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ДИОПТЪРЪТ НА 
БЪДЕЩЕТО

РЕ ДАКЦИОННО:

Ще се попитате с какво 
едно 18 годишно момче зап-
лаши цяла една комунисти-
ческа империя? Едва завър-
шил училище, твърде млад 
за смъртна присъда, Васил 
Узунов престоява 28 години 
в кошмара на тоталитарни-
те затвори и лагери.

Той не делегираше сво-
ята отговорност другиму. 

Там, в самия ад, праве-
ше своите протести, гладни 
стачки... И отстояваше това, 
което му диктуваше съвест-
та – неговият събуден вът-
решен бог. 

Вярваше, че ако всеки го 
прави, светът ще е по-раз-
личен. Всеки ден, всеки час 
ще се приближава поне с 
малко към един по-достоен, 
по-добър и по-свободен жи-
вот.

Колко актуално, ще каже-
те днес! Когато за всичко са 
ни виновни другите, обстоя-
телствата, даже Бог... 

Колко неизбежно, ще ка-
жем ние. Защото в света 
властва големият закон, че-
чуждата вина, не е наша 
невинност.

Това е нашата отговор-
ност днес – като личности, 
като българи, като европей-
ци, като жители на тази пла-
нета...

Прелом

На свое редовно заседание от 
14.09.2013 г. Националният съвет 
на Българския демократически фо-
рум (НС на БДФ) гласува мандат на 
ръководството на партията да води 
преговори за присъединяването й 
към Реформаторския блок като се 
търси достойно за БДФ включване 
в блока, защита на дясната ориен-
тация в него и извеждане на преден 
план на единството, основано на 
идеологическа съвместимост, а не 
на аритметичен сбор на подкрепящ 
електорат. 

НС на БДФ се обедини около по-

зицията, че е необходимо спешно 
формулиране на съвременна дяс-
на идеология и създаване на силен 
политически субект в център-дясно, 
който да отстоява българския наци-
онален интерес. За целта БДФ ще 
стартира инициатива за изгражда-
не на десен съюз на база идеоло-
гически позиции и принципи, които 
гарантират национално отговорни 
съвместни политики като първо ще 
се търси договаряне с най-близките 
понастоящем партньорски партии.

За НС на БДФ повсеместната 
реставрация на комунизма, която 

се извършва в последните месеци, 
е гибелна за България. Затова БДФ 
подкрепя протестите срещу настоя-
щата власт с цел да се спре възмож-
но най-скоро реставрирането на па-
губната комунистическа идеология, 
налагана като прикрит тоталитарен 
режим от болшевишки тип.

НС на БДФ реши, че за БДФ е 
необходимо да продължи добрата 
практика да популяризира идеите 
си, чрез участия в медиите, интер-
нет инициативи и др. за по-голяма 
разпознаваемост в политическото 
пространство и сред избирателите.

Български демократически фoрум 
ще преговаря за влизане
в Реформаторския блок

Български демократически фoрум 
ще преговаря за влизане
в Реформаторския блок
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Български демократически форум
е първата политическа партия в общество „Незабрава”

Български демократически форум
се включи в 

официалните чествания
по повод 70 годишнината

от кончината на
цар Борис ІІІ – Обединителя. 

На 1 септември 2013 г. те присъстваха и на представя-
нето на книгата на Самуил Ардити „Човекът, който изигра 
Хитлер. Цар Борис III – гонител или приятел на български-
те евреи“. Събитието се състоя в Католическия център на 
ул. „Анжело Ронкали“ в София.

На 31 август 2013 г., събота, Председателят на БДФ Жаклин Толева, членове на партията присъстваха на 
заупокойната литургия и панихида с поклонение в Рилската света обител.

С решение на НС на БДФ от 14.09.2013 г. БДФ става първата политическа партия, която се присъединява към общество „Незабрава”.
Общество „Незабрава” е национален обществен съюз на индивидуални членове и обществени организации на пострадалите от комунистическото 

насилие, репресии и терор, на техните наследници и на родолюбиви, демократично мислещи и отговорни за съдбата на Отечеството граждани. Орга-
низацията се учредява за постигането на определени програмни цели, които определя като важни и необходими за бъдещето развитие, просперитет 
и благоденствие на Отечеството ни – Република България.

Общество „Незабрава” има статут на организация с нестопанска цел в обществена полза – юридическо лице, подлежащо на регистрация в Со-
фийски градски съд. Седалището му е в град София с представителства в областните и общински центрове. Общество „Незабрава” е демократична 
организация, чийто управителни органи се избират от Общото събрание.

Членството в общество „Незабрава” не ограничава и не отнема правата и задълженията на присъединилите се към него съюзи и партии, произти-
чащи от тяхната съдебна регистрация като юридически лица и отговорностите им по българското законодателство.

Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р.България;  Съюз на репресираните в България;  Съюз „Горяни”’
ПП Български демократически форум

69 години след деветосептемврийския преврат на 
9 септември 2013 г. председателят Жаклин Толева и 
членове на Български демократически форум се покло-
ниха пред жертвите  на комунизма. 

На снимката пред Мемориала край НДК в София до пред-
седателя на БДФ Жаклин Толева са председателят на ЕНП 
Мария Капон и председателят на ПП Обединени земеделци 
Петя Ставрева.

За четвърти път в България бе отбелязан 23 август – Ев-
ропейският ден за възпоменание на жертвите на сталинизма 
и нацизма. Български демократически форум бе единствена-
та партия, която заедно със съюзите на репресираните под-
несе цветя и почете паметта на жертвите пред Мемориала до 
параклиса „На всички български мъченици” в София.

70 години от кончината на
Цар Борис ІІІ – Обединителя

70 години от кончината на
Цар Борис ІІІ – Обединителя



Препълнената зала на читалище „П. К. Яворов” в гр. Чирпан
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„Умря не човек, а съвест! Съвест, която събужда и иска приложна отговорност. 
И жертвата му бе осмислена, както тази на Христос, Който рече на времето: Аз съм Пътят, Истината 

и Възкресението. Днес ние виждаме възкресението на Васил Узунов! Това възкресение сте самите вие. 
Вие, които извървяхте пътя от личния си дом до този дом тук, за да го почетете. Вие сте неговото възкре-
сение! Това направи той. Защо? Защото владееше всеотдайността на жертвата в принос на това, което 
се нарича Отечество и свобода.

Идеята за свободата е да осветиш Отечеството, а на Отечеството – да те върне за Пътя. 
Това направи Васил Узунов. И неговото дело е осветено с жертвата му. 
Не бива да живеем тревожни, че е имало страдания. Засега няма планета без страдание. Засега няма 

човешки род, който да не расте, да не старее и да не влиза в гроб. Въпросът е – може ли да направи 
възкресение? 

Защото за Васил Узунов не може да се каже само, че изпълненият му дълг е изходеният път. За него 
трябва да се каже, че влезе в гроба на страданието и възкръсна. Това е битие – да живееш за нещо! Не 
само да се прибереш, да запалиш кандилото, да направиш молитва и да вечеряш. Не! Да извървиш Път, 
да те разпнат и да възкръснеш. Точно това направи Васил Узунов. 

Тогава може да кажем какво е предназначението на човека. Трябва с диоптъра на бъдещето да пра-
вим настояще. Това е нашият път. И Васил Узунов ни е събрал тук, за да разбуди у нас тревогата на 
живеенето. Сега ние не живеем, ние съществувате. Това е голямата болка на нацията и неговата болка 
там, горе. 

Трябва да разберем отговорността, която носим! Той никога не си отиваше без една строфа, която 
един наш поет беше написал: „Бог и България единство в двойна плът”. Това е Васил Узунов. „Бог и 
България единство в двойна плът!” Това е духовен призив на събудена или събуждаща се отговорност 
за България.”

Ваклуш Толев

85  ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÂÀÑÈË ÓÇÓÍÎÂ

„Поколенията имат нужда не само от 
идеали. Те имат нужда от примери как се 
отстояват идеалите. Примери за достой-
но извървяна лична Голгота, на изнесен со-
циален кръст, на жертвеност до смърт и 
възкресение. Примери като този, който ни 
остави Васил Петков Узунов – един от най-
големите мъченици на България. 

Арестуван като ученик, той престоя-
ва двадесет и осем години в затворите и 
лагерите на комунистическа България. Де-
сет от тях – без присъда – заради това, че 
е отстоявал човешки права!

„Не човек, а съвест!” е определението, 
което дават за него съратниците му ле-
гионери. През 1990 г. става един от учре-
дителите на Българския демократически 
форум. Човекът, който даде най-хубавите 
години от живота и свободата си пред ол-
тара на своята Родина, живя до сетния си 
дъх с тревогата, че не неговият живот е 
ограбен, а е поругано достойнството на 
идеала. И пишеше стихове за своята обре-
чена участ към България:

Страшна орисия
орисници ми завещаха:
от много обич да умра,
затуй пред нея отново се обричам,
че мъртъв ще съм, щом се спра,
когато
спра да я ОБИЧАМ!!!”

Жаклин Толева

На 28 септември 2013 
г. се навършиха 85 години 
от рождението на Васил 
Узунов. По този повод по 
инициатива на гражданс-
ки комитет в препълнена-
та зала на читалище „П. К. 
Яворов” в град Чирпан се 
събраха негови роднини 
– съпругата му Стоянка 
Узунова и племеницата 
му Стефанка Гавазова, 
съратници, приятели и 
съграждани. Сред офици-
алните гости бяха проф. 
д-р Никола Алтънков, ав-
тор на книгата „Светците 
ги съдят”, посветена на 
живота и делото на Ва-
сил Узунов и Хайг - Арам 
Пилигян. Ваклуш Толев 
– личен приятел на Васил 
Узунов; Жаклин Толева 
– председател на ПП Бъл-
гарски демократически 
форум; г-н Димитър Митев 
– окръжен координатор на 
Съюза на репресираните 
в гр. Стара Загора и за-
местник председател на 
централното ръководство 
на Съюза на репресира-
ните в България; г-н Ма-
рин Кадиев, председател 
на съюза на независими-
те писатели; Христо Сте-
фанов – председател на 
Общински съвет гр. Чир-
пан и г-жа Росица Тотева 
– председател на чита-
лище „П. К. Яворов” в гр. 
Чирпан.

Всички те изказаха 
своето преклонение пред 
подвига на мъченика Ва-
сил Узунов.

Писателят 
Марин Митев 
след дълга и 
прочувствена 
реч заяви: „Аз 
съм поразен! 
М е д и ц и н а т а 
трябва по тая 
книга и по спо-
мени за Васил 
Узунов да из-
следва как е 
възможно човек 
да издържи на 
толкова физи-
чески и душев-
ни страдания? 
Как можеш да издържиш? Как можеш 
да издържиш!?”, изумено повтаряше 
той.

Проф. Алтънков остана приятно из-
ненадан, когато установи, че над две 
трети от присъстващите в залата зна-
еха кой е Васил Узунов – или го поз-
наваха лично, или бяха чели за него. 
Той разказа защо е озаглавил книгата 
си „Светците ги съдят” и защо смята, 
че Васил Узунов и Хайг-Арам Пилигян 
отговарят на всички църковни изисква-
ния да бъдат обявени за светци. 

„Но къде са техните чудеса?”, по-
пита реторично проф. Алтънков. „Аз 
ще ви кажа къде са. Чудото е, че те и 
двамата победиха злото – извършиха 
невъзможното. Извършиха това, което 
никой не очакваше от тия хора. Побе-
диха злото без пушка, без калашников, 
без бомби. Без насилие!”. И сравни 
подвига им с този на Ганди в Индия.

„Защо трябва да продължим този 
път на светеца Васил Узунов?”, каза 
Димитър Митев от съюза на репре-
сираните, „Защото, както е написал 
проф. Алтънков в книгата си, девизът 
на Васил Узунов и на легионерите е 
бил За България! А какво по-добро има 

за един народ от това да работи за 
България!” 

„Дами и господа, не Васил Узунов 
има нужда от нашето признание, ние и 
поколенията след нас имаме нужда от 
неговото присъствие в съзнанието си! 
Светла му памет!”, завърши изказва-
нето си председателят на БДФ Жаклин 
Толева. 

Думата бе дадена и на публиката 
в салона на читалището. Приятел на 
Васил Узунов разказа своите ярки спо-
мени – за мъченичеството му, за това 
как е отстоявал в затворите при нечо-
вешки условия (в карцери, без колети, 
без медицинска помощ и как с вилица 
сам да си вадил зъб...), а и след това, 
когато излязъл на „свобода” категорич-
но отказал да напише в молбата си за 
работа думата „другарю” пред „дирек-
тор”. Тогава ораторът емоционална 
възкликна: „И днес си ни нужен, Васи-
ле!”

В края на тържественото възпоме-
нание от името на гражданския иници-
ативен комитет бе направена подписка 
за преименуване на една от улиците в 
Чирпан на името на Васил Узунов.

Проф. д-р Никола Алтънков, авторът на книгата „Светците ги съдят”, 
посветена на живота и делото на Васил Узунов и Хайг-Арам Пилигян.

Възпоменание на Васил Узунов
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Социалният протест на една нация е 
изява на нейната социална будност. 

Но будността има своите степени. Со-
циалната будност прави временни про-
мени. Само духовната будност може да 
направи онези промени, които носят пот-
ребните очертания на бъдността. 

Будността не е приложение на успешно 
използвани формули за материален прос-
перитет, които светът е познавал до този 
момент, а ние – не. Западът добре позна-
ва мисловните формули и съображенията 
на ума за оцеляване и с тях успешно гра-
ди цивилизация, но трудно гради култура, 
която заслужава да бъде взаимствана. 
Защото културата не е цивилизация – ци-
вилизацията е материалност в потреба 
за удобство, а културата е духовност в 
идея за развитие. Духовната будност не 
е в мисловните формули, а в идеите. Чо-
век може понякога да взема лекарства, за 
да бъде буден, но една идея може да го 
държи вечно буден. Тя е най-доброто ле-
карство, когато националната съвест кон-
статира болезнени отклонения и културна 
недостатъчночност.

На протеста не му липсва воля за 
промяна – тя е очевидна. Не му липсва и 
масовост, но не тя е залог за успеха – ма-
совостта е измерение на количество, а не 
на качество. Не му липсва въображение в 
приложните форми. Не му е в недостиг и 
нравственото измерение, макар поняко-
га границата да е подмината. Мразим ви 
безплатно! не е в съвместимост дори с 

християнската нравствена повеля Обичай 
врага си!, макар да е по-скоро провокира-
на мисловна закачка с думи на управля-
ващите, отколкото демонстрирано пове-
дение (защото човек носи отговорност и 
за мисловното си поведение). На протеста 
не му липсва и търпение. Затова има та-
кава продължителност. Но защо няма ус-
пех – успех, който се изразява в промени, 
отварящи врата на бъдещето? Защото му 
липсват идеи.

Всяко настояще сбъдва онези идеи, 
които са реалната духовна потреба на бъ-
дещето (тази тайна е позната под името 
„провиденция“). 

А на протеста не му достигат точно та-
кива идеи – идеи, които са потребата на 
бъдещето, а не върнато минало. 

Обществен натиск над недостоен по-
литически елит и крадлива олигархия е 
прилаган нееднократно навсякъде – ре-
зултатът винаги е само и единствено смя-
на на лицата (тук думата личности дори 
е неуместна). Задължително гласуване е 
прилагано, но то не е панацея – нужна е 
осъзната съпричастност и будна отговор-
ност, не задължителност. Електронното 
гласуване също не е новост, то също няма 
да реши проблемите. Всичко това са съ-
ображенията на ума как да направи едно 
отживяно минало малко по-нормално и 
с малко по-приемлив образ. А днешната 
потреба на света (не само на България) 

е промяна в същината на идеите, захран-
ващи човешкото битие и даващи облик на 
бъдещето. Дори да се реализират искани-
ята на протеста в този си вид, те ще дове-
дат до видоизменено, а не до ново битие. 

Трябват ни не нови формули или лица, 
а нови идеи за това, което наричаме 
власт, водачество, отговорност, съвест. 
Т.е. нов мироглед, идващ от ново съзна-
ние – старото се изчерпа, то вече не е в 
крак с потребите на времето. Крайно вре-
ме е да осъзнаем, че партиите защитават 
групов интерес, а не интересът на цялото. 
Партиите сами по себе си са формула на 
ума за разделение (разделяй и владей!), 
а не идея обединяваща. Друг е въпросът 
дали на този етап на социално развитие 
можем без тях. Но въпросът съвсем не е 
да бъдат сменени една личност, партия, 
ЕРП или олигархичен кръг с други. 

Потребата е идеята „власт“ да бъде 
осъзната от всекиго като възможност за 
просперитет на цялото общество, а не 
като възможност за лично или групово об-
лагодетелстване. 

Да, сега всички тръбят, че действат 
единствено в общ интерес. Сигурен съм, 
че дори си вярват. Но защо ли тогава съ-
вестта на обществото настоява за проме-
ни!? 

Умението на големия държавник е да 
има очи за съдбата на своята държава. 
Министър-председателят трябва да бъде 

не толкова политик, колкото държавник. 
Президентът трябва да бъде не само 
държавен, а духовен глава. Патриархът 
трябва да бъде не религиозен, а духовен 
водач. Работодателят трябва да мисли за 
социалната си отговорност към трудещия 
се. И така всеки трябва да стигне до себе 
си и да намери своята не вина, а съотго-
ворност за цялото. 

Защото чуждата вина не е наша невин-
ност, а наша съотговорност. 

Когато всеки – с будно съзнание и 
осъзната отговорност – стане съучастник 
в градежа на бъдещето, няма да ползваме 
миналото като извинение. Отговорността 
пред бъдещето е, която извиква благово-
лението на съдбата. Където има отговор-
ност в идея за взаимност и бъдеще, там 
неминуемо идва благополучието (придо-
бито с достойнство, а не с кражба). 

Но преди всичко ни е нужна свобода! 

Свободата е най-тежката отговорност. 

Само свободният в себе си може да 
твори. А бъдещето е творчество, не вър-
нат спомен. Неговата днешна храна са 
новите идеи! Неговият утрешен плод е 
достойното ни бъдеще!

Румен Сейреков 

КАКВО НЕ МУ ДОСТИГА НА ПРОТЕСТА

Борис III е най-ярката историческа 
фигура на следосвобожденска България. 
Изключителен владетел и държавник, той 
няма лична съдба, защото е слял живота 
си с този на своята нация и държава, но 
качествата на неговата личност, силата 
на неговия дух прокарват път, определен 
свише за нейния просперитет и еволюция. 
Неговите характерологични особености 
определят и поведението му на творец на 
историята, духовен родственик на Евти-
мий Търновски, Левски и всички останали 
безсмъртни българи, за които служението 
пред олтара на България е отличителната 
им черта.

Борис III наследява  „корона от тръни“, 
според метафората на Стефан Груев. С 
този символ на посветеност той изкачва 
и голготата на времето между двете Све-
товни войни. Това е една изключително 
взривоопасна и кървава епоха в история-
та на света. 

 Родителите му са католици, но князът 
е кръстен в православната вяра и му е 
дадено името на Борис I – князът, който 
присъединява България към християнска-
та цивилизация. Тази символика предоп-
ределя служението му на Отечеството. 

Царят познава българската народопси-
хология и проблемите на своя народ, той 
винаги изгражда поведението и решения-
та си, като се съобразява с неговите де-
мократични нагласи. Разхожда се без при-
теснения сред обикновените хора, води 
задълбочени или шеговити разговори с 
тях и народът го обича, защото „не се го-
лемее“. Като държавник той осъществява 
трайна консолидация около монархичес-

ката институция, което спомага за изли-
зане от хаоса на традиционата българска 
партизанщина. Марксистките историци го 
набеждават за авторитарен управленец, 
но той се обгражда с вещи познавачи на 
държавното устройство и се вслушва в 
съветите им. Такъв е духът на времето. 
В Европа властват диктатори като Ста-
лин, Хитлер и Мусолини. Това е начинът 
на Царя да се противопостави и на сили 
(деветоюнските превратаджии) в страна-
та, които искат да въведат тоталитарен 
режим. Нещо повече, българската иконо-
мика и социален живот са в непрекъснат 
възход при неговото царуване. Жените в 
България гласуват от 1937 г. (за справка, 
жените във Франция гласуват от 1945 г., а 
в Швеция от 1971 г.)  Царят се отнася с ог-
ромно уважение към литературата, изкус-
твото и културата. Свидетелство за това е 
издаденият през 1939 г. сборник с негови 
речи „Царят говори“. 

Борис III е основният фактор за спася-
ването на 63 000 български евреи (49 000 
остават в България в нарочно измислени 
трудови лагери, а други 14 000 заминават 
за Палестина през Лондон с визи, уредени 
от Царя). Тази тема е коментирана мно-
го, дори има опити за омаловажаването 
на ролята на му, или дори се набляга на 
това, че евреите от новите земи са прате-
ни в лагерите на смъртта. Този тип пост-
коминтерновски манипулации не могат да 
издържат логиката на един задълбочен 
анализ на политическото положение от 
онази не много далечна епоха. Не е необ-
ходимо да се изпада в детайли. Нека само 
помислим дали е било възможно нещо 

в държавата да се случи без знанието и 
одобрението на Царя Борис, иначе набе-
ден за авторитарен управленец. Ако той 
не е афиширал действията си, то това се е 
налагало заради официалното положение 
на България като съюзник на Германия. 
Българската общественост също е изиг-
рала своята голяма роля, но Борис никога 
не е бил глух за тегобите на своя народ. 
Именно заради това той си навлича и гне-
ва на Хитлер, като не изпраща войски на 
Източния фронт. Царят се съобразява с 
русофилските настроения на голяма част 
от народа.

Друга негова заслуга е присъединява-
нето на Южна Добруджа към пределите на 
България.

Той поема бремето на тежка истори-
ческа отговорност в решението си да при-
съедини България към Берлин през Вто-
рата световна война, въпреки че осъзнава 
огромния риск на решението си, но какви-
то и да са последиците от това действия, 
в България не се водят военни действия. 
Известно е неговото изявление за черния 
хляб и черните забрадки. Макар и съюз-
ник на Германия, България не воюва със 
съседите си.

Много се говори за Де Гол и за Чърчил 
като за най-големите политически фигури 
през Втората световна война. Цар Борис 
не им отстъпва нито по управленски и дип-
ломатически талант, нито по реални зас-
луги към нацията и света, но за разлика 
от тях, той е сам в защита на интересите 
на България и няма зад себе си могъщи 
империи и съюзници. Цар Борис е умел 
дипломат, по негово време България не е 

заложник  на Великите сили и води своя 
независима политика. Като човек, изстра-
дал края на Първата световна война, Ца-
рят не е вярвал в победата на Германия, 
според акад. Георги Марков. Той не е ха-
ресвал както Сталин, така и Хитлер. Това 
не е учудващо за аристократ от древен 
род, чужд на всякакви идеологии, особе-
но тоталитарни. Неговата държавническа 
съвест винаги е поставяла интересите на 
българите и България на първо място, над 
всякакви лични потреби, дори за сметка на 
собствения му живот. И в това е неговата 
неизмерима жертва!

До смъртта си Цар Борис ІІІ успява 
да управлява държавата в бурни външни 
и вътрешни води. Извежда смазаната от 
Ньойския договор България до стабилна 
и просперираща икономически страна, но 
заплаща с изтощение на организма си. На 
28 август 1943г., на 49 години, внезапно 
напуска този свят. Черните забрадки са в 
неговия дом, а не в домовете на неговите 
поданици. Голготата е извървяна. Наро-
дът ни изплаква: „Свърши се...“

Но Цар Борис ІІІ остава безсмъртен, 
дарил бъдността с мисълта за България 
– обединена и благоденстваща, матери-
ално и духовно. За съжаление, 70 години 
след кончината му, българската държава 
в лицето на червения министерски съвет, 
не счете за необходимо да удостои този 
велик българин с полагащия му се поче-
тен военен караул.

Кристина Стамболска

70 години от кончината на
Цар Борис ІІІ – Обединителя
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ят, че няма добра актуализация. Защо-
то тя показва, че нещо не е наред. Че 
някой, от когото зависят много важни 
неща в една държава, не може да смя-
та. Внася допълнителна несигурност 
във финансово-икономическата среда 
и влошава инвестиционния климат и 
икономическата активност. Повишава 
лихвените нива. След обявеното на-
мерение за актуализация рисковата 
премия на българските облигации се 
увеличи с 40 % – от 1.25 % на 1.75 %, 
и повиши общото лихвено равнище от 
3.5 % на 4 %. Увеличаването на дефи-
цита и неговото финансиране чрез на-
растване на държавния дълг са опасна 
тенденция, водеща до дългов капан, 
излизането от който е много трудно и 
мъчително. 

Мнението на почти всички видни 
представители на икономическата об-
щност в България бе негативно към 
готвената актуализация. Ако управля-
ващите не повярваха на тях, то да се 
бяха вслушали в гласа на МВФ, който 
ясно и еднозначно се произнесе про-
тив необходимостта от актуализация 
на този етап. 

Муравей Радев

С настоящото изложение искам да 
запозная българската общественост с 
едно събитие, което е малко известно 
или е добре забравено. Става дума за 
това, как се сдобихме с втория мост 
над Дунав, след като румънската стра-
на десетилетия наред упорито отказва-
ше строежа му. Тя искаше – ако изоб-
що се строи мост – той да бъде колкото 
може по- на изток – почти на делтата 
на Дунав, за да принуди транспортния 
поток, насочен към Европа, да минава 
фактически през цялата й територия. 
На една международна конференция в 
края на 1999 г. в гр. Солун, организира-
на от „Пакта за стабилност и растеж“, 
ми хрумна идеята да ангажирам шефа 
на „Пакта“ господин Бодо Хомбах, с ко-
гото имах  много добри лични взаимо-
отношения. В качеството си на финан-
сов министър по онова време, реших 
да го запозная с проблема и с ината на 
Румъния. 

Аргументирах се с ползите за Евро-

Управляващите актуализираха бю-
джета за т.г. с аргументация на обидно 
ниско ниво. Толкова ниско, че онези от 
тях, които разбират от материята, сами 
не си вярват. Какво казват те:

Заложеният икономически растеж 
от 1.9 % е свръхоптимистичен. При ре-
ална прогноза за ръст на БВП от 1 %, 
ще спаднат приходите в бюджета. 

Вярно е. Редица икономически наб-
людатели още миналата година го каз-
вахме. Тъжно е обаче да се наблюда-
ва метаморфозата на БСП, която като 
опозиция при приемането на същия 
този бюджет миналата година твърде-
ше, че приходната част е подценена и 
искаше увеличението й с 900 млн. лв., 
а тази година, като управляваща, иска 
актуализация, защото същата тази 
приходна част вече е неизпълнима. 

Приходите за годината няма да се 
изпълнят нетно с 293 млн. лв. /неиз-
пълнение на данъчните приходи с 555 
млн. лв. и преизпълнение на неданъч-
ните с 262 млн. лв./. 

Отчетът на приходите към 30.05. 
2013 г. опровергава това твърдение. 
За 5 месеца в бюджета са постъпи-
ли приходи с над 7 % /около 800 млн. 
лв./ повече от миналата година. Ако 
не планираме някакъв приходен срив, 
няма причина за 12 месеца те да не 
достигнат заложените в бюджета 1800 
млн. лв. повече от 2012 г. 

Аргументът, че приходите ще спад-
нат, защото забавеното ДДС ще се въз-
станови на бизнеса, е чиста спекула-
ция. Защото става дума не за общата 
сума на заявения от бизнеса данъчен 
кредит от 770 млн. лв., а само за прос-
рочения такъв, който в края на май т.г. 
е около 315 млн. лв. И който през пос-
ледните няколко години се е движил в 
границите на 400–500 млн. лв. 

Дори да допуснем, че някакви неиз-
вестни към настоящия момент причини 
доведат до спад на приходите с тези 
300 млн. лв., при план за постъпления 
от над 30 млрд. лв., всеки способен 
финансов министър спокойно би се 
справил, без да актуализира бюдже-
та. В ръцете му са много механизми 
за това. Освен ако истинската причина 

за актуализацията не е намерение за 
повече разходи. 

Необходимо е увеличение на бю-
джетните разходи. Министерствата и 
ведомствата настоятелно искат пове-
че пари – някои разходи не били пред-
видени, други са недостатъчни. За 
здравеопазването 5–6 млн. лв., за зе-
меделието 11 млн., за намаление це-
ната на ел. енергията 86 млн. /от про-
дажба на квоти за въглеродни емисии/, 
за разплащане с бизнеса 160 млн. лв. 
– забавени предимно от силовите ми-
нистерства, за социални плащания 40 
млн. лв. и т.н. 

Министерствата „настоятелно“ ис-
кали повече пари. Много солиден аргу-
мент. Разбира се, че ще искат. Колкото 
и да им дадеш, пак няма да стигнат. 
Защото са дълбоко нереформирани и 
неефективни и колкото и пари да им 
налееш, те ще потънат, а резултатите 
от работата им няма да се подобрят. 
Увеличението на бюджетните разходи 
означава само едно – управляващите 
нямат никакво намерение да предприе-
мат необходимите реформи в тежките, 
тромави и раздути бюджетни системи. 
Въпреки очевидния факт, че ресурсът, 
който създава българската икономи-
ка, не е в състояние да издържа бю-
джетната сфера в сегашния й вид. И 
че съществуването й е възможно само 
с цената на допълнителни дефицити и 
нови държавни дългове. 

Увеличението на разходите по кон-
кретни пера едва ли има нужда от ко-
ментар. Дори някои от тях да са необ-
ходими, на фона на разходната част от 
над 31 млрд. лв. техният относителен 
размер е толкова малък, че спокойно 
биха се реализирали посредством ня-
кои вътрешнокомпенсирани промени, 
без да се актуализира целият бюджет. 
Недоумение обаче буди разходът от 
86 млн. лв. за намаление на цената на 
ел. енергията. Източникът е еднокра-
тен – продажба на квоти, а разходът 
– постоянен. С тези пари тази година 
ще „дотират“ цената, а следващата? 
Друг да му мисли. 

Увеличаване на бюджетния дефи-
цит с 495 млн. лв. /0.6 % от БВП/ в ре-

зултат от увеличени разхо-
ди и намалени приходи. 

От казаното дотук е вид-
но, че аргументите, както за 
приходите, така и за разхо-
дите, са несъстоятелни и не 
е необходимо завишение 
на дефицита. Още повече, 
че за първото полугодие е 
отчетен излишък, а не де-
фицит. 

Увеличение на тавана за 
нови емисии държавен дълг 
с 1 млрд. лв. поради израз-
ходването на 800 млн. лв. 
от лимита за плащанията 
на земеделските стопани. 

За 2013 г. таванът за нов 
дълг в бюджета е 2 млрд. 
лв. С него е предвидено да 
се финансира бюджетния 
дефицит от 1.1 млрд. лв., 
да се рефинансира стар дълг, излизащ 
в падеж, и да се попълва фискалният 
резерв. Въпросните 800 млн. лв. са на-
малили лимита, но те са възстановени 
от ЕС и сега се намират във фискал-
ния резерв, т.е. могат да се използват 
за финансиране на дефицита, без 
да влияят върху лимита за нов дълг. 
Всъщност, при равни други условия, 
ново финансиране е необходимо само 
за допълнителния дефицит от 495 
млн. лв. Неоправдано е да емитираш 1 
млрд. лв. нов дълг, ако ти трябват 495 
млн. лв., и да плащаш паразитни лих-
ви. Несъстоятелен е и аргументът, че 
са необходими средства за погасяване 
на външен дълг в началото на след-
ващата година. Голямото плащане на 
такъв дълг е през 2015 г., а през дру-
гите години дългът се е обслужвал ре-
гулярно без извънредни емисии. При 
това положение, резонно се появяват 
основателни съмнения за възможни 
бъдещи непрозрачни харчове под чер-
та /такива, които не фигурират в раз-
ходната част на бюджета и не изискват 
санкция от Парламента/. 

В заключение, откъдето и да се пог-
ледне, планираната бюджетна актуа-
лизация за момента бе прибързана, 
ненужна и вредна. Икономистите зна-

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2013

КАК БЪЛГАРИЯ СЕ СДОБИ С ДУНАВ МОСТ

па като цяло от нов мост при Видин–Ка-
лафат като част от южния клон на па-
невропейски транспортен коридор № 4. 
Намекнах, че ако Бодо с авторитета си 
застане зад този проект, ще се превър-
не в национален герой на България. 
Бодо веднага схвана нещата и „захапа“ 
въпроса. Повика настрани румънския 
финансов министър и го атакува челно. 
Видимо смутен, колегата смънка, че 
той лично няма нищо против проекта. 
Проблемите създавал транспортният 
министър, който бил много силна поли-
тическа фигура и формирал негативни 
правителствени решения по този въп-
рос. Тогава с Бодо решихме под егида 
на „Пакта“ да се проведе международ-
на българо-румънска среща в Брюксел. 
В рекордно кратък срок Бодо задейства 
европейската машина и насрочи сре-
щата за 07.02.2000 г.

Като основен инициатор от българс-

ка страна, поисках от Министерския съ-
вет мандат за преговори и го получих в 
широк диапазон. Аз водих българската 
делегация, транспортният министър на 
Румъния Траян Басеску – тяхната. Съ-
щия Басеску, който днес е президент 
на Румъния и който само две седмици 
преди срещата публично подиграва-
телно заяви: „Щом българите толкова 
много искат този мост – да си го пост-
роят, но не напречно, а по дължината 
на реката!“.

Срещата продължи 10 часа, в ко-
ито след дълги, мъчителни, понякога 
остри спорове, най-после успяхме да 
пречупим румънската съпротива. Из-
ключителен принос за този резултат 
имат Бодо Хомбах и Гюнтер Ферхой-
ген – тогава комисар на Европейската 
комисия. Късно вечерта бе изработен 
и съгласуван текстът на споразумени-
ето за изграждане на Дунав мост 2 при 

Муравей Радев Видин–Калафат, подписано от мен за 
България, от Басеску – за Румъния, и 
от Бодо и Ферхойген – като гаранти. 
Съобщихме по телефона новината в 
България. Никой не повярва – толкова 
опити преди това се бяха провалили, че 
направо не си беше за вярване. Едва 
на другия ден, след като представих 
подписаното споразумение, събитие-
то бе прието за истина. Няколко дена 
по-късно, на базата на споразумение-
то изготвихме международен договор 
за стартиране на проекта Дунав мост 
2, който премиерите на двете страни 
подписаха. 

Днес мостът е факт. Факт е и че пър-
вата му копка направи Бодо Хомбах 
през лятото на далечната 2000 година. 
Без неговата намеса днес едва ли щях-
ме да имаме повод за честване. След 
него се изредиха много копачи и резачи 
на ленти – повечето от тях с персонал-
на вина за проточилата се 13-годишна 
строителна сага.
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Îãíÿí Ìèí÷åâ
грабежа на посткомунистическата олигархия 
наравно с другите и разбират това. Протес-
тът срещу кабинета Орешарски имаше шан-
са да изтегли партийнооцветената подкрепа 
под краката на властта и да формира ясно 
изразено противопоставяне – народа срещу 
марионетната власт на мафията. За съжале-
ние това не се случи. За броени дни пропа-
гандната машина на властта успя да опакова 
протеста в удобните за „Позитано“ и сие раз-
деления – “мързеливите интелигенти в гра-
да” срещу “жънещите на полето”, “богатите” 
на жълтите павета и бедните от провинция-
та, “платените демонстранти” в София срещу 
невинно закараните под строй манифестанти 
на Бузлуджа. Медиите в България се контро-
лират почти изцяло от прислугата на властта, 
а интернет е фактор за осведомяване за не 
повече от 1/3 от гражданите.

Лицето на протеста от последните два месе-
ца е многообразно, но това е ясно, открито 
лице. На улицата са преди всичко младите и 
средни поколения на градската средна кла-
са, които отказват да живеят в обществото на 
олигархичен феодализъм, формирано в ре-
зултат на прехода от последния четвърт век. 
Те са образовани, с ясни жизнени проекти и 
представи за това каква е обществената сре-
да, в която биха искали да живеят. За разлика 
от мнозина свои предшественици, те не при-
познават емиграцията като решение на сво-
ите проблеми. Те искат шанс и перспектива 
за себе си в собствената си страна. Да, това 
е либералната индивидуалистична средна 
класа – ако се опрем на социологическите 
определения – която е достатъчно силна за 
да свали от власт марионетното управление 
на Доган–Станишев. Но е достатъчно малка, 
за да не може да спечели властта в държава-
та без съюзници сред останалите обществе-
ни слоеве на бедна и ограбена България.

Политическата стратегия отвъд премахване-
то на тройната коалиция ДПС-БСП-Атака е 
голямата въпросителна пред движението за 
промяна на съвременна България.

Реформаторският блок е една малка надеж-
да...

Не е сигурно доколко ще се обединят него-
вите скарани и разпокъсани фракции. Но 
дори и да го направят, остава проблемът 
за политическата платформа на тази стара 
нова коалиция. От своето създаване в нача-
лото на 90-те години досега, демократичната 
десница изразява политическите позиции 
на градската средна класа и винаги е била 
слабо популярна сред по-консервативните 
и традиционалистки слоеве на населението 
– в малките населени места, в отдалечените 
региони, сред по-слабо образованите хора, 
сред малцинствата. Категоричната привър-
заност към идеологията на свободния пазар, 
“малката държава”, както и принадлежността 
към основните либерални ценности – защита 
на правата на човека, принадлежност към ин-
тернационалното демократично семейство и 
т.н., превръщат десницата на Демократични-
те сили в отчетлива либерално-прогресистка 
формация, изразяваща интересите на градс-
ките средни слоеве интелектуалци и бизнес-
мени.

Традиционалистите марксисти могат да въз-
разят, че мястото на бедните, слабо образо-
ваните и непривилегированите е в левицата, 
а не в десницата. Това е истина от преди век 
– от епохата на класовото гласуване, при това 
частична истина. В цяла съвременна Европа 
тези обществени слоеве са в значителната 
си част избиратели на народните консерва-
тивни партии, което обяснява и произхода, и 
целите на това, което можем да определим 
като социален консерватизъм. Малкият биз-
нес, жителите на селата и градчетата от пе-
риферията, селските стопани са естествена 
основа на традиционната десница. Големите 
градове и интелектуалните центрове на ака-
демията, изкуствата и бизнеса се управляват 
от левицата. Провинцията е царството на 
консервативната политика. Докато в Бъл-
гария не възникне силна народна партия, 
изповядваща основните ценности на соци-
алния консерватизъм, ние няма да успеем 
да формираме устойчиво обществено мно-
зинство срещу посткомунистическия блок на 
властта – ДПС, БСП и “Атака”. Извеждането 
на поне част от гореспоменатите обществени 

слоеве изпод хегемонията на БСП и “Атака” и 
интегрирането им в един демократичен кон-
сервативен политически проект ще разреши 
радикално дилемата на България да бъде 
редовно спъвана от продажния реваншизъм 
на превърналата се във феодална олигархия 
червена номенклатура. 

Успехът на един нов социално-консервати-
вен проект ще разреши още две ключови 
дилеми на българското демократично раз-
витие. Ценностите на патриотизма и нацио-
налната идентичност ще бъдат изтръгнати 
от лапите на Кремълската пета колона. Фи-
нансираният от нея скандален и екстремис-
тки “национализъм” на евразийската “Атака” 
ще трябва да отстъпи място на спокойната 
защита на българския национален интерес 
от умерени и цивилизовани демократични 
позиции. “Източването” на българската сек-
ция на Коминтерна (подвизаваща се като 
БСП) от източниците на традиционалистка 
обществена подкрепа ще доведе до отдавна 
очакваната еманципация на една автентична 
и съвременна европейска левица, блокирана 
от олигархичния блок на посткомунизма.

Кои са основните програмни и стратегически 
измерения на един социално-консервативен 
политически проект в България?

Тезис първи: пазар – колкото може, държава 
– колкото трябва. Време е да се преразгледа 
възгледът за “държавата – лош стопанин”. 
Какъв стопанин е държавата зависи от ней-
ните граждани. Българската държава е на-
шият общ национален дом. Тя съществува, 
за да защитава интересите ни като общност. 
Колективният национален интерес не е прос-
та сума на частните интереси, особено у нас 
– категорично не е проста сума! Държавата 
съществува, за да създава и прилага страте-
гии за национално развитие, които насочват 
българското общество в една епоха на гло-
бална трансформация. Българската държава 
е либералнодемократична система от инсти-
туции. Ако националният интерес беше прос-
та сума на частните интереси, какво би ни 
интересувало каква точно е държавата? Ние 
искаме демократична България, защото ис-
каме да се самоуправляваме като европейс-
ка страна, а не като евразийска сатрапия. 

Социално-консервативната доктрина подк-
репя индивидуалната реализация и пазара, 
но се различава от либералния индивидуа-
лизъм в убеждението си, че подкрепата за 
съседа, сънародника, ближния – в евангел-
ския смисъл – е не погрешен алтруизъм (Айн 
Ранд), а същност на човешката мисия за раз-
витие и усъвършенстване. Индивидуализмът 
на християнския консерватизъм е персонали-
зъм – мисия за израстване на всеки човек в 
общността и чрез общността като свободна и 
независима личност. Общественото богатст-
во се създава на пазара, но хората трябва да 
имат достъп до пазара.

Достъпът до пазара е не само икономически 
проблем, в тесния смисъл на думата. Хората 
имат нужда от образование и културна тран-
сформация, за да надраснат зависимостите 
на традиционното общество и да се включат 
пълноценно в пазарния обмен на модерния 
свят. Когато освободихме икономиката в на-
чалото на 90-те години, ние поканихме хора-
та да излязат на пазара, но там те получиха 
само травми. Пирамидите-схеми ги излъгаха 
да ипотекират домовете си, приватизираните 
стопански обекти захлопнаха врати – често 
продадени за скрап, зъболекарите започна-
ха да им искат пари, но обикновените хора 
нямаше къде да ги спечелят. Мутренският 
преход към псевдопазарната джунгла от 90-
те години е най-големият ни срам като нация 
през цялата ни модерна история. Там, къде-
то няма пазар, и там, където пазарът неоп-
равдано репресира хората като потребители 
или производители, трябва да има намеса 
и регулация на държавата. Стратегиите на 
икономическо управление и интервенция 
на държавата на пазара са легитимни и не-
обходими, ако не излизат от рамката на ба-
зисната уговорка – държавата да се намесва 
дотолкова, доколкото е необходимо. Доколко 
и докъде е необходимо – това се установява 
чрез демократичния политически дебат. Това 
е ползата от демокрацията – да представи и 
срещне в дебат, споразумение и стратеги-
ческо действие различните групи и интереси 

Ако искаме днешния граждански протест не 
просто да успее, а да превърне победата си в 
устойчива обществена реалност за бъдеще-
то, трябва да се опитаме да избегнем капани-
те, в които попадна движението за промяна 
през 1990 и 1997 г. За съжаление, виждаме 
в действие същата идеологическа матрица, 
която позволи на посткомунстическата оли-
гархия да укрепи властта си през последните 
20 години.

Успехът на прехода в Централна Европа се 
дължеше преди всичко на обстоятелството, 
че промяната бе оглавена от демократич-
ни движения за национална еманципация 
и независимост. Комунизмът бе отречен не 
само като репресивна система, а като систе-
ма на национално унижение под властта на 
една варварска империя. Така централно-
европейският преход обедини импулсите на 
гражданската демокрация с жаждата за на-
ционално достойнство и самоопределение. 
Патриотизмът бе интегрална част от визията 
и стратегията на бъдещето. Разбира се, след 
като постигна целите си, движението за про-
мяна в Прага, Варшава и Будапеща се разде-
ли на обичайните политически партии и кри-
ла – либерално, консервативно, ляво-прог-
ресистко. Бившите комунистически партии 
се трансформираха в социалдемократически 
чрез категорично отричане от срамната си 
история на слуги на болшевишкия империа-
лизъм. Така Централна Европа повтори в ос-
новното успеха на Френската революция от 
1789 г. – позналите свободата си граждани 
се конституираха като суверенни нации.

Демократичните сили в България пропуснаха 
патоса и приоритета на националната еман-
ципация. Развенчаването на уродството, 
наречено “възродителен процес” ескалира 
до отрицание на всеки намек за “национали-
зъм”. Демократичната идеология в България 
се самоизгради в спешен порядък като изця-
ло либерална доктрина, търсеща легитима-
ция с космополитни аргументи и центрирана 
върху пренасянето на чужд опит в ценност-
ната матрица на движението за промяна. Да, 
този чужд опит бе достоен за подражание - 
това бе опитът на обединена демократична 
Европа. Но ако в края на ХІХ век строителите 
на нова България успяха да представят “зав-
ръщането в Европа” като еманация на на-
ционалноосвободителната кауза, демокра-
тичните сили през 90-те години останаха до 
голяма степен на позициите на абстрактния, 
назидателен европеизъм.

През 1991-1992 г. в СДС протече бурен про-
цес на вътрешно разграничаване на “десни-
те” от “левите”, считани за колаборационисти 
с бившата БКП – особено по повод приема-
нето на конституция от ВНС. Но “десният” 
СДС се оказа десен само икономически. Цен-
ностите на свободния пазар и до ден днешен 
изчерпват дефиницията на това, което в Бъл-
гария се счита за “дясно”. В това дясно почти 
липсва етиката и доктрината на социалния 
консерватизъм. В това дясно не намери мяс-
то добрата дума за българските традиции, 
които и до днес се разглеждат по-скоро като 
препятствие и символ на неуспех, отколкото 
на позитивна идентичност. Респектът към на-
ционалното минало не е непременно близък 
или идентичен с радикалния национализъм, 
който върлуваше сред нашите западни съ-
седи на Балканите през 90-те години. Нег-
лижирането на националното наследство се 
проявява и като устойчива склонност винаги 
“да се почва отначало”, от нулата – което е 
белег на духовен провинциализъм.

Доброволното оттегляне на демократичните 
сили от каузата на националната идентич-
ност отвори широко пространство за поли-
тическа легитимация на бившата Комунис-
тическа партия в новата епоха след 1989 г. 
БСП бе оставена спокойно да заеме целия 
спектър на охранителната консервативна 
политика. Освен носталгията към изгубения 
“златен век” на социализма, БСП овладя 
изцяло емоцията и ценностите на национа-
лизма във всичките му проявления. От ра-
дикалните поддръжници на “възродителния 
процес”, през русофилския отбранителен на-
ционализъм – антитурски и антизападен, та 
чак до провинциалния страх и враждебност 
към либерално-демократичните измерения 
на промяната. Бившите комунисти и техните 

специални служби не просто овладяха това 
налично консервативно-патерналистично 
ценностно пространство. Те го структурираха 
и насочиха срещу стремежа на демократич-
ните обществени сили да обновят България 
по съвременен европейски образец. Онези 
– “брадатите” от СДС, бяха успешно предс-
тавени като компрадори, като представители 
на чужди интереси, докато бившите комунис-
ти – най-старателните слуги на съветската 
империя, се самоизрисуваха като “национал-
но отговорни сили”.

Всяко общество - дори и най-либералното 
- възпроизвежда значими, непренебрежими 
ценности, свързани с националната иден-
тичност и нейното съхраняване. Дали ще 
наречете тези ориентации “патриотизъм” или 
“национализъм”, важното е всяка политичес-
ка сила, всяко обществено движение да ги 
отчита и да се стреми да ги интегрира в рам-
ките на своята обществена подкрепа. Няма 
успешна демократична система, която да е 
пренебрегнала овладяването на този спектър 
на обществените ориентации. В съвременна 
България патриотизмът е практически пода-
рен на антиевропейските, антизападните и 
антидемократичните политически сили, про-
изтичащи от бившата комунистическа партия 
и финансирани пряко от възраждащия се 
Кремълски империализъм. Именно това поз-
волява на БСП в съюз с другите политически 
фракции на посткомунистическата олигархия 
да спъва и предотвратява вече четвърт век 
преобразяването на България в нормална 
и стабилна европейска страна. Парадоксът 
е наистина грозен – последователно анти-
националните слуги на Москва получават 
устойчивия шанс да съсипват България от 
позициите на… “национализма”.

През последните две десетилетия имаше 
само два частични и противоречиви опита да 
се изземе от БСП част от нейната традици-
оналистка политическа база. Премиерът на 
СДС Иван Костов поведе категорична поли-
тика на сътрудничество с кабинета на ВМРО 
в Македония и отказа на представителя на 
Държавния департамент България да при-
еме албански бежанци на своя територия. 
Костов не предостави коридор на руската 
военна авиация да лети до Прищина – без-
прецедентен акт на суверенно поведение 
на български държавник спрямо Москва. 
Същевременно тези политически решения 
на Костов бяха фрагментарни – неговото уп-
равление не разгърна цялостна стратегия за 
интегриране на националната проблематика 
в политическата идеология на демократични-
те сили.

Природната харизма на лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов да си “говори с народа” ус-
пешно отцепи от червената партия гласове-
те на редица традиционалистки настроени 
избиратели, свеждайки подкрепата за БСП 
до най-ниското досега равнище от 14 на сто 
от всички избиратели. Но този ситуационен 
успех остана доста повърхностен поради 
безотносителността на ГЕРБ към принципи, 
ценности и програмни стратегии. Само ини-
циативата на външния министър Младенов за 
по-твърдо отношение към правителството на 
Македония бе по-ясна демонстрация на една 
по-консервативна стратегия – преди всичко в 
регионалната политика на България.

Въпреки че опитите на Костов и Борисов да 
изземат националната проблематика от БСП 
и нейните производни бяха частични и не-
последователни, те бяха жестоко наказани 
от посткомунистическата олигархия заради 
успеха им да проникнат в “светая светих” на 
червения блок на властта – в контрола върху 
традиционалисткия вот на все още патриар-
халния българин.

Когато долетя новината за избора на Пеев-
ски начело на ДАНС, на улицата излязоха 
всички – възмущението бе всеобщо и дори 
репортерите на “Дума” се присъединиха към 
протеста. Позволих си да препоръчам от ло-
зунгите срещу марионетното управление на 
Доган–Станишев да бъдат премахнати думи-
те “червени боклуци”. Не защото управлява-
щото мнозинство и неговото правителство не 
ги заслужават, а защото в обществото има 
много хора, самоопределящи се като “чер-
вени”, но които са потенциални съюзници на 
движението за промяна, защото страдат от 



ПРЕЛОМ • 7ÁÐ 4 (880), 16.10.2013 ÀÍÀËÈÇÈ

СОЦИАЛЕН КОНСЕРВАТИЗЪМ ИЛИ НЕДОВЪРШЕНАТА АРХИТЕКТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ 

в обществото.

Абдикацията на българската държава от 
стратегическото управление на икономиката 
трябва да се прекрати. Регионите рухват, гра-
довете и селата са във властта на феодални 
мутренски олигархии, работа няма – в най-
добрия случай има грошове, подхвърлени за 
слугуване на олигарсите. Не всичко може да 
се поправи бързо, но трябва час по-скоро да 
се започне. Най-спешно е да се прекратят – с 
политическа воля и категоричност – каналите 
за източване на държавата от олигархията. 
Това би било възможно само при силна, ма-
щабна политическа и гражданска подкрепа.

Необходими са спешни стратегически ре-
шения за достоен достъп до системата на 
здравеопазване и гарантирано образование 
за всички, включително и малцинствата. Об-
разованието не е само право, то е и задълже-
ние. Не можеш да разчиташ на обществото 
да те подпомага социално, ако не си изпъл-
нил задължението си като родител да осигу-
риш на децата си минимално необходимото 
образование за достоен и независим живот. 
Социално-консервативният възглед допуска 
гражданинът да може да разчита на подкре-
пата на общността в нужда, което натоварва 
и него с отговорности пред общността.

Спешно са необходими гаранции за закон и 
ред

Не може да се изисква лоялност на гражда-
ните към държавата, ако последната не е в 
състояние да осигури защита на тяхната чест, 
достойнство, собственост и частен живот. 
Разгулът на организираната престъпност и 
стихията на битовата престъпност трябва да 
се пресекат категорично и безапелационно. 
Общностите в страната се рушат. Напредва 
беззаконието, гетоизацията и обезлюдява-
нето на цели региони. Социалният договор 
между гражданите и държавата е сериозно 
нарушен и практически не функционира. Ако 
институциите на държавата не могат да пое-
мат основните си отговорности, безсмислено 
е да говорим за демокрация и европейска 
принадлежност. Демокрация без правова 
държава не съществува – останалото е де-
мократична фасада. 

Като част от обединеното европейско прост-
ранство България има перспектива за разви-
тие и растеж, но споделя и специфични огра-
ничения. Колкото и да е успешна българска-
та икономика през следващите десетилетия, 
не е реалистично да очакваме, че доходите, 
особено на най-образованите и най-успешни 
професионалисти, ще се изравнят и ще бъ-
дат конкурентни на тези в Западна Европа. 
Това означава, че при равни други условия 
навлизащите в активен живот млади поко-
ления българи ще продължават да се изку-
шават от емиграция към страни и икономики 
с по-големи възможности. Какво можем да 
направим, за да намалим гравитационната 
сила на емиграцията...?

Вижте Израел – учредена върху малко парче 
пустиня, еврейската държава създаде спе-
цифични условия за привличане на евреи от 
целия свят. В Израел не можете да печелите 
толкова добре, както в Америка или Канада, 
но имате други възможности. Можете да 
живеете един спокоен и задружен семеен и 
общностен живот сред сънародниците си, да 
ползвате елитни социални услуги в образова-
нието и здравеопазването, да практикувате 
свободно традициите и идентичността си. Не 
всеки би намерил тези бонуси за достатъчни 
в своя живот – по-предприемчивите, по-кос-
мополитните ще изберат Америка или Авс-
тралия, традиционалистите ще предпочетат 
Израел. Разбира се, огрубявам уравнението 
от много сложни променливи за подобен из-

съвременна европейска държава. Те трябва 
да се състезават помежду си, но също и да 
формират силен център и политика на съг-
ласие по националните приоритети на Бъл-
гария. Посткомунистическата олигархия и 
нейните политически брокери нямат интерес 
от национално съгласие, защото България за 
тях е завоювана територия, в която те имат 
мандат за неограничен грабеж от името на 
великоимперските си господари. Антикому-
нистическата опозиция не успя да надмогне 
ограниченията си на страна в драматичната 
битка за бъдещето на България. Развитието 
на демократична консервативна алтернатива 
трябва да коригира тази четвъртвековна бло-
када на демократичния процес в България, 
довела до разграбването на страната и до 
унищожаването на българската държавност.

В заключение бих искал да приведа един по-
обширен цитат от есето на Бойко Василев 
за големия български интелектуалец и пат-
риот проф. Иван Шишманов: “Защото т.нар. 
„български елит“ е фатално разделен на две. 
„Европейците“ си гледат общочовешкото; за 
тях българското е провинциално, недоносе-
но, чалгаджийско, просташко и срамно. Об-
ратно, „националистите“ възприемат Европа, 
Америка и въобще Запада като заплаха за 
съкровената народна същност. „Европейци-
те“ копнеят за широки и проветриви прост-
ранства; България „ги дърпа назад“; те „не 
са оттук и са замалко“, сънуват Терминал 1 
или 2 и преживяват националната култура 
и история като занимание по-безсмислено 
от изучаването на рибката-слон в Амазонка. 
„Националистите“ пък знаят наизуст всяка 
запетая в „Именника на българските ханове“ 
и ще ви погледнат с презрение, ако допусне-
те, че може да има по-велик от Симеон Вели-
ки, или че някоя прашинка от националното 
ни битие не е автохтонна, а е довеяна тук 
от римляните, византийците, западноевро-
пейците или, не дай Боже, турците. Първите 
живеят със срам, вторите – с омайния опиат 
на самозалъгването.

Шишманов не би разбрал нито едните, нито 
другите. Би ги разгледал като две страни на 
един и същ провинциален медал от ръждиво 
тенеке. Да бъдеш европеец и българин; еру-
дит и патриот; приемник на чуждото и защит-
ник на своето – това за него би било напълно 
естествено. Той, възпитаникът на Австро-
Унгария, Швейцария и Германия, посвещава 
живота си на България. Обича я истински – 
без комплекси и съжаления; без патериците 
на лъженауката и истеричния възторг.

Неумението ни да разкажем Европа на бъл-
гарски заплашва да се превърне в национа-
лен провал. С люшкането между самоуни-
жението и себевъзвеличаването, между Бай 
Ганьо и Симеон Велики, трябва обстойно 
да се занимае психиатрията. Лошото е, че 
междувременно България остава без лите-
ратура, наука, индустрия, и както наскоро 
видяхме – без спорт. И не само защото не 
можем да ги организираме, а защото критич-
но намалява броят на хората, за които тези 
неща си струват.

„Националистите“ не разбират, че българщи-
ната не може да бъде занимание за самотни 
лузъри, или пък благо за осребряване. „Ев-
ропейците“ пък не разбират, че ако стотина 
американски интелектуалци наругаят Амери-
ка (а Гор Видал и Норман Мейлър го правеха 
с особено удоволствие), други хиляда ще я 
похвалят. Но ако десетина български инте-
лектуалци наругаят България, може и да не 
остане кой да я похвали. Шампиони до песи-
мизъм и недоверие, българите имат дяволс-
ка нужда да харесат преди всичко себе си.”
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от хора, оценяващи огромния шанс да се ро-
диш и да живееш в България.

Национална гордост е да развиваш една 
култура, която от свети Климент насам само 
дава светлина на света – писменост, кни-
жовност, хуманизъм. Да потрепериш, когато 
четеш стихотворението на Яворов “Заточе-
ници”, а не да протестираш, че ти се е пад-
нало на изпит – “к’ви пък беха тиа заточеници 
сега...” Има потайни, интимни кътчета на вся-
ка национална душевност, които трябва да се 
разгорят като пламъчета, за да се срещнат 
с пламъчетата на другите. Олтарът на бъл-
гарската сакралност е затлачен и обоклучен 
– не го ли почистим, ще доугаснем. Моите 
уважения към либерализма, но до там – до 
тази вътрешна дълбочина той не е предназ-
начен да проникне. Едно социално консерва-
тивно движение трябва да променя не само 
държавата – от нея трябва да се почне – но и 
самото общество чрез визията и стратегията 
си.

Ценностите на традицията трябва да се ак-
тивират във взаимодействие с новите култу-
ри, които неизбежно разширяват кръгозора 
ни. Но ако нямаш корен, широкият хоризонт 
те води до безкрайно безразличие. Добри-
ят гражданин на света е първо добър син и 
баща, после добър член на общността, до-
бър гражданин на страната си – за да стигне 
до здравословна мирова идентичност. Не 
пращайте идентичността и културата изцяло 
на пазара. Там те няма да се преборят с Рад-
ка-пиратка и поредния рап-ганг. Не е необхо-
димо да наливаме неброени държавни пари 
в стойностна култура – трябва да работим за 
събуждане на общностния интерес към нея.

Едно движение на социален консерватизъм 
ще бъде мощен фактор в обединяване на 
нацията ни

Не случайно тези партии се наричат “народ-
ни” – всеки е добре дошъл при тях. Те не се 
гнусят от “червените боклуци”, а искат да ги 
спасят от илюзиите, че вълците ще въведат 
справедливост в овчето стадо под Бузлуджа. 
Съвременният либерализъм, екологизъм 
и реформисткият социализъм са елитарни 
проекти. Те обединяват знаещите, можещи-
те, умните и силните в движението им нап-
ред, служейки на авангардните им ценности. 
Социалният консерватизъм служи и на изос-
таващите – на по-обикновените патриархал-
ни хора, като по този начин допринася за тъй 
необходимото равновесие между традиция и 
прогрес, наследство и промяна.

Само солидарността в традиция и съвремен-
ност ще събуди потъналия в дълбокия сън 
на отчаянието редови българин. Загубата на 
държава, общност, работа, семейство и чув-
ство за справедливост ожесточи душата му и 
пресуши кладенците на неговата тиха добро-
та, за която четем в “Серафим” и в “Жетва-
рят” на Йордан Йовков (един от списъка “к’ви 
беха пък тиа”). Не твърдя, че едно ново поли-
тическо движение вдясно от центъра, което 
възражда тези позабравени ценности, ще 
бъде панацея – далеч от подобна наивност 
съм. Затова се връщам към началото – дви-
жението за социален консерватизъм трябва 
да изведе българското общество и държава 
от мъртвата хватка на посткомунистическия 
парадокс: партиите служителки на велико-
държавния имперски интерес да играят роля-
та на охранител на българското национално 
наследство. 

Двете крила на българската демократич-
на политика – либерално-прогресисткото и 
социално-консервативното, могат само със 
съвместни усилия да изградят здравословен 
и ефективен баланс на ценности, интереси 
и стратегии за управление на България като 

бор. Но идеята е тази: качеството на живот в 
родната обшност, семейство, град, страна са 
от ключово значение за избора дали да оста-
неш, или да емигрираш.

С малко усилия ние можем да възродим зам-
релия общностен живот на българските гра-
дове и поне на част от селата. В България 2 
милиона пенсионери тихо вегетират в страх 
за утрешния ден. Мнозинството сред тях са 
хора с енергия и желание за реализация, ма-
кар и не толкова активна, колкото в годините 
преди пенсия. Има ли кой да предложи въз-
можности за възраждане на общностния жи-
вот на тези хора – взаимно да се подпомагат, 
да помагат на млади семейства, да участват 
в благоустрояване на общностните си прос-
транства? На първо място тук не може да 
проработи първо пазара – трябва да прора-
ботят механизми от по-идеален, ценностен 
характер. В България има много тихи иници-
ативи – както пазарни, така и граждански – на 
фермери, бизнесмени, социални работници, 
учители, които заслужават внимание и подк-
репа, защото имат потенциал за изграждане 
на пълноценен общностен живот.

Подкрепата за семейството – традиционното 
семейство, е от ключово значение за възраж-
дане на българското общество.

Семейството е ценност

Обичта, верността, взаимната отговорност, 
уважението към човешката личност – от де-
тето до стареца, се възпитават в семейство-
то. Семейството има нужда от подкрепа – за 
да създаде деца, за да изгради собствен дом, 
за да преодолее изкушенията на безгрижния, 
но разтурен живот. Обществото трябва да го 
подкрепи чрез общината и държавата, общ-
ността – чрез грижа и солидарност, Църквата 
– чрез духовно напътствие за преодолява-
не на изпитанията в живота. Семейството 
е основният инвеститор в образование, във 
възпитание, в здравословен живот. Разпадът 
на семейството е най-големият срив на на-
ционален капитал. От моралната криза ние 
загубихме в пъти повече, отколкото от разг-
рабването при входно-изходната икономика 
и олигархичната приватизация.

Кризата на българската национална идея 
днес се проявява не само в уродливото лице 
на едно крещящо фюрерче, но и в мигрира-
нето на интереса към българската национал-
на идентичност към съвършено периферни и 
езотерични сфери на “национална гордост”. 
Българите – най-старият народ в света, 
българите – истинският “богоизбран народ”, 
Троя била древен град край Царево... да про-
дължавам ли списъка с екзотични “открития” 
за “национално величие”, някои от които се 
доближават по сила на фантазията до уско-
рената “антиквизация” на един съседен нам 
братски народ?

Българите са в Европа, но те присъстват 
там именно като българи. Европа дава не-
малко пари целенасочено за съхраняване 
и развитие на европейските национални 
култури, защото само чрез техния разцвет 
може да върви напред процесът на успешна 
европейска идентичност. Разцветът на ра-
дикалния национализъм е белег за криза на 
нациите, включително и в България. Гледай-
те колко е силна “Атака” и си правете сметка 
до каква криза е стигнала българската наци-
онална идентичност. Ние имаме нужда от 
преизграждане на основите на българската 
национална принадлежност. Днес можеш да 
се гордееш, че си българин, ако се наредиш 
сред първите в Европа и света по успешно 
образование, продължителност и качество 
на живота, ефективност на обществената 
солидарност, най-малко просяци на глава от 
населението, жизнени и радостни общности 
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ОХРИД, ОХРИД – УБАВ, МИЛ…
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Десетки столичани уважиха пре-
миерата на книгата-пътеводител на 
Даниел Пангев „Охрид, Охрид – убав, 
мил“. Тя е наречена така по името на 
известната староградска охридска пе-
сен. Водещи на прекрасното тържест-
во бяха Райна Манджукова, автор и во-
дещ на предаването „Облаче ле бяло“ 
и Александър Радонов от Банско. Мно-
гобройната публика имаше възмож-
ност да чуе автентичната история за 
спасяването на българските войници в 
края на 1944 г., да се докосне чрез фо-
тоси до охридските църкви, да разбере 
малкоизвестни факти, свързани с този 
прекрасен град. За доброто настрое-
ние се погрижиха и момчетата от група 
„Гром Падина“, които впечатлиха със 
своите акапелни изпълнения на народ-
ни песни от Пиринска Македония. 

Даниел Пангев е роден в София, 
потомък на Пангевия род от село Ро-
жен, Мелнишко. Дядо му Георги Пан-
гев е бил войник в Солун по време на 
Втората световна война. 

При представянето на книгата бив-
шият посланик на България в Скопие 
ген. Михо Михов сподели пред гостите, 
че книгата не е обикновен пътеводи-
тел, а носи в себе си голяма доза на-
учност и това е ценното.

Книгата съдържа в себе си полез-
на за всеки български турист инфор-
мация, но не забравя и исторически-
те факти. В нея има богат материал 
за историята на града, за родените в 

него известни личности като Григор 
Пърличев – първи превел Омировата 
„Илиада“ на български език, Кузман 
Шапкарев, акад. Иван Снегаров – един 
от най-известните български църковни 
историци и др. Представени са и бъл-
гарските генерали, родени тук.

„Признавам си, че докато писах 
тази книга, на много пъти ми идеше да 
заплача. Ще кажете защо? Ами защо-
то, докато тези хора са си пазили бъл-
гарщината, във време, в което всяка 
българска книга се е преследвала в 
Македония, във време, в което да се 
наречеш „българин“ е било равносил-
но да те пратят в лагера „Голи отток“ 
или „Идризово“, тук, в България, собст-
вената ни държава прати Димитър Та-
лев в лагера „Куциан“ край Бобовдол. 
За период от 45 години забравихме, че 
в Македония живеят българи. И най-
страшното – българите в Пиринска Ма-
кедония бяха карани с милиция да се 
отрекат от българския си корен, език и 
култура и да се напишат „македонци“ 
по паспортите. Такива каквито се писа-
ха баба ми, дедо ми и много други ро-
женлии. А костите на Гоце Делчев ние 
от София ги дадохме на Скопие. Това 
беше време, когато българи убиваха 
българи заради това, че са българи. 
Тая книга трябва да ни напомня тия 
грешки от миналото, за да не ги повта-
ряме никога повече“, сподели развъл-
нуван автора.

Ако случайно се съмняваш, ува-
жаеми читателю, че през 63 странич-
ки на едно малко по формат книжле 
можеш да погледнеш битието на ми-
лата ни Родина – битие хилядолетно, 
преславно и страдно – ако също така, 
уважаеми читателю, смяташ, че дос-
тойните българи, особено младите, 
напоследък са понамалели и даже 
изчезнали, то съветваме те, уважа-
еми читателю, да преосмислиш сво-
ите терзания и да не прибързваш с 
песимистичните си заключения. Има! 
Има такива прецеденти като този, на 
чието представяне редакцията на в. 
„Прелом“ бяхме любезно поканени.

Ако затръгваш някой ден към Ох-
рид, уважаеми читателю, или пък 
мислено си решил да се пренесеш 
към този хубав край, то непременно 
се нуждаеш от това малко книжле-
пътеводител, с автор Даниел Пангев, 
„Охрид, Охрид – убав мил“. От него-
вите страници ще разбереш на кои 
български исторически забележител-
ности трябва да обърнеш внимание 
в своето пътуване към охридско. Но 
не само това – ще сдобиеш широта в 
общата си култура, ще научиш неща, 
дето нито екскурзоводите ще ти ка-
жат, нито в съвременните учебници 
по българска история ще намериш 
добре описани, нито очевидци ще 
намериш вече да са ги видели и пре-
живели. 

Но най-вече, уважаеми читате-
лю, ти, като българин, ще поемеш по 
един път, който ще ти спомни откъ-
де идваш, кой си и накъде отиваш. 
Ще се запиташ кои са твоите близки 
роднини, коя съдба ни е направила 
тъй, щото днес да сме разделени не 
само от държавни граници, от ези-
кови норми и псевдоистории, но и е 
запретила на душите ни да се тър-
сят и усетят като деца от една майка 
– България.

Нов пътеводител възкресява спомена за
„Българския Йерусалим” – Охрид

И тогава, уважаеми читателю, 
трябва да чуеш онези песни на хор 
„Гром Падина“, които чухме в София. 
Сякаш думите и картините от Охрид 
чрез това малко книжле оживяха, 
извиха глас от Пирина с онова про-
тяжно влачене македонско, дето е 
сбрало душата на един народ измъ-
чен и изстрадал, разпъван на кръст 
и съсичан от какви ли не договори и 
политики световни. 

Но знаеш ли, уважаеми читателю, 
кое е хубавото – там, на тази среща 
с Охрида, бяхме люде от всички по-
коления: и 91-годишния Дянко Мар-
ков, и Петър Захаров, и по-младата 
Жаклин Толева, и майки, и бащи, и 
студенти, и ученици. 

Не е и няма да се затрие Бълга-
рия, ако по пътя за Охрида сме тръг-
нали всичките тез поколения в едно 
Голготско Възкресенско пътуване в 
духовното ни причастие, че сме бъл-
гари.

За посрещането на българските 
войски през 1941 г. ни споделя и 
един местен охридчанин – жив сви-
детел на онези събития:

„Спомням си като дете идването 
на българските войски. В Охрид те 
бяха посрещнати много тържестве-
но, като освободители. Сега в Ма-
кедония казват, че били окупатори. 
Окупатор обаче не се чака с цветя, 
с хляб и сол. Целият град буквално 
беше слезнал на центъра да чака 
идването на българската войска. 
Една девойка, която беше по-въз-
растна от мен, ми каза: „Ние, моми-
четата, изкъсахме всичките цветя 
от градините, за да ги хвърляме 
пред нозете на българските войни-
ци“. Това беше за идването на бъл-
гарите. Нещо, което е характерно 
за времето на българското тук. За 
разлика от това, което съм слушал 
за сръбската окупация, кралската 
сръбска окупация. Градоначални-
кът, учителите, поповете – всички 
бяха докарани от Сърбия. По вре-
ме на българското градоначалник 
на Охрид беше Илия Коцарев, от 
стар охридски род, интелектуалец. 
Учителите, аз бях ученик по това 
време, бяха охридчани. Това е раз-
ликата между сръбската окупация 
и българското Освобождение.“

„Идеята за македонска нация 
(разглеждана като различна от 
българската) се ражда в главата на 
сръбския дипломатически предс-
тавител в Цариград Стоян Новако-
вич, който в доклада си до сръбския 
министър на просветата в Белград 

разкрива своята зловеща идея за 
подмяна на българското национал-
но съзнание така: „Тъй като бъл-
гарската идея, както е известно на 
всички, е пуснала дълбоки корени 
в Македония, аз смятам, че е поч-
ти невъзможно да се разколебае 
тя напълно, като противопоставим 
само сръбската идея. Тази идея, 
опасяваме се, не би била и състоя-
ние като чисто и голо противопоста-
вяне да потисне българската идея 
и затова сръбската идея би имала 
полза от някакъв съюзник, който би 
бил рязко против българизма и кой-
то би имал в себе си елементите, 
които биха могли да привлекат към 
себе си народа и народните чувст-
ва, като ги отцепят от българизма. 
Този съюзник аз виждам в македо-
низма…

В периода 1913–1941 г. идеи-
те на Новакович за македонизма 
като съюзник на сръбската идея 
бяха забравени, като Вардарска 
Македония бе обявена за Южна 
Сърбия, а жителите и за „прави 
сърби“. След 1944 г. концепцията 
за отделна „македонска нация и 
език“ отново става актуална. Само 
за няколко дни в манастира „Про-
хор Пчински“ е изфабрикуван един 
измислен език, за основа на кой-
то са взети западните български 
говори. Новият език е наситен и с 
обилно количество сръбски, турски 
и западни думи. „Македонският“ е 
въведен с декрет за служебен език, 
който да „влегува веднага во сила“. 
Според проф. Иван Кочев съставя-
нето му няма отношение към нау-

ката, а е определен политически 
акт, целящ да раздели българския 
език на две части. Коминтернът 
прегръща идеите на Новакович и 
така се дава тласък на една от го-
лемите фалшификации по нашите 
земи – изфабрикуването на несъ-
ществуваща нация, история и език. 
При това с нечувани репресии сред 
местното население във Вардарс-
ка Македония. И докато Югославс-
ката комунистическа партия (ЮКП) 
преследва всяка българска книга и 
изпраща местните българи по ла-
герите край Голи Отток и Идризово, 
тук, в България, комунистическата 
партия става съучастник на сръб-
ските си другари, като прегръща 
Коминтерновския постулат за ма-
кедонска нация и език, различни от 
българския родов корен. Едно от 
най-големите предателства е т.нар 
„преброяване“ на населението от 
1946 г., при което 70% от хората в 
Пиринска Македония се записват 
като „македонци“ (и до днес този 
факт постоянно се повтаря и пар-
тии като ОМО „Илинден“ Пирин 
настояват за признаване на маке-
донско малцинство в този китен 
български край ?!?).

Днес, когато спорим с другари от 
Македония, не бива да забравяме 
тези факти. Отчасти би трябвало 
и да ги разбираме, защото те са 
подложени на десетилетна сръбс-
ка пропаганда – като се започне от 
училищата, където учат за „бугар-
скиот фашистички окупатор“, мине 
се през македонските медии, които 
по цял ден плюят против „соседите 
на изток“ и се продължи с постоян-
ните провокации (като филма „Тре-
то полувреме“ на Дарко Митрески). 
Не на последно място позицията на 
България по повод защитата на чо-
вешките права на своите сънарод-
ници насърчава определени среди 
в Скопие да продължат с тези свои 
действия. Остава обаче надеждата, 
че израстващото младо поколение 
в Р Македония, завършващо висше 
образование в България, както и 
техните връстници от Р България, 
ще осъществят общия прочит на 
тези събития в името на общото 
европейско бъдеще.”

ПРЕЛОМ

ИЗ „ОХРИД, ОХРИД – УБАВ, МИЛ…”


