разгръща с течение на времето,
натрупва в неговото голямо сърце мощ и борческа сила, за да пресече дължините и ширините на други държави,
да остави отпечатъци и по тях. И това става не с молитви и проповеди, а с политическа борба, която разперва
неговите крила за полет и калява духа му за победи и страдания. Те, взети вкупом, извайват образа на българина Петър Захаров и превръщат живота му в пример и урок за потомците.”
Камен Васевски, из „По-силен от злото, неразлъчен от вярата си.
Книга за оцелелия българин Петър Захаров”

В едно намусено ноемврийско утро Петър Захаров ни се усмихва приветливо и ни повежда
към своя софийски дом. Всъщност думата дом трябва да я
поставим с главна буква. Защото за него този Дом е и светилище, и символ. С годините в него
събира на едно място всички
спомени-светини, снимки, впечатляваща библиотека, документи, вещи; изгражда в двора
си параклис; поставя паметни
плочи на героите, дали живота
си за свободата на Македония.
Българската Македония...
Още на входа ни посреща
надпис „Македония е българска земя”. „Само на моята къща
пише такова нещо”, със съжаление констатира домакинът ни,
„а трябва да го пише в Народното събрание. Това не е пропаганда, а информация”. И така е
– спомените за онези времена
и предците на нашия домакин
са толкова живи! Ако някога решите да разберете истината за
това какви хора са били българите – като душевност, като морал, като характери – задължително трябва да си поговорите с
човек като Петър Захаров.
„Роден съм през 1930 г. в
село Вълковия, което е на 2 км
западно от Ньойската граница,
на 25 км от Цариброд и 30 км от
Пирот”, разказва ни той. „Това
е едно борческо село, където
турците и посред бял ден не са
смеели да влязат от страх... Потомък съм на македонски българин, а по майчина линия съм
внук на българския опълченец
Апостол Комита.”
Трудно е в наши дни да си
представим как едно само историческо събитие посича съдбите на толкова много хора и ги
променя завинаги. Ньойският
договор е тъкмо това за съдбата
на цялата фамилия на Захаров
и хилядите българи като тях, останали зад пределите на своята обична Родина. Всички те по
един или друг начин повеждат
титанична битка за оцеляване
срещу асимилаторската мелачница на Сърбия.
„След падането под сръбско

робство – разказва домакинът
ни – майките и бабите ни години
наред носеха черни забрадки в
знак на траур.”
В съзнанието ни неволно изниква онази трагична картина
от 1919 г. на софийската гара
и думите на Ал. Стамболийски
пред журналисти и посрещачи
„Какво носим от Париж? Носим
смъртник!”.
Днес, според Петър Захаров,
едва ли има 5 000 души, които биха се назовали българи в
Пирот, а в Цариброд няма и 10
000. Това е резултатът от асимилаторската политика през
всичките тези години и особено по времето на комунизма. В
книгата си споделя, че
„хиляди писмени паметници,
прочути черкви, манастири, военни и цивилни гробища днес
вече не съществуват”.
Изброява
„реставрирани”
храмове, които са „преобразени” от „специалисти реставратори” до степен да ги интерпретират като „сърбизирани”. Това се
случва с Погановския манастир,
Съборната черква в Пирот, манастирската черква в село Темско, манастира „Прохор Пчински”, Суковския манастир и др.
Слушаме разказа на нашия
домакин и се замисляме колко
малко се знае в България за
предателската обезродителска роля
на комунистите спрямо
българското
м а л ц и н с т во
в съседните
на България
държави.
„Ако си комунист,
ти
обичаш Камбоджа, Виетнам, Куба, но
не и България.”, споделя Захаров,
„Комунистите
са интернационалисти,
не националисти.” Жертва на техните
репресии срещу българите

в Югославия стават двамата му
чичовци и братовчед му. Непримирим противник на македонизма, самият Петър Захаров е
дългогодишен политически затворник, в бивша Югославия, където излежава две присъди.
„Съден съм за моето право
дело: да се спре чудовищната
асимилация на българите в Моравско и Западните покрайнини”, изповядва родолюбецът.
Едва на двадесет и една години, първокурсник в Белград,
той е арестуван заедно с още
двайсетина студенти, защото са
„потомци на известни български
фамилии”. Осъден на три години затвор Захаров излежава две
в един от най-кошмарните лагери на Югославия „Голи оток” –
аналог на българския „Белене”.
Когато излиза „на свобода” след
втората си присъда е четиридесетгодишен.
През 1964 г. Захаров емигрира от Югославия в Германия.
През последните няколко години живее в Швеция и България. Председател е на Международния форум за Македония,
със седалище град Трелеборг
– Швеция. Главната задача на
Дружеството е различаване по
пътя на фактологията (чрез не-

оспорими факти) измислената
сръбска и коминтерновска теза
за съществуването на македонска нация, език и история. Вече
единадесет години Форумът запознава различни институции
в чужбина с културата и състоянието на човешките права на
българите, живеещи в съседните на България държави.
Петър Захаров е удостоен от
Държавната агенция за българите в чужбина „за високохуманната му родолюбива дейност сред
българите в Западните покрайнини и Македония” с почетния
медал „Иван Вазов”. Мечтае
един ден да направи фондация,
която да носи неговото име и която да направи един пантеон на
всички онези българи, загинали
в борбата със сръбския завоевател. Началото е поставено
– в двора на неговия Дом е има
паметна плоча на Мара Бунева,
Иван Михайлов, Тодор Александров. Тук всяка година се събират родолюбци и представители на българската емиграция и
правят молебени. Поклонихме
се и ние.
ПРЕЛОМ
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БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: А СЕГА НАКЪДЕ?
На 10-ти януари 2013 г. в „Червената
къща“ в София се състоя кръгла маса
с участието на македонски и български
експерти, организирана от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).
Темата на събитието „България и Република Македония: а сега накъде?”
бе продиктувана от неотдавнашното
решение на България да не подкрепи
определянето на дата за преговори за
членство в ЕС на съседна Македония.
Това, според организаторите, създава
реална опасност медийните престрелки да прераснат в порочен кръг. Има
ли изход от порочния кръг? Каква е
ролята на македонското и българското
гражданско общество за идентифицирането на общи интереси, на искания
към политическите елити и на положителни послания към гражданите от
двете страни на Осогово и Огражден?
Тези въпроси коментираха Антоанетa
Приматарова (Център за либерални стратегии, София), Огнян Минчев
(СУ „Св. Климент Охридски”), Борян
Йовановски (журналист и бивш говорител на президента Борис Трайковски), Йован Димитров (блогър, Скопие),
Роберто Беличанец (председател на
Центъра за медийно развитие, Скопие), Константин Павлов-Комитата
(блогър, Фондация „Четиринадесети
януари“, София). Модератор на дискусията бе Димитър Бечев (Директор на
ЕСВП – София).
Дискусията бе открита от Димитър
Бечев, който застъпи тезата, че отношенията между двете страни тръгват
в посока на една по-голяма конфронтация вместо към задълбочено сътрудничество. По думите му темата
„Македония” е приватизирана от едни
„професионални патриоти”, които
имат интерес да раздухват конфликтите между двете страни, „защото това
им дава легитимност”. „Да, разбира
се има проблеми”, каза още той, но
„твърдият подход и крайното националистическо говорене само влошава
проблемите”.
„Гражданското общество в Македония е доста слабо развито”, каза
Борян Йовановски, който е и представител на Хелзинкския комитет в Македония. Според него и двете страни
се нуждаят от един по-различен дебат между гражданското общество,
институциите, медиите. „България е
извървяла своя път към Обединена
Европа и нейният опит за нас би бил

от голямо значение, ако бъде споделен”, заяви той и призна, че за жалост
в Македония „има сериозен дефицит
на демокрация”, което не позволява
гражданското общество да се намеси
и да влияе върху държавната политика на Скопие по въпросите, които притесняват и България. Затова за Йовановски е важно Македония да започне
преговорите за влизане в ЕС, тъй като
на тях се разчита да донесат демократизация на обществото.
„Това, което се случва в България
като политика на правителството,
много сериозно ме тревожи”, каза Антоанета Праматарова. Тя коментира
изказването на премиера Борисов, че
ще възложи на БАН да дефинира що е
то „добросъседски взаимоотношения”.
„Абсурдно е ние тепърва ще дефинираме „добросъседски отношения”,
каза тя. Според нея това изказване
е доказателство, че европейските ни
партньори не са разбрали българската позиция.
„Проблемът на Македония е в политиката на идентичността”, коментира
Огнян Минчев, който не пропусна да
отбележи какъв голям интерес предизвика една подобна тема за дискусия в
обществото. По думите му „колкото
пъти България подхожда в отношенията си с Македония през политиката
на идентичността, толкова пъти намалява шанса си да ги нормализира.
Защото от другата страна има също
такава рефлексивна политика и още
по-голяма необходимост от дефиниране на идентичност спрямо България”.
Според политолога „това е порочният
кръг, в който се движат българо-македонските отношения”. По думите му
на ниво държава тези отношенията на
два пъти са успявали поне частично
да излязат от този порочен кръг и да
бъдат поставени на една по-прагматична и работеща основа. Това става
при признаването на Република Македония през 1991 г. от правителството
на Филип Димитров. Акт, който Огнян
Минчев коментира като „изключително смел”. Втората много важна стъпка
е подписването на декларацията между правителствата на Иван Костов и
Любчо Георгиевски през 1999 г. „С тази
декларация, макар и неявно дефинирано, двете страни на ниво държава
се отказват от политиката на защита
на общности – българска общност в

Македония и македонско малцинство в България.”
Предоставено е
правото отделните личности да се
с а м о о п р ед ел я т
като национална
принадлежност, а
държавите се разтоварват от тази
тежест. „Това е
една много важна
стъпка на излизане от политиката
на идентичността”, подчерта анализаторът. За жалост според него
България е „много
непоследователна” и работи с „голяма разлика в динамиката” при отстояване на позициите
си. За пример той даде последвалите
десет години на инерция, през които
се наблюдава връщането на „същата
стара политика на идентичността” в
отношенията между двете държави.
„В последните две-три години обаче се случва нещо много важно”, посочи Огнян Минчев, „Македония изнесе своята политика на идентичност
спрямо България на международната
сцена”. За пример той даде филма
„Трето полувреме”. „Знаете, че има
един друг филм – „Списъкът на Шиндлер” на аналогична тема, но в него
има един добър германец. Във филма
„Трето полувреме” няма добър българин – всичките са палачи!”, коментира политологът и подчерта, че “това,
изнесено на международната сцена,
не можеше да не представлява удар
върху България”. По думите му, „когато тръгнаха опитите с изложби на
средновековно „македонско” изкуство
и т.н., българските управляващи много
добре разбраха, че ако те не вземат
мерки да уравновесят този тип политика, в един следващ момент ще им се
налага да обясняват в Брюксел: Защо
дискриминират македонското средновековно изкуство? Защо България не
е спасила македонските евреи и т.н.”.
Огнян Минчев се разграничи от
останалите дискутиращи, като заяви,
че подкрепя позицията на България
да поставя условия за членството на
Македония на всички етапи на евроинтеграцията, а не само на един след-

ващ етап при преговорния процес. Той
поясни, че единствено е критичен към
това как тази позиция се аргументира,
„защото на Брюксел нищо не му говори изразът „антибългарска политика
на Македония”. „Ако претенциите на
българското правителство са добре
аргументирани, те ще бъдат основа за
решаването им проблем по проблем.
Но те трябва да бъдат дефинирани в
прагматичен план и измерение – конкретните примери на неспазване на
човешките права, нарушаване на закони и договорености и т.н. Проблем
по проблем, случай по случай, доказателство по доказателство”, каза политологът. По думите му по този начин
„чрез прагматизацията, „ще се внесе
разум в двустранните отношения”.
„Политиката на идентичността, която
е политика на историческата емоционалност по отношение на Македония,
не може повече да бъде в основата
на българското отношение към Македония, защото тя е в ущърб на България”, каза още той.
На въпрос от публиката за ролята на Сърбия и нейното влияние в
Македония Огнян Минчев отговори
с въпрос: „С какво България стъпи в
Македония през последните двадесет
години – дали икономически, дали с
култура, дали по друг начин?”. Това
е проблем, който неколкократно сме
изтъквали и на страниците на вестник
„Прелом”.
Прелом

Книга за оцелелия българин Петър Захаров
“След капитулацията на Третия Райх на
9 май 1945 г., надеждите на нас, българските патриоти, просто изчезнаха. Тежко
стана и за ония, които поддържаха своя
български дух и бяха белязани със знака
на българщината. Властта започна тяхното
масово тероризиране и изтребление. Някои се прилъгаха и се озоваха в България,
надявайки се, че в нея ще се спасят. Но тогавашната отечественофронтовска власт,
съюзница на Тито, ги предаваше в сръбски
ръце и те биваха екзекутирани.
Такъв е случаят с моя роднина Костадин Димитров, който до 1941 г. бе сръбски
джандарин в Крива паланка. Но когато се
установи българската власт в цяла Македония през 1941 г., той, като познавач на
нещата в Македония, се включи в българското разузнаване. През 1944 г., есента, появяват се сръбски партизани в Скопие, предвождани от Светозар Вукманович-Темпо,
черногорски сърбин, Титов приятел. Тогава
трескаво търсят моя роднина, но той се
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изскубва от търсачите си и с цивилни дрехи
отива в ямболски села, където става чобанин.
Ала подир два-три месеца български шумкари го намират и го предават на сърбите. И те,
сърбите, го убиват с тухли. След смъртта му
неговата фамилия беше интернирана в Западна Сърбия. Синът му, Миле, също беше
репресиран по-късно – изпратен бе в лагера
„Голи оток”. През следвоенните години, при
установилата се сръбска окупационна власт,
ние – стари и млади българи, откроили се в
своята среда, бяхме отхвърлени от политическия и обществения живот, нямахме право
на глас, ограничиха възможностите ни за образование, засилиха тормоза над нас.
През 1946 г., докато още траеше т.нар.
„Българо-югославска дружба” неколцина
ученици от гимназията и ученици от Педагогическото училище в Цариброд създадохме
нелегална група, насочена срещу окупаторите-сърби.
...

Помня какво направихме, когато сърбите
свалиха името на околийското управление
и туриха сръбския надпис: „Команда места”. Тогава се вдигнахме всички до един от
нашата група, едва ли не се превърнахме в
катализатор на народното недоволство. Безброй хора от града и селата се стекоха пред
сградата на околийското и свалиха сръбския
наслов и сръбското знаме. Сетне те изразиха
бурно протеста си срещу окупаторската дързост. Това беше най-големият всенароден
бунт срещу нашите потисници. Полицията
беше безсилна. Изплашена, тя поиска помощ
от отечественофронтовското правителство в
България. И то се озова на повика й – изпрати прочутия партизанин Славчо Трънски,
надявайки се той да усмири разбунилите се
българи.
Във връзка с това се сещам за нещо немаловажно. Преди Трънски да пристигне на
гарата, високоговорителите неуморно разнасяха вестта за идването му. Това изпълни недоволните с някаква надежда. Затуй те оти-
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доха на гарата, грабнаха госта на ръце и го
качиха на балкона на гимназията с трепетното очакване той да ни даде своята подкрепа. Уви, това не се случи... Този българин,
незаслужено окичен със слава, попари ожиданието на хилядите. Той се обърна към тях
с думи, които още се помнят: „Какво искате
вие от народната югославска власт? Искате
да разрушите нашето вековно братство ли?
Това няма да стане! На вас се полага само
тояга, която ще получите непременно!”
Подир тази безумна закана на заслепения комунист, насъбралите се плюха с
погнуса и гняв. Сетне с наведени глави се
разотидоха по домовете. Трънският партизанин, лишен от тяхната обич, бе принуден
да си тръгне за гарата сам, и то пешком.”
Из „По-силен от злото,
неразлъчен от вярата си.
Книга за оцелeлия българин
Петър Захаров”
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ОГНЯН МИНЧЕВ: „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ” Е
ЕДНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Препълнена зала 7 на НДК и публика на крака посрещна Ваклуш Толев
и най-новата му книга „Духовните дарове на България”, том ІІ „Историзмът
в българските земи”. Събитието от 8
януари 2013 г. съвпадна и с 90-годишнината на автора, който бе поздравен
на фона на песнопенията на камерен
ансамбъл „Йоан Кукузел – Ангелогласния”.
Проницателен тълкувател в областта на религиознанието, философията,
историята, социологията и пр. Ваклуш
Толев е познат на читателите с трилогията „История и теория на религиите”, „Седемте Лъча на еволюцията”,
„Беззаветен Завет”, списание „Нур”,
антологията „Разпилени бисери” и
др. „Духовните дарове на България”
се ражда на базата на множеството
доклади, лектории, публични слова,
интервюта, изнесени от него в научни
и културни центрове и медии в цялата
страна по повод бележити дати и годишнини от нашата история. Събрани
в два тома, те изследват корените и
същността на българската духовност
– от приноса на религиите в българските земи до духовно-социалните феномени в България. Но отвъд това те
карат читателя да надникне в своята
собствена душа и да преоткрие себе
си като българин и като гражданин на
света. И неслучайно публицистът Петко Атанасов, модератор на тържеството, определи посланието на тази книга
с една парафраза на будителя Паисий: „Българино, познай своя Дух!”.
Видимо развълнуван политологът
Огнян Минчев, който представи труда,
каза: „Когато четеш тази книга, първоначално изпадаш в естествено неверие и се питаш дали става дума за
същата България, която виждаш всеки
ден. Дали това не е сън, илюзия? После си казваш, че не е възможно да е
илюзия. Дали тогава всичко не е ста-

ев. Той поздрави автора с юбилея и
призна пред аудиторията: „Днешният
празник не е само негов празник, той е
празник на библиотеките, на четящите
българи, празник на Духа.”
Самият Ваклуш Толев определя
„Духовните дарове на България” само
с едно изречение: „Тази книга е аурна същност срещу социална страст!”.
Аурната същност, т.е. духовността на
един народ, казва авторът, е в битка
срещу социалността, която създава
стрес в земната даденост на човека.
Този социален стрес е илюзорност, но
той узаконява неистини в пътя на социалното развитие.
На верните си читатели Ваклуш Толев обеща още една дългоочаквана
книга, която ще се казва „Скрижалите
на Мъдростта”.
нало толкова песимистично, че имаме
нужда от духовен водач, който да ни
вдъхне увереност, да ни каже, че можем? Накрая разбираш, че това наистина е една друга България. Че тази
книга е едно откровение за България
такава, каквато ние не познаваме и
„Доктрините на колективното
мислене твърдят, че историята е
дело на народите, а всъщност историзъм се прави от големи личности
(но не от хиперболизации)! Затова
белязаните личности народът ги
съхранява с памет. Историческата
памет има изградена трайност и
когато психологията на един народ
има поведение на отговорност, се
говори за национална доблест. Тогава какво е отговорността?
Отговорността за личността е
добродетел, за обществото е затворница, за държавата е огледало!
За отделната личност отговорността е пътният знак на добродетелта. За обществото обаче, в

каквато ние не подозираме…”
„Ние сме се събрали да го почетем
за неговата 90-годишнина, но преди
това той ни е почел с този брилянтен
труд”, заяви един от най-четящите
хора в България – бившият министър
на здравеопазването Илко Семерджи-

Ангелина Примова

неговите различни разслоения – класи, касти, партии, отговорността е
затворница без право на амнистия,
защото идеологиите искат да запретят пътя на идеите. За държавата
отговорността е голямото огледало – тя е измерението за държавника, за водаческата личност, която
трябва да изведе обществото в развитие. Ето тази йерархия трябва да
разберем, когато искаме да говорим
за страницата, наречена история:
добродетел, затворница и огледало.”
Из “Духовните дарове на България”,
том II

На 20 януари Българската православна църква чества паметта на свети Патриарх Евтимий –
един от Тринадесетте поименни безсмъртни българи, предложени от Ваклуш Толев.
Както самият той пише в новата си книга:
Предназначението е, което определя место, а вътрешното признание
и предсетата трябваше да излъчат от
стотиците личности белязаните и да
им отредят тронните и олтарните места в Дом-светилището: цар Борис III,
кхан Аспарух, княз Борис I, цар Симеон I, св. Климент Охридски, св. Йоан
Рилски, св. Патриарх Евтимий, Отец
Паисий, Васил Левски, Баба Тонка,
княз Александър Батенберг, Пенчо
Славейков, Ванче Михайлов.
13-те поименни безсмъртни българи са изведени чрез прозрение за
предназначението им от историческата реалност, националната даденост и
законите на съвестта!
Свети Патриарх Евтимий – Мистика воин
Изразява мистичния дух на българина чрез исихазма!
Патриарх Евтимий не позволява
да угасне огънят на българската вяра.
Той търси вътрешната светлина и
опорност в съприкосновеността човек
– Бог!
Още преди да стане патриарх, Евтимий прави преобрат – първата езикова реформа, и поправя свещените

книги с всичкото богатство на старобългарския език. Уточнява понятия,
свързани с етиката, с абстракцията и
пр., като пише и изключителни панегирични трудове. А когато става патриарх, въвежда в нашето християнство
учението за безмълвната молитва, която ни служи в пет века – без официална църква и олтар, да си палим кандило за несмутена бъднина. Патриарх
Евтимий извежда в душите мистичния, аскетичния дух на българина (за
разлика от евтината етика на Европа).
Той е върхът на българската култура и държавност, родени от религията.
Не е само духовно лице, той е и културен деятел от най-неизмерими величини! Той е, който изгражда прочутата Търновска школа – третата голяма
школа в българската история.
А когато царят е извън столицата
ни при превземането ѝ от турците, той,
духовният баща, поема меча и показва жертвоготовност. Евтимий остава
жив, но е пратен на заточение. Целият народ с един нестихващ поплак го
изпровожда от Търново не като страдалец, а като загубена опора: „На кого
ни оставяш, добрий пастирю?“ – „На
Светата Троица ви оставям – и сега,
и навеки!“*.

Патриарх Евтимий оставя в душите ни вътрешното съзерцание
на исихастката култура!
Тя е опорната устойчивост на
българския народ, погребан, но
очакващ възкресение. Това е великото предназначение на Патриарха – светостта да поеме, като
воля на Бог и народ, вибрацията
на националния дух и да го брани.
Ние носим отговорност за съпоставка между историчност и
реалност, а те наистина най-добре са въплътени в образа на този
велик мистик и пророк на исихазма. Той е неизмеримо голям – и
по божествено вдъхновение, и по
възможности.
Свети
Патриарх
Евтимий
– Мистика воин ни дарува с нетленната светлина както за храма,
така и за трона – чрез културата
на великото безмълвие ни съхранява в идеята за нашата национална същност!

