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АЗБУЧНИ
ИСТИНИ

РЕДАКЦИОННО:

Какви са най-сериозните рискове 
пред България в момента? Заплашва 
ли ни гръцки сценарий?

От гръцкия сценарий, слава Богу, все 
още сме далеч. Това обаче да не ни ус-
покоява, защото си имаме доста опасни 
собствени рискове. Най-големият е поли-
тическият риск. Цяла година България се 
тресе от незапомнена политическа криза. 
Масови февруарски протести – оставка на 
правителството, служебно правителство, 
предсрочни избори. Ново мнозинство, ново 
правителство – нови протести. Държава-
та е застинала в неприлично разкрачена 
поза – доверието в нея е под критичния 
минимум. Институциите не работят. Пар-
ламентът всеки ден ни дава нагледни при-
мери какъв не трябва да бъде Български-
ят парламент. Дебатите в него се свеждат 
само до това кой е по-виновен – днешните 
или вчерашните управляващи. Правител-
ството е заложник на три ненаситни поли-
тически централи, което води до поредица 
от управленски гафове. Усещането за лип-
са на държава е все по-осезаемо. На този 
фон, самонадеяното поведение на управ-
ляващите, възприели тактиката на „дръж 
ми шапката“, обхванати от „щраусовски“ 
синдром, само налива масло в огъня. Лип-
сата на държава е само единият аспект 
на политическия риск. Другият, не по-мал-
ко важен аспект, е осъществяването на 
неувяхващия социалистически мерак за 
повече държава в икономиката. Управля-
ващите концентрираха огромен финансов 
ресурс през бюджета за 2014 г., който ще 
харчат централизирано, без контрола на 
парламента, по усмотрение на правител-
ството, т.е. трите политически централи, 
чиито хищнически инстинкт е добре из-
вестен. Налице са неприкрити опити да се 
реставрират порочни соцпрактики от близ-
кото минало. Например непазарно регули-
ране на цени, опит за пречки на големите 
търговски вериги, възраждането на поня-
тието „Нармаг“ и най-вече намерението да 
се наливат много милиони от данъците ни 

във фалиралите соцгиганти „Химко“ 
– Враца, „Кремиковци“ и кой ли още 
не под девиза „да реиндустриализи-
раме страната“. С такова похвално 
намерение и с подобни действия през 
1996 г. социалистите, начело с Жан 
Виденов, съсипаха държавата. Сега 
са на път да сторят същото, но вече 
със Станишев. 

Друг опасен риск е продължи-
телната икономическа криза, която 
досъсипва икономиката, увеличава 
безработицата и задълбочава обед-
няването. Нелепо звучат бодряшките 
съобщения на управляващите, че кри-
зата свърши и под тяхно ръководство 
ни чакат добри времена. Напомнят 
ми Дянковия оптимизъм. Истината 
е, че с близкия до нулата икономи-
чески растеж, на който се радваме, 
технически не сме в рецесия, но про-
дължаваме бавно да пълзим по дъното и 
сме далеч от края на кризата. Песимизмът 
ми се засилва и от факта, че управлява-
щите не разбират, че с повечето намеса 
на държавата в икономиката пречат, а не 
помагат за развитието й. Че с поредица от 
свои действия и намерения плашат и отб-
лъскват инвеститорите – и чуждестранни, 
и български. Че влошават инвестиционния 
климат и бизнес средата. Че настоящата 
2013 г. бележи рекорд по спад на инвести-
циите и връх по напуснали страната капи-
тали. Че без инвестиции няма икономика, 
няма растеж, няма нищо. 

Следващият риск е пълният отказ от 
структурни реформи в дълбоко нерефор-
мираните, бюрократизирани и неефектив-
ни бюджетни системи като здравеопазва-
не, образование, социална сфера, публич-
на администрация. Те са като плаващи пя-
съци. Колкото и пари да им изсипеш, те ги 
поглъщат, по правило не им стигат, искат 
още и още, а услугите, които произвеждат, 
са все по-лоши и по-лоши. Та толкова ли е 
трудно да разберат управляващите – тези 
и предишните, и по-предишните, че бъл-
гарската икономика не е в състояние да 

създаде достатъчен ресурс, който да изх-
рани тези неприлично затлъстели системи 
и че съществуването им в сегашния вид е 
възможно само с цената на нови заеми и 
увеличаване на държавния дълг. 

Разбира се, има и други рискове – со-
циален, енергиен и т.н.

Пресилени ли са страховете, че 
сме в енергиен колапс? Да очакваме ли 
скок на тока догодина?

Не мисля, че са пресилени. НЕК е пред 
технически фалит. Натрупал е огромни за-
дължения, които нарастват всеки месец. 
Вместо да изработят една дългосрочна 
национална стратегия за развитието на 
енергийния сектор, съобразена с реални-
те потребности на България днес и утре, 
базирана на радикални пазарни реформи, 
управляващите панически предприемат 
палиативни мерки за задържане на цени-
те, с което ускоряват фалита на система-
та. Надуват крехкия енергиен балон, който 
ще се спука догодина и тогава ни очаква 
шоково увеличение на цените. 
След това вече структурните ре- на стр. 4

Муравей Радев, министър на финансите от БДФ в правителството на ОДС (1997-2001) 

БДФ почете паметта
на Илия Минев

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
стр. 3

Да работим заедно 
за националните 
интереси

ЛИЦАТА ОТ ПРОТЕСТА
стр. 8

ПРОДЪЛЖАВАМЕ БАВНО ДА 
ПЪЛЗИМ ПО ДЪНОТО

ПРОДЪЛЖАВАМЕ БАВНО ДА 
ПЪЛЗИМ ПО ДЪНОТО

Ненадейно, като из заса-
да. Посред  януари. Замразе-
ният проект АБВ се съживи. 
АБВ в ролята на Снежанка, 
целуната от Гоце – принца 
на БСП. В ролята на джудже-
тата: Румен Петков, Калфин 
и сие. В ролята на злата ма-
щеха – Станишев. Битката я 
нарекоха „лидерска“. Оръжи-
ята са си все старите – ком-
промати. Идеята – кой да 
поведе столетницата. Опор-
ните точки за пиар: „БСП е 
демократична партия, коя-
то ражда алтернативите за 
България!“.  

УВИ!
Новите мехове са си ста-

рите и виното в тях отдавна 
е вкиснало. А азбучна истина 
е, че преливането от пусто в 
празно не е алтернатива за 
никого. Защото посредстве-
ността не разпознава нищо 
по-висше от себе си. 

Неслучайно всяко изказва-
не и в двата „алтернативни“ 
лагера на другарите започ-
ва с „Извинете!“ и завършва 
с компромат. Но извинение 
така и не поднесоха на це-
локупния български народ за 
причиняваните с десетиле-
тия беди. С което разградиха 
двора не само на политика-
та, но и на институцията дър-
жава. 

В. „Прелом“

Отварянето на 
досиетата е условие
на ЕС, ...

АКТУАЛНО
стр. 6
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IN MEMORIAM

БЪЛГАРИТЕ В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА НЯМАТ ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ

Изминаха повече от 100 дни, 
откакто Българският културно-ин-
формационен център в Босилеград 
за първи път сподели тревогите и 
възмущението на българското насе-
ление в Босилеградско от премахва-
нето на българския цифров сигнал 
на територията на Босилеградска 
община. Пет месеца преди това има-
ше качествен цифров сигнал и след-
вайки напътствията от рекламите за 
цифровизацията, около половината 
от населението в Босилеградско си 
купи декодиращи устройства и гледа-
ше българска телевизия. 

КИЦ „Босилеград“ по надлежен 
ред осведоми за случая Министерс-
твото на външните работи, Държав-
ната агенция за българите в чужби-
на, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съ-
общенията, Народното събрание, 
Комисията за регулиране на съоб-
щенията, Съвета по електронни ме-
дии, политически партии, НПО-та и 
българските медии. Въпреки добро-
намерените изявления и готовността 
на всички проблемът да се реши, той 
и досега не е решен. 

Най-напред получихме противо-
речиви обяснения от типа на „(не)до-
пустими излъчвания на границата на 
съседни държави“ до „проблемът е 
решен след среща с председателя 
на Комисията за регулиране на съ-
общенията на Сърбия“ и „хората в 
Димитровград и Босилеград в Сър-
бия вече гледат българска ефирна 
цифрова телевизия“. През ноември 
се появи слаб и нестабилен цифров 

сигнал в центъра на Босилеград с 
лошо качество на приема, а в окол-
ните села няма никакъв прием. Бяха 
направени и съответни замервания 
на сигнала от страна на представите-
ли на НУРТС. Досега никой не каза 
защо на мястото на телевизионния 
предавател отпреди месец август е 
сложен друг, с много по-малка мощ-
ност, и цифровият сигнал не само 
не достига до Босилеградско, но и 
до много кюстендилски и треклянски 
села. 

Недопустимо и нечовешко е, че 
българите в Босилеградско и Цариб-
родско, по времето на телекомуника-
циите и евроинтеграциите, за Коледа 
и Нова година не само няма да могат 
да гледат българска телевизия, но не 
получиха и никакво смислено обяс-

На 7 януари 1945 г., Коледа по стар стил, в Социалистическа република Македония започва Кървавият Божик.
При политическите репресии тогава са ликвидирани или малтретирани без съд или присъда хора с българско самосъзнание. По нареждане 

на маршал Тито са погубени 1200 българи, списъците за които са подготвени от Лазар Колишевски. Целта е била да се заличи българското са-
мосъзнание и да се ускори процесът на македонизация на населението. По време на репресиите през 1945 г. в Охридско и Преспанско са убити 
23 000 българи, а други 130 000 българи са изселени, изгонени и преследвани, изпращани в концлагерите на Титова Югославия.

Убитите в Скопие са 63 души, във Велес – 54, в Куманово – 48, в Битоля – 36, в Щип – 77, в Прилеп – 35, при село Владимирово, Беровско 
– 330 души. Край Охридскотото и Преспанското езеро, в планината Галичица край село Отешево са избити много българи, а телата са хвърляни 
в Преспанското езеро. Във Велес телата са закопани зад черквата „Свети Спас“ и край Пуста кула.

нение защо и докога няма да я гле-
дат. КИЦ „Босилеград“ настоява за 
отговор на този въпрос и протестира 
за нехайството, с което се пренебрег-
ва значението за свободен достъп 
до българската телевизия като най-
ефикасна жива връзка с България и 
най-добро средство за опазване на 
българския език, история и култура 
в Западните покрайнини. В крайна 
сметка, това е и официална държав-
на политика и всеки трябва отговорно 
да се отнася към нея. 

Иван Николов, 
Председател на 

КИЦ „Босилеград“ 
Босилеград, 16.12.2013 г.

На 11 декември 2013 г. на 78 години почина Йовка Радева – съпруга на видния легионер                     
Георги Радев и майка на Муравей Радев – бивш председател на БДФ. Г-жа Радева е член на БДФ от осно-
ваването му. Родена в гр. Перущица, тя още на 22-годишна възраст се сблъсква с мракобесната, реп-
ресивна машина на „Народната власт“. Съпругът й е арестуван и след кратък съдебен фарс е осъден 
на десет години затвор за участие в легионерска организация. Грижи се сама за едногодишния си син 
– живее в мизерия и нищета, преследвана от анатемата „народен враг“. След излежаване на присъда-
та и завръщането на съпруга й от затвора, семейството й продължава да бъде репресирано. Следва 
изселване от София по време на Унгарските събития. Дълги години й се отказва възстановяването 
на пловдивско гражданство. В продължение на две години Йовка Радева издържа сама семейството 
си – шие ученически якички, прави мартенички, ръкоделия и пр., защото не приемат никъде мъжа й на 
работа. По-късно тормозът върху семейството й продължава с периодични привиквания в Държавна 
сигурност и неприкрито присъствие на тайни агенти, следящи мъжа й. И така чак до 1990 г. Живот, 
изпълнен с кошмара на комунистическата тирания. И пример за сила. Силата на „слабата“ жена, оста-
нала вярна на себе си, на семейството си и на България. 

Поклон пред светлата й памет!

Да си спомним за Кървавия Божик
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БДФ почете делото на Илия МиневБДФ почете делото на Илия Минев

Умря Нелсън Мандела. На 95 години в дома си в Йоханесбург в Южна Африка. Целият свят знае кой е. Покрай смъртта 
му и задължителното споменаване на Нобеловата награда, сега мнозина вероятно ще научат, че през 1993 г. той я по-
деля с Фредерик де Клерк.

На 16 януари 2014 г. се навършиха 26 
г. от създаването на първата правоза-
щитна организация в най-новата история 
на България – Независимо дружество за 
защита правата на човека (НДЗПЧ). Дру-
жеството е основано две години преди 
падането на комунистическия режим от 
Илия Минев – човекът, който престоя 
цели 33 години като политически зат-
ворник в комунистическа България. Го-
дишнината беше отбелязана с панихи-
да на неговия паметник в София. Сред 
дошлите да почетат делото на Илия Ми-
нев бяха Константин Тренчев, Николай 
Колев-Босия, Иван Сотиров, членове на 
НДЗПЧ, репресирани и близки на диси-
дента. 

Председателят на БДФ Жаклин То-
лева беше единственият представител 
на политическа партия на събитието. 

„Хора като Илия Минев, като Ва-
сил Узунов, лежали дълги години в 
затворите, но запазили своя непоко-
рен дух, са съвестта на България“, 

каза тя пред паметната плоча.
Панихидата отслужи отец Димитър 

Амбарев, който разказа как Минев е бил 
затварян в помещенията за въглища и 
когато след дълъг престой мъчителите 
му са очаквали да открият труп, той с 
огромно усилие на волята е изпълзявал, 
целият черен и окървавен – същински 
вампир в техните ужасени очи.

Отецът призова Илия Минев да не 
бъде наричан „българският Нелсън 
Мандела“. Според него единственото 
общо между двамата са многото години, 
прекарани в затвора – 26 при Мандела 
и 33 при Минев. Двамата са лежали при 
много различни условия и несравнима 
жестокост при мъченията, подчерта Ам-
барев. Той изрази съжаление, че за раз-
лика от Мандела, който беше изпратен 
от целия свят, Илия Минев е починал в 
самота и изолация.

На 29 години легионерът Илия Минев 
е осъден като враг на народа и получава 

доживотна присъда. За 33 години обика-
ля почти всички затвори и лагери в стра-
ната, прекарва 1860 дни в карцера и 460 
дни в гладни стачки. След излизането 
си неизменно е под наблюдение на ДС, 
системно е подлаган на разпити и мъче-
ния. Въпреки всичко успява да събере 
свои съратници от средите на легионе-
рите и през 1988 г. основава Независи-
мото дружество за защита правата на 
човека – единствената по онова време 
некомунистическа организация. След 10 
ноември 1989 г. той е изолиран, не е до-
пуснат да участва в политическия живот 
и през 2000 г. си отива от този свят сам 
и забравен. Посмъртно президентът Пе-
тър Стоянов го удостоява с орден „Ста-
ра планина“ I степен.

Един откъс от разказа на Илия Минев 
в книгата „Непримиримият Илия Минев“ 
на Иван Гаджев, издадена през 2003 
г., е много показателен за началото на 
т.нар. преход у нас. Разказът е свързан 

с първия свободен митинг в София на 18 
ноември:

„На 10 ноември чуваме с жената ве-
черта – Тодор Живков бил свален. А за 
мен – седмица след това, няма проме-
ни. Още идваха на празни приказки от 
ДС. По едно време престанаха. Няма и 
коли.

А никой не идва да ме информира, 
че вече съм свободен човек...

Така и не смея открито да ида до га-
рата, защото имам чувството, че веднага 
ще ме задържат. Затова един приятел, 
който знаеше къде да чака с колата си, 
ме заведе в София.

На 18-и се събра огромен митинг... 
Почнаха да говорят ораторите. Гледам 
плакат: „Искаме Илия Минев!“. Наши 
приятели се подготвили, а аз нищо не 
зная. Търсят ме хора и ме заведоха до 
трибуната. Тъкмо да стъпя пред микро-

фона, който беше на по-висока платфор-
ма, гледам Кюранов. Вперил в мен един 
поглед, не ти е работа! Вика ми да не 
мърдам, така било наредено. И ми преп-
речва пътя с коляното си. Казах си – уж 
общественик, журналист, а се занимава 
с работа на долнопробен полицай!

Аз не исках да го слушам, но тех-
ните хора ме избутаха.

На Петър Берон момчетата, с ленти, 
ме изблъскаха.

Отправям се към Вагенщайн, други 
ми го посочиха. Бях дочул, че били ска-
рани с Тодор Живков, две години стоял 
в Германия. Казвам му: „Имате автори-
тет като виден партиен член, дайте ми 
възможност и аз да кажа две-три думи от 
името на НДЗПЧ“. Оказа се, че ме позна-
вал, но не можело.

До него Петър Берон. Обръщам се по 
същия начин към него. 

И той – такова е нареждането, а и 
не съм се бил записал.

Питам го дали ме познава – да, знае 
всичко, но не може да говоря. И вика 
милиция. Идва един капитан с други 
двама. Отзад някой ме издърпа, моите 
приятели се сборичкаха с другите. През 
това време изкарват от името на Дру-
жеството да говори Румен Воденичаров. 
Казвам на Берон – как може да се допус-
ка такова нещо! Пак – така е наредено! 
Георги Спасов и Петър Берон в очите ми 
го казаха:

„демокрацията е за нас, не за 
тебе!“ 

И Каракачанов, Петко Симеонов – 
същото! Само Блага Димитрова и Петър 
Слабаков не се обадиха. Така и не ме 
пуснаха до микрофона. Андрей Луканов 
бил наредил това.“

В. „Прелом”

ЖЕСТОКО
(ИЛИЯ МИНЕВ И НЕЛСЪН МАНДЕЛА)

Де Клерк не е толкова известен. Но има 
огромен принос за това, че Южна Африка 
избегна съдбата на съседна Южна Роде-
зия, днес Зимбабве. В Родезия „черната 
революция“ победи доста по-рано и за 
около 30 години несменяемият диктатор 
комунист Робърт Мугабе съсипа някогаш-
ната цветуща страна, постигайки световен 
рекорд по инфлация – 100 000 процента 
годишно и банкнота 500 000 000 зимбаб-
вийски долара, (2 щатски долара).

В много голяма степен благодарение 
на разума на двама големи мъже, Ман-
дела и Де Клерк, Южна Африка направи 
успешен преход от апартейда към демок-
рацията. Не всичко е цветущо, има много 
бедност и вече расизъм с обратен знак, 
но за сравнение със Зимбабве и дума не 
може да става. 

Та именно Фредерик де Клерк пусна 
през 1990 г. от затвора Нелсън Мандела, 
след което белите почнаха да предават 
властта плавно и внимателно. Получи се 

относително добре, а ако сравняваме как 
нашите комунисти предаваха (и все още 
предават) властта в България – изключи-
телно добре. 

Което доказва, че е по-добре да си 
имаш работа с расисти, които все пак 
са възпитани да мислят в европейската 
демократична традиция, отколкото с ко-
мунисти, които са възпитани да мислят в 
съветската политическа традиция. 

Мандела прекара 26 години в затвора, 
но в крайна сметка победи. Приживе той 
се превърна в икона не само защото се от-
каза от отмъщението, което беше напълно 
по възможностите му, но и защото избра 
мира, опрощението. А и защото в разрез с 
африканската практика изкара само един 
мандат като президент и сдаде властта на 
политическите си наследници (не на био-
логичните, както е в България например). 

Без да е президент, той се превърна в 
авторитет от последна инстанция и свър-
ши огромна работа за страната си. Но тя 

също му помогна. И бели, и черни приз-
наха неговия морален подвиг. Той беше 
гордост за нацията. 

И сега от Южна Африка към България. 
Един българин, Илия Минев, е стоял в 

затвора 33 години, със 7 повече от Нел-
сън Мандела. Не за убийство, не за прес-
тъпление, а заради отказа си да приеме 
комунизма. 

Той също дочака рухването на систе-
мата, срещу която се бореше. Но вместо 
почести и признание, ние го игнорирахме. 
Престорихме се, че го няма. Не го е има-
ло. СДС в първите години не го допусна. 
Той остана сам, непризнат, непознат. 

То беше нарочно, разбира се. 
На комунистите не им трябваха такива 

икони. Те си имаха свои.
Днес всички знаят, че Тодор Живков 

е бил голяма работа, за огромна част от 
българите той е бил голям политик, дър-
жавник и свестен човек. За Илия Минев си 
спомнят малцина.

Една от големите ни грешки е тази 
– пропуснахме да отдадем дължимото на 
хората, които платиха с живота си отказа  
да се примирят с лъжата и неправдата. 
И вместо тях изпълзяха фалшиви герои, 
днес седесари, утре – комунисти, вдруги-
ден – депесари, както дойде. 

Келепир да има. 
Забравихме, че най-важното у човека 

е неговото достойнство, вярата – и силата 
да понася страданията в името на истина-
та и справедливостта. Това ни отличава 
от животните, от другите същества. Макар 
че някои животни имат повече достойнст-
во от някои хора.

И си плащаме за тази забрава.
Жестоко.

Георги Даскалов
http://www.ekipnews.com 

Жаклин Толева, отец Димитър Амбарев, проф. Алтънков, репресирани и близки на 
Илия Минев почетоха делото му.

Снимка: vesti.bg
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форми ще бъдат неизбежни, ще 
бъдат по-скъпи и по-болезнени, но 
това вероятно ще бъде грижа на 
други управляващи. 

Какъв финал на сблъсъка на власт-
та и недоволните граждани очаква-
те?

Финалът е предизвестен. Когато 
60–70% от гражданите са недоволни от 
управлението и искат оставката на пра-
вителството, когато протестите продъл-
жават вече 6 месеца, когато и студентите 
тръгнат, положението е неспасяемо. Да 
управляваш на инат, е вредно. За жалост, 
вредно е не само за инатящите се, но и за 
страната като цяло.

Пламен Орешарски е бил ваш замес-
тник-министър, допада ли ви в роля-
та на премиер? Трябва ли да получи 
доверие за пълен мандат, или гафове-
те на кабинета му са твърде много?

Пламен Орешарски е много добър 
експерт, но е слаб политик и съвършено 
непригоден за премиер в обстановка като 
днешната. Направи и продължава да пра-
ви неща, които, убеден съм, знае, че са 
неправилни, дори вредни, но не може да 
се противопостави на издигналите го по-
литически сили, които ги налагат. От прок-
ламирания експертен характер на прави-
телството му не остана нищо. Все по-ясна 
е пълната зависимост от политическите 
централи на БСП, ДПС и Атака. Единстве-

ният достоен ход на Пламен, който му ос-
тава, е предсрочна оставка по собствено 
решение.

Според Вас има два пътя – десен и 
грешен. Кога ще тръгнем по верния? 
Не подкрепяте ли социалните мерки 
на правителството?

Аз съм човек с десни убеждения. Та-
къв бях и като политик. Защото смятам, 
че благоденствие ще има само ако създа-
деш достатъчно блага, които да гаранти-
рат високо потребление. А не обратното. 
Защото, ако допуснеш водещото начало 
да е потреблението, а произвеждането и 
създаването да е вторично, рано или къс-
но те застига съдбата на Гърция. Относно 
социалните мерки на управляващите – да, 
не е лошо най-бедната европейска страна 
да даде известна подкрепа за най-нужда-
ещите се. Смешното е, че нищожните раз-
мери на тези помощи се преекспонират и 
тази социална пудра се представя за ог-
ромен успех и същностна характеристика 
на управлението. Истината е, че голямата 
социална политика е далеч от нас. Мощ-
ната, добре развита социална политика е 
възможна само в подредените държави с 
мощна икономика, каквато България не е. 
Малките и слаби икономики не могат да 
си го позволят. И тук е трагикомедията на 
всяка популистка опозиция, която обещава 
всичко преди избори, а след тях, вече като 
управляваща, сблъсквайки се с горчивата 
действителност, прибягва до пудрата по-

ради липса на друго. 

Ще стане ли Реформаторският 
блок новата силна десница, която ще 
издърпа България нагоре и напред, 
или ще е поредното разочарование?

Реформаторският блок постепенно 
доби облика на най-перспективния поли-
тически субект от наличните политически 
сили в момента. Програмните намерения 
за ограничен управленски мандат, неза-
бавни структурни реформи, граждански 
контрол и нова конституция ще печелят 
все повече привърженици. Надеждите ще 
нарастват, с тях ще нарастват и отговор-
ностите на блока. Длъжни са да не допус-
нат разрушителните вътрешни междуо-
собици, белязали развитието на демок-
ратичните партии, които го съставляват. 
Струва ми се, че ще спечелят, ако засилят 
автентичното дясно присъствие в състава 
си, защото част от десните избиратели не 
го припознават като истински десен су-
бект. Много ми се иска да успеят и им го 
желая от все сърце.

Кои според вас са главните винов-
ници за ограбването на държавата? 
Защо стигнахме дотук – бездната 
между богати и бедни да е толкова 
фрапираща?

Бедните и ограбени държави имат една 
обща характеристика. Всички те, явно или 
прикрито, са управлявани продължително 
време от олигарси и монополи. По прави-

ло в тях демокрацията е само привидна, а 
правилата и истинската конкуренция се мо-
дифицират според интересите на власти-
меещите. Което неминуемо води до малко 
на брой много богати, много на брой бедни 
хора и липса на средна класа. Ако не иска-
ме това разслоение да продължи, трябва 
час по-скоро да премахнем причините за 
обедняването, а не да се занимаваме със 
следствията и социалните пудри. 

Защо Пловдив не е сред най-бързо 
развиващите се градове у нас въпреки 
благоприятните си дадености, какви-
то други нямат? На какво да заложи 
местната власт?

Пловдивчани са интелигентни и пред-
приемчиви хора, с мъдрост, натрупана 
през вековете. Те не развиват истинския 
си потенциал, защото обществено-поли-
тическата и икономическа среда е неси-
гурна, променлива, често непредвидима, 
а държавата продължава да пречи вмес-
то да помага. Вярвам, че при подходящи 
условия Пловдив ще развие огромния си 
потенциал. Вярно, нямаме си море, но 
имаме толкова други предимства. Вземе-
те Стария град. Та той е пъти по-голям и 
интересен от Лувъра например. И хиляди 
пъти по-неизвестен от него извън Бълга-
рия. Което може да се промени, стига мес-
тната и централната власт да се замислят 
върху това.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ БАВНО ДА ПЪЛЗИМ ПО ДЪНОТОПРОДЪЛЖАВАМЕ БАВНО ДА ПЪЛЗИМ ПО ДЪНОТО
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Евроатлантическата ориентация
може да се окаже нелепа брошка върху евразийския калъф

Очаквате ли парламентарни избо-
ри в рамките на 2014 г.?

При популярност на правителството 
под 20 на сто изборите са задължител-
ни за релегитимация на властта, но това 
важи само за демократичните системи. За 
съжаление България вече е само фасадна 
демокрация. Узурпаторите от 11–12 май 
не се чувстват овластени от гражданите, 
а от олигархичните си спонсори. От тях 
очакват и разпореждания за следващите 
избори. Една поредна криза, способна да 
провокира мощна обществена реакция, 
може да върне публичната власт в ръцете 
на гражданите. Но това може и да не се 
случи.

Каква е прогнозата ви за резулта-
тите от евроизборите?

Рано е да се каже. Ако следваме ло-
гиката на днешния ден – патова ситуация 
между ГЕРБ и десницата, и ДПС–БСП, с 
възможност за 1–2 места за националис-
тическите партии. Добра новина би била 
възможността да пробият независими кан-
дидати, както и кандидати, подкрепени от 
българите в чужбина: ние често забравя-
ме, че те са неразделна част от България.

Кой от сегашните политически иг-
рачи ще изчезне? Кой ще пробие?

За съжаление много трудно се отпада 
от българската политическа сцена. Дори и 
най-провалилите се фигури не си отиват, 
а се местят на резервните скамейки по-на-
горе, очакват нови спонсори и нови номи-
нации. Това е съдбата на политическите 
брокери в една клиентелна система на 
пряка зависимост от задкулисието. Въз-
можно е да пробият особено енергични 
и добре платени ГМО субпродукти около 
етнополитическата корпорация на Доган 
и нейната финансово-медийна империя. 
Динамиката в националистическия сектор 
също може да доведе нови играчи на сце-
ната и да намали ролята на буфонадата 
„Атака“.

Ще видим ли нови политически ли-
дери?

Отчаяното очакване на нови лидери ще 
продължи, но възможностите на българс-
ка територия са все по-малко. Аз очаквам 

в непосредствено бъдеще в публичния 
живот да се включи пълноценно новата 
българска диаспора по света. Отмина 
времето на разпокъсаната и опартизанена 
българска емиграция от времето на сту-
дената война. Стръвните царски „юпита“ 
разграбиха каквото можаха.

Време е България да се отвори за ви-
зиите и амбициите на успелите в глобал-
ния свят през последните две десетиле-
тия българи. Рискуваме част от тях да се 
окажат една нова „юпи“ вълна. Но по све-
та вече има много успели българи, които 
осъзнават ценността да имаш родина и да 
се погрижиш за нейния успех като част от 
собствения ти живот и амбиция. Нашият 
български проблем е да припознаем ли-
дерството. Опак хора сме – „айде бе, този 
ли, нали ми е комшия, той ще ме командва 
мене...“

Каква е прогнозата ви за бъдеще-
то на националистическите партии? 
Да очакваме ли засилване на вълната 
от ксенофобия?

Под общото понятие „национализъм“ 
се крият поне три различни политически 
идентичности. Първо, лобисти и служите-
ли на чужди интереси. На една национал-
на сбирка на движение „Русофили“ тези 
„националисти“ ръкопляскаха на твър-
дението, че Русия и България са „една 
държава“... С такива „националисти“ не 
ти трябват национални нихилисти... Вто-
ро, тесногръди и авторитарни момчета, 
на които им пречи всичко чуждо – не само 
турци, цигани и други малцинства, но и Ев-

ропа, Америка и всичко, което произлиза 
от големия свят отвъд оградата. Екстре-
мистите ксенофоби от тази категория са 
потенциално най-опасни за демократич-
ния порядък. Трето, хора с консервативни 
убеждения, които смятат – и с право, че 
националните ценности и приоритети са 
непростимо занемарени през последния 
четвърт век и че българската национална 
общност е в тежка криза. Ако може да мо-
билизира политическа подкрепа, тази на-
ционалистическа разновидност би могла 
да изиграе положителна роля в баланси-
рането на политическия ни живот.

Има ли опасност за демократичния 
ред? Очаквате ли радикализация на 
ситуацията в страната?

Има сериозна опасност. „Мекият“ прев-
рат на 11 май и изборът на Пеевски за 
шеф на ДАНС демонстрират решимостта 
на олигархичното задкулисие да замени 
представителното управление с марио-
нетно шоу, в което подбрани кукли играят 
депутати, министри, премиер, политичес-
ки лидери... Ако не бяха протестите да 
ги стреснат, можем само да спекулираме 
докъде биха стигнали в осъществяването 
на антидемократичния сценарий. Докато 
тези сили на задкулисието контролират 
управлението, само активният граждански 
протест може да бъде гаранция за демок-
ратичния конституционен ред.

Докога ще продължат протести-
те? Какъв ще бъде прекият и какъв 
косвеният резултат от тях?

След седем месеца на площадите, 
енергията на протестите естествено спа-
да. Но измамно е очакването протестът 
да отмине без последствие. Всяко текущо 
безобразие на властта може да го възп-
ламени отново. Дългосрочната полза от 
протестите е социализирането на няколко 
български поколения в културата и прак-
тиките на гражданската активност – на 
потребността да държиш отговорни инсти-
туциите на властта. По-старите български 
поколения не разполагат с критична маса 
на тази култура на гражданска свобода. 
Настоящите протести ще продължат до 
свалянето на днешното управление от 

власт.

Има ли опасност страната да се 
откаже от евроатлантическата си 
ориентация?

Управлението на ДПС–БСП има две 
основни задачи – да изгуби арбитража за 
„Белене“ и да възобнови този проект, как-
то и да реализира проекта „Южен поток“ 
по схема, изгодна за „Газпром“. Ако това 
се случи, евроатлантическата ориентация 
на България може да се окаже нелепа 
брошка върху евразийския калъф, в който 
ще бъде натикан българският национален 
интерес. Да не забравяме също и за дру-
гия мощен съсед на България – Турция, 
където се осъществява мощен ислямис-
тки неоосмански проект на частично (за-
сега) отдръпване от общността на Запа-
да. Разрухата на българската държава и 
олигархичното управление ни превръщат 
в лесна плячка за всекиго.

Какво предстои за ЕС и Черномор-
ския регион след решението на Украй-
на?

Битката за Украйна ще продължи. Въп-
реки конфуза и нерешителността на Евро-
па развитието на Украйна като суверенна 
европейска нация се подкрепя активно от 
мнозинството украинци. Антиевропейска-
та политика на Москва е заплаха за ста-
билността на цяла Централна и Източна 
Европа – за Украйна най-пряко, за Бълга-
рия – особено силно. Само партньорство 
между Запада и Русия може да създаде 
благоприятни условия за развитието на 
целия регион – на Черно море и на Източ-
на Европа.

Кое ще е фаталното през 2014 г.?
Поражението на гражданския протест 

и успехът на посткомунистическата оли-
гархия да изпрати в емиграция поредното 
– може би последното – младо поколение 
на България. Те не крият, че им е необхо-
дима територията – българите, живеещи 
на нея, не ги интересуват.

В. „Дневник“

Политологът Огнян Минчев за 2014 г.: 
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– Вуте, бе, оти се казва дръжава, бе? 
– недоумявала Пена.

– Оти, Пено – светнал я Вуте, – она 
требе да дръжи здраво, а не да дава! 

Този шеговит диалог на Славимир 
Генчев ме наведе на толкова много мис-
ли, че реших да ги запиша. В разговори-
те си с приятели от години се натъквам 
на какви ли не превратни разбирания за 
това що е то държавата и има ли почва у 
нас. Въпросът за държавата е закономе-
рен, като имаме предвид социалистичес-
ката образованост на средния български 
интелигент. Но въпросът е парадоксален, 
погледнат в исторически аспект за българ-
ския народ. 

Защото, погледнато исторически, иде-
ята държава е може би най-същностната 
за българина. Ние сме имали държава 
много преди да дойдем по тези земи. Иде-
ята държава при Кубрат държи целостта и 
единството на пръчките от снопа. В идея 
за държава неговият син Аспарух взема 
личната си пръчка и стратегически идва 
да основе днешна България. Не за да раз-
цепи старата, а за да й вдъхне нов живот! 

С идеята за държава княз Борис І прави 
покръстването, та всички българи и славя-
ни да изповядат един Бог, да говорят един 
език, да бъдат една нация (а не само на-
род). Защо? Ето какво казва акад. Димит-
рий Лихачов през 60-те години на миналия 
век: „Обединената духовна енергия на 
траки, славяни, готи и българи създава 
средновековното културно чудо, кое-
то аз наричам държава на Духа“.

„Обединена духовна енергия! Дър-
жава на Духа!“

И наистина е невиждано чудо – един-
ствени в света да имаме Златен век на 
книжнина, а по-късно и трети голям уни-
верситет – Търновската книжовна школа. 
Ние имаме и едно историческо знамение в 
лицето на свети Иван Рилски. Когато пра-
тениците на цар Петър отиват при свете-

ца и му носят в дар плодове и злато, той 
връща златото – с него царят да направи 
оръжие и да брани държавата!

В тази велика идея „държава” два века 
отстояваме с меча на тангризма и еди-
надесет века – с християнската вяра. От 
тези единадесет века седем са под робст-
во – два века визатнийско и пет турско! Но 
идеята за държава е била толкова жива в 
душата на българина, че всеки път като 
феникс я е възкресявал от пепелищата на 
историята. 

Защото какво е Българското будителс-
тво? Какво е онова свещено „О, неразумни 
и юроде! Защо се срамуваш да се наре-
чеш българин и не четеш и не говориш 
на своя език? Или българите не са имали 
царство и държава“? Ето идея – идея за 
държава, идея за това кои сме и накъде 
сме тръгнали. И след това много законо-
мерно имаме още едно чудо в историята 
ни. Имаме Църковен въпрос, в който без 
институцията държава правим институ-
ционални дела! Очертаваме диоцезните 
граници на българската етничност! За да 
може след това по тях да отстояваме те-
риторията на своята държава.

Тогава? Какво е държава?
Науката още спори по дефинициите. 

Дипломацията – също. Ще я класифици-
рат по видовете й форми на държавно уп-
равление, по устройство, по политически 
режими. Ще водят безконечни дискусии за 
произхода й.

Според Джон Лок държавата е нещо 
като пазач: „Държавата има функцията да 
защитава собствеността и частните инте-
реси на членовете на гражданското об-
щество“. За други държавата е регулатор: 
„Държавата мобилизира ресурси, преразп-
ределя ги между видовете публични блага 
и успоредно с това рационализира техния 
брой и намалява обема им“. Днешните 
икономисти са разделени на два неприми-
рими лагера за малко или много „държава“ 
в икономиката. Та дори лявото и дясното 
в политиката се превърна във фатален 
заложник на подобни разбирания – „малко 

държава“ и „много държава“.
За Ницше „където свършва държавата, 

започва човекът“. 
А Ленин ще постулира: „Държава-

та е машина за подтисничество на 
една класа над други, машина, която да 
поддържа в послушание на една класа 
другите, подчинени класи. Държавата е 
апарат за насилие в ръцете на господст-
ващата класа“. 

Колко съвременно и актуално зву-
чи днес в България Ленин! Не мислите 
ли?

Чудно ли е тогава, че след насаждано 
с десетилетия подобно мислене, държав-
ността се отрича? Та ние преживяхме тол-
кова култове и тоталитарност! Та ние пре-
живяхме половин век, в който държавата 
се отъждествяваше с една единствена 
партия, а партията беше и баща, и май-
ка, и религия и опиум на народа… Чуден 
ли е тогава този повсеместен крах? Та на 
принципа „разделяй и владей“ в наше-
то общество са сринати устоите и 
на трите стълба, с които се гради 
обществото: на политиката, чрез ко-
ято съжителстваме като граждани 
на държавата си; на религията, с коя-
то правим своята душевна съвмести-
мост като общност; на държавата, 
чрез която се осъществяваме като 
нация на световната сцена в идея за 
творчество. 

Но днес се питам: Какво да отгово-
рим на тези, които чакат държавата да се 
погрижи за личните им отговорности? На 
тези, които при всеки удобен случай се 
жалват от държавата си на институциите 
в Брюксел? Или на тези, които днес пате-
тично тръбят: „Аз обичам родината, но не 
и държавата!“. Може би трябва да им при-
помним един исторически факт. 

През 1891 г. под давление на Коста 
Паница (по-късно осъден на смърт и раз-

стрелян за антидържавен заговор и шпи-
онаж в полза на чужда държава) бившият 
министър-председател Петко Каравелов е 
затворен в Черната джамия и зверски пре-
бит! Чуждестранни журналисти научават 
за побоя и го питат дали е вярно. Цели-
ят посинен и едва ходещ, Петко Караве-
лов застава пред тях и без да потрепне, 
при очевидния факт отговаря: „Господа, в 
България не бият...“.

Защо? Защото не може да имаме роди-
на – без държава! И свидетелство за това 
е пролятата кръв на всички онези знайни и 
незнайни жертвеници, загинали с идея за 
България. Защото клеветиш ли държава-
та си, унищожаваш себе си, собствените 
си устои, върху които стоиш. 

Защото държавата първо е вътре 
в нас. И ние я правим такава, каквато 
е. Държавата е огледало на нашия ли-
чен морал и нашата обществена наг-
ласа за отговорност. Но държавата е 
и тази, която акумулира енергиите на 
нацията и ги насочва към висини.

Може би затова Хегел е считал, че: „В 
държавата духът е не само предмет 
божествен, не само се формира субек-
тивно в прекрасна телесност, а е жив 
всеобщ дух, който в същото време 
е самосъзнателен дух на отделните 
индивиди“. Пак според него, само по от-
ношение на държавите и само във връзка 
с техните взаимодействия думата „исто-
рия“ има някакъв смисъл. „А народите, 
които нямат държавно устройство, 
казва Хегел, се намират в преддверие-
то на световната история.“ 

Но ние, българите, никога не сме били 
в преддверието на световната история. 
Били сме в храма и сме давали причастие. 
Така и ще бъде!

Вихра Мартенска

„Да бъде България! Казах.“
                                 Хан Аспарух

Древен народ! Горди Балкани!
Животворна вода, очистваща рани!
Майка безстрашна, синове на Бога!
Дързостен Път за себенадмога!

На разпятие неведнъж прикована,
с разкъсана гръд децата си брани!
Не, няма глава да склони примирена,
ръст ще извиси – преобразена!

Дима Стоянова

Стената на плача

Съзнаваме ли вече колко века, 
в скръб застанал пред Стената на плача,
с плач и самосъжаление човека
не прави крачките към свойта свобода?

Днес повечето нейни камъни са прах,
но и пред малкото останали стоим и плачем.
Стената на плача е днешен праг
и трябва този праг да го прекрачим.

Румен Сейреков
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Отварянето на досиетата е условие на ЕС,
закриването на комисията ще парализира

преосмислянето на миналото.

период оказва влия-
ние върху настоящето. 
Имам обаче усещане-
то, че мнозина искат 
да се отнасят към този 
период като към Ан-
тичността или като към 
Древен Египет, които 
нямат такова голямо 
влияние върху съв-

ремието. И ние за това говорим. Именно 
защото старите кадри имат такова голямо 
влияние върху настоящето, това минало 
трябва да се осветлява.

Не на последно място, за да стане 
ясно на съвременните млади хора какво 
е ставало преди 25 години, означава да 
се живее в правова държава и в демокра-
ция. Това се получава най-добре, когато 
на младежта се демонстрира как преди 
30–40 години тук е имало ситуация, която 
не е била демократична и какво е означа-
вало това за хората. От ограничен достъп 
за пътуване, до забраната на определена 
литература, право на свободно изразява-
не на мнение, ограничаване на свободата 
на словото и т.н. Да не говорим за репре-
сиите, за системата от лагери и за полити-
ческото правосъдие.

Мнозина разбират какво е свободата 
едва когато я загубят. За това мисля, че 
трябва да се напомня за тоталитарното 
минало, за да стане ясна стойността на 
съвременната държава и на демокрация-
та.

В края на октомври фондация „Кон-
рад Аденауер“ инициира провеждането 
на една много актуална кръгла маса в 
Народното събрание за предизвика-
телствата през отварянето на доси-
етата в България. Участниците в нея 
– експерти, общественици, предста-
вители на редица неправителствени 
организации, показаха подкрепата си 
към започналия през последните годи-
ни системен процес на разкриване на 
сътрудниците на комунистическите 
тайни служби и на проучването на ар-
хивите на ДС да продължи. Днес обаче 
от управляващата БСП говорят, че 
Законът за досиетата не е бил вече 
нужен на обществото и Комисията по 
досиетата трябва да се закрие. Като 
външен наблюдател как гледате на 
опита да бъде спрян процесът на от-
варяне на досиетата, започнал преди 
6 години?

По време на обществената дискусия, 
която организирахме в парламента, има-
ше друга публична позиция на правител-
ството. Знаете, че медиите през октомври 
цитираха позицията на лидера на БСП 
Сергей Станишев за евентуално закрива-
не на Комисията, което беше обосновано 
със спестяване на финансови средства и 
персонал. Защо точно там трябва да се 
правят икономии остава тайна на г-н Ста-
нишев, но мисля, че всеки може да се до-
сети за какво става дума.

Трябва обаче да е ясно, че Закон за 
разкриване на досиетата на тоталитарни-
те служби и избиране на независима ко-
мисия бяха условие на Европа за присъе-

диняването на България към Европейския 
съюз. Прехвърляне на компетенциите на 
сегашната комисия към Държавна агенция 
„Архиви“ би означавало, че Законът за 
разкриване сътрудниците на комунисти-
ческите тоталитарни служби няма да може 
да се прилага в пълнота, защото Държав-
ният архив няма да има пълномощията на 
Комисията, ако тя би била разпусната. А 
това би довело до парализа на процеса за 
преосмисляне на миналото. По този начин 
би се противодействало на Европейския 
съюз и би се обезсмислило изискването 
му.

Още повече, че Държавна агенция „Ар-
хиви“ не е независима, а пряко подчинена 
на правителството, министър-председа-
телят назначава и освобождава нейния 
председател. В момента Комисията е не-
зависима, тъй като не е подчинена на пра-
вителството. Тя е избрана със съгласие от 
парламента, отчита се пред него и нито 
една политическа сила няма в нея превес 
от гледна точна на броя на 9-е й членове. 
Това е голяма качествена разлика.

На обществената дискусия за до-
сиетата, която организирахте в На-
родното събрание, бяха поканени и 
представители на всички политичес-
ки партии, но направи впечатление, 
че от страна на управляващите не 
присъства никой на този обществен 
форум. Ние не чухме виждането на уп-
равляващите по този въпрос. В също-
то време миналата седмица станахме 
свидетели как от БСП много бързо 
откликнаха на призива за закриване 
на Комисията по досиетата, изразен 
от организациите на пенсионираните 
бивши кадрови служители на ДС. Не е 
ли абсурдно подобно поведение?

Е, да, но тези кръгове са на същото 
мнение като Социалистическата партия. 
Тези бивши служители духат вятър в 
платната на БСП. Докато на тази конфе-
ренция щеше да има много силен нас-
рещен вятър и човек в този случай може 
само да загуби. В този смисъл разбирам 
тяхното отсъствие от кръглата маса, която 
се проведе в парламента. Макар че в де-
мократичния процес щеше да бъде честно 
проблематиката да се дискутира открито. 
И не на последно място, за да се намери 
в дискусията изход, да се направят иконо-
мии някъде другаде, а не непременно в 
Комисията по досиетата.

Тук ще припомня факта, че именно 
управляващите днес БСП и ДПС през 
2006 г. подкрепиха приемането на сега 
действащия Закон за досиетата и 
съставянето на Комисията. Нещо по-
вече, през месец май миналата година 
те активно участваха в избора на нов 
състав и в продължаване на мандата 
на Комисията (двете партии имат в 
нея по двама представители, които 
са номинирани при избора им през май 
2012 г., бел. ред.). Къде според вас се 
крие истинската причина, за да сме 
свидетели на това отстъпление по 
отношение на политиката за отваря-
не на досиетата, демонстрирано днес 

от БСП?
Официалната причина аз я казах. Г-н 

Станишев също я спомена (икономии в 
бюджета, бел. ред.). Всичко друго е спе-
кулация. Но е ясно, че когато на висши 
ръководни постове се разкриват сътруд-
ници на комунистическите служби, това е 
неприятно.

Напомням за проблемите в Църквата, 
които се появиха през януари 2012 г., ко-
гато там бяха обявени сътрудниците сред 
митрополитите. Или този ноторен про-
цес, който нанесе големи щети, а именно 
назначаването на посланици, свързани с 
тоталитарните служби. И ако човек няма 
ясна позиция, както е в Германия, че на 
висши ръководни длъжности такива хора 
нямат място, тогава, разбира се, една та-
кава комисия и един такъв закон стават 
много дразнещи и пречещи.

Мнозина биха били доволни да се раз-
пространи мълчание около цялата тази 
проблематика и кадровата политика, за да 
може да продължава, без да е зависим от 
процеса на огласяването на сътрудници-
те.

Напоследък у нас все повече наб-
людатели изказват становището, 
че това, което става през последна-
та година в България, е основата на 
един опит да бъдат постепенно про-
менени нейните геостратегически 
ориентации към НАТО и Европейския 
съюз. Не е ли атаката срещу Комисия-
та по досиетата част от този пъзел 
за промяна на досегашната политика, 
като с евентуалното закриване на 
досиетата и Комисията се затвори 
и истината за огромното влияние на 
бившия Съветски съюз върху Бълга-
рия през периода на комунистическия 
режим?

Наистина тук коментарите биха стана-
ли много спекулативни. Разбира се, може 
да се излезе с теорията, че бивши служи-
тели на тайните комунистически служби и 
номенклатурата имат много тесни връзки 
с Русия. Или обратното – че Русия чрез 
тези кръгове иска да оказва влияние върху 
България. Ние знам, че на постсъветското 
пространство, например в Украйна и Гру-
зия, има силен геополитически натиск, но 
аз не вярвам, че целта е България да бъде 
откъсната от НАТО и извадена от ЕС.

Ако останем при тази спекулация, за 
мен по-скоро целта е да бъдат утвърдени 
руските интереси в България. Това е на-
пълно легитимно, никой не може да обви-
ни Русия за такава политика. Въпросът е 
дали това е добре за България и за Ев-
ропейския съюз. И ако продължим спеку-
лацията, е ясно, че има хора в България, 
които са по-благоприятно настроени към 
Русия, отколкото към Запада, и това не е 
учудващо след 45 години комунистическа 
диктатура. Но не смятам, че това е валид-
но за младото поколение, това отношение 
по-скоро важи за хората от по-старите ге-
нерации.

Текст и снимка: Христо Христов, 
http://desebg.com

Г-н Арндт, неотдавна в коментар 
за радио „Дойче веле“ вие изразихте 
изненада от серията назначения при 
кабинета „Орешарски“, свързани със 
сътрудници на бившата Държавна 
сигурност във властта. Как гледа-
те на една такава политика? Как тя 
се вписва в процесите, свързани с 
опитите за ограничаването на кадри 
на комунистическите тоталитарни 
служби във властта?

Аз не знам дали на България до така-
ва степен са необходими и е зависима от 
такива стари кадри, които по-рано са ра-
ботили за Държавна сигурност. Толкова 
незаменими ли са те? Мисля, че смяна 
на поколенията или на елитите изглежда 
по друг начин. Знаем, че други държави в 
Централна и Източна Европа постъпиха 
различно. Това е единият аспект на проб-
лема. Другият момент е въпросът дали 
зад всичко това има някаква система? 
Дали сътрудничеството с ДС е личностен 
проблем на съответния назначен, или зад 
всичко това стои една мрежа на сътрудни-
ци на бившата Държавна сигурност и на 
номенклатурата на бившата Комунисти-
ческа партия?

Аз обичам да правя сравнение с Гер-
мания след 1945 г. Известно е, че много 
нацисти са продължили да работят в нова-
та администрация. Но независимо от това 
какво са мислили, какво е било отноше-
нието им към миналото, никой от тях не е 
действал срещу новата държава. Нямаше 
партия приемник на Националсоциалисти-
ческата партия. По правило тези хора не 
създаваха и мрежи, с които да вредят на 
новата държава. Също така те не са се 
опитвали да получат влияние върху ико-
номиката.

Същият въпрос се задава и за Бълга-
рия: това част от биографията на хората 
ли е, или зад всичко това има система? 
На този въпрос всеки сам може да си даде 
отговор.

Вие присъствахте на международ-
ната конференция в София, на която 
стана ясно, че Германия има много 
ясна държавна политика към минало-
то и паметта за него и преосмисля-
нето му. В много инициативи, които 
подкрепя фондацията, вие също ак-
центирате върху необходимостта 
от памет за миналото по време на 
диктатурата. Ще ви помоля да ре-
зюмирате защо е важно за новите 
поколения в държави като България, 
които са преживели комунистически 
тоталитарен режим, да знаят исти-
ната за случилото се?

В цяла Източна Европа може да се 
види съвсем ясно, че комунистическият 

Д-р Марко Арндт е историк, ръководител на Софийското бюро на фондация „Кон-
рад Аденауер“ от 2011 г. За читателите на вестник „Прелом“ публикуваме интервюто 
с д-р Арндт на журналиста Христо Христов. В него д-р Арндт отговаря на въпроси, 
свързани с назначаването на кадри на тоталитарните служби на ръководни постове 
във властта, значението и ролята на паметта за комунистическото минало и необхо-
димостта от продължаване на дейността на Комисията по досиетата.



ПРЕЛОМ • 7ÁÐ 1 (882), 20.01.2014 ÑÂßÒ

За контакти:
София 1000, 
ул. Неофит Рилски №2, ап.10
Тел.: 0878 499 259
e-mail: prelom@bdforum.bg

Редакционен съвет – ЦР на БДФ
Редактор на броя: Лилия Вълкова

Коректор: Красимир Андреев
Сътрудници: Емилия Вълчева, Йорданка Куюмджиева, Йордан Лисичков, 

Костадин Семерджиев, д-р Георги Велчев

Фотограф: Александра Вали

Предпечатна подготовка: Дима Стоянова 
Печат: „АртГраф„ ООД 

Банкова сметка: 

ПроКредит Банк SWIFT/BIC: PRCBBGSF 

IBAN: BG76 PRCB 9230 1036 1792 16

Написани на ръка материали не се приемат, не 
се обработват, не се редактират и не се връщат. 

Хонорари не се изплащат.

ISSN 0861-3516

„Виктор Фьодорович,
Днес вече мога сравнително спокойно 

да ви напиша писмо. Честно казано, вче-
ра, след решението на правителството 
да се откаже да подпише споразумение с 
ЕС, аз просто исках да ви убия. Мисля, че 
същото усещане са имали и 70% от хо-
рата, поверени на вас. Простете ни всич-
ки тези спонтанни емоции, защото ние 
всички сме хора и понякога е трудно да 
се контролираме. Но сега е нужно не да 
изпадаме в агресия, а с всички възмож-
ни средства да спасяваме положението. 
Вие сте единственият, който може да го 
направи, така че се обръщам към вас с 
това писмо.

Виктор Янукович, аз ви съветвам и ви 
моля колкото е възможно най-бързо да 
свикате Съвета по национална сигурност 
и отбраната (СБНО). Да изслушате с ро-
дителско внимание всички съмнения на 
вашето правителство относно влошени-
те отношения с Русия, да им признаете, 
че сте разбрали тяхното искрено вълне-
ние и веднага, на извънредно заседание 
на СБНО, да вземете решение за сключ-
ване на споразумение с ЕС. 

Това е единственият ви шанс да 
оцелеете като политик, защото в 
момента, убивайки споразумението 
с ЕС, правите голяма грешка в живо-
та си.

Отлично познавам всичките ви истин-
ски, вътрешни мотиви и няма да ви пре-
товарвам с морални или цивилизационни 
сентенции. Аз само искам да ви дам три 
съвета, които да разберете и евентуално 
да спасите споразумението.

Съвет № 1. Сега избирате посока-
та на международната стратегия на 
Украйна в зависимост от това как тя 
ще ви се отрази на шансовете за нов 
президентски мандат. Вие сте реши-

ли, че за тази цел най-
доброто решение е да
останете неутрален 
между Европейския 

съюз и Русия и затова няма да подпишете 
споразумението за асоцииране с ЕС. 

Мислите, че ще може да продължавате 
да блъфирате, изнудвате и играете между 
двата центъра на цивилизацията и да по-
лучавате уникални подаръци за запазване 
на властта си. От една страна – евтин газ, 
електорат и пари, а от друга – междуна-
родна легализация на авторитарното ви 
управление и корупция. 

Но вие грешите. Мисля, че след отка-
за за подписване Западният демократи-
чен свят ще ви остави на спокойствие до    
2015 г., тъй като той не е служба за пре-
възпитание на примитивни политици.

С отказа от споразумение с ЕС изчезва 
един от най-мощните центрове на влия-
ние, с който бихте искали да продължите 
да работите, а именно – демократичният 
Западен свят. Така ще останете сам 
срещу Русия и ще трябва да продъл-
жите според нейната пътна карта. 
На този етап провалът на подписването на 
споразумение с ЕС ще бъде приет добре 
от Русия и вероятно дори ще получите за 
този „смел“ ход някакво възнаграждение. 
Аз не знам какво ще бъде – сравнително 
евтин газ, умерени заеми или просто пре-
махването на търговските проблеми. Това 
няма значение. 

Но имайте предвид, че това ще 
бъдат не просто подаръци, а пода-
ръци-стръв, на която здраво ще ви 
уловят. 

И това не е всичко. Когато икономичес-
кият и социален провал стане факт, ще 
ви бъде много трудно, но около вас няма 
да бъдат нито от МВФ, нито ЕС. Вашият 
единствен „приятел“ Русия със сигурност 
ще ви помогне. Но ще го направи на цена-
та на националните интереси на Украйна 
– цена, която даже вие едва ли сте готов 
да платите. Русия ще ни предостави въз-

можност за избор: или тя ще ни спаси от 
социално-икономическия колапс, който 
вече е започнал, с цената на държавната 
ни независимост, или изобщо няма да ни 
спаси. 

И двата варианта за вас и за Украй-
на са политически фатални, а други в 
това време просто няма да има вече.

И така, първият ми съвет е: при никак-
ви обстоятелства не трябва да оставате 
сам с Русия, защото в този формат ще 
загубите всичко. Само споразумението за 
асоцииране с ЕС може да ви спаси!

Съвет № 2. Не ламтете толкова 
грубо и истерично за пари от Запад-
ния свят в замяна на споразумение. 
Подпише споразумение и Западният свят 
ще ви даде всичко сам. Той ще ви спаси от 
всички ваши финансови и социално-ико-
номически неуспехи. Разберете, че когато 
се подпише споразумението, тогава за це-
лия демократичен свят е въпрос на чест 
да не разочарова украинското общество 
в европейската посока на неговото разви-
тие. Всичко ще бъде направено, така щото 
46 милиона души да почувстват реални и 
значителни печалби от споразумението с 
ЕС. 

Световните лидери, за разлика от 
вас, са отговорни за вярата на хората в 
европейските ценности и стандарти и ще 
ви помогнат да не изгубите като политик 
страната си. 

Така че, моите следващи съвети са: 
Ако искате финансовата, интелекту-

ална и политическа подкрепа на целия 
свят – подпишете споразумението, но го 
направете без това ваше унизително 
посредствено търгуване. На вас и без 
това ще ви дадат всичко, и то без съмне-
ние или колебание. Дори при големия си 
мащаб, руските ресурси не могат да бъдат 
сравнявани с възможностите на целия де-
мократичен свят.

Съвет № 3. Вашият страх е толкова 
очевиден по отношение на моето осво-
бождение, че не можете да го прикриете. 

Подписване в момент, в който държите 
политически заложник в своите подзе-
мия, ще намали значително разходите 
на европейския ви героизъм. Но това е 
ваш риск и това са ваши загуби. Правете 
това, което смятате, че е необходимо. 

Давам ви дума, че ако в Съвета за 
национална сигурност решите да 
подпишете споразумение, аз още в 
същия ден ще се обърна към евро-
пейските лидери също да го подпи-
шат, без да се налага да се преразг-
леждат критериите, включително и 
тези, отнасящи се до освобождава-
нето ми. Аз не знам дали те ще се вслу-
шат в молбата ми, но ще направя всичко 
по силите ми, за да подпишете споразу-
мението. 

Запомнете третия ми съвет и 
мислете за успеха на страната, 

за която сте отговорен, а не за ба-
налното си оставане във властта 
на всяка цена, 

и успехът сам ще ви намери. Той 
няма да се забави.

Но вие очевидно не слушате съветите 
ми. Това означава, че за политическото 
ви бъдеще никой няма да даде и стотин-
ка, така че е малко вероятно да бъдете 
още дълго време президент на Украйна. 
Но дотогава, докато имате времето 
и правото да избирате, изберете!“

В друго изявление, представено на 
западните медии с помощта на дъще-
рята на Тимошенко, бившият министър-
председател заявява, че „шансът за ев-
ропейското бъдеще на Украйна все още 
не е загубен и призовава всички граж-
дани и опозиционни политически сили 
да продължат борбата“. На 1 декември          
2013 г. половин милион украинци се сте-
коха на площад  “Майдан незалежности” 
(“Площад на независимостта”) в Киев. 
Протестите продължават.

В. „Прелом”

Какво е политическото наследство на 
бившия президент на Република Южна 
Африка Нелсън Мандела и какво ще се 
случи в страната, след като обединява-
щата фигура на „Мадиба“ вече я няма? 
Отговор на тези въпроси търсят някои от 
водещите издания в световния печат. Ето 
част от техните анализи:

„Със смъртта на Мандела партията 
Африкански национален конгрес (АНК) за-
губи спойката, която я държеше заедно“, 
категоричен е левоцентристкият британс-
ки вестник „Гардиън“.

Изданието прогнозира, че след време-
нен подем на изборите догодина партията 
АНК най-вероятно ще се разпадне. Изда-
нието коментира:

„От години хегемонията на АНК е пос-
тавена на изпитание заради нейната нес-

пособност да намали бедността и да оси-
гури работни места и ефективни публични 
услуги. След като Мандела го няма, има 
вероятност множеството й разочаровани 
поддръжници да установят, че е по-лесно 
да приемат, че сегашната АНК и нейното 
ръководство са се отклонили толкова мно-
го от ценностите на Мандела, че това вече 
е различна партия във всичко, освен в 
името. В резултат може да станем свиде-
тели на това как АНК се разпада, разцепва 
и разделя на части, а нейните членове и 
симпатизанти я изоставят.“

Според „Гардиън“ изборите през       
2014 г. ще са най-оспорваните след ид-
ването на АНК на власт през 1994 г. Ве-
роятно е партията да преживее временен 
възход, но в АНК липсва онова лидерство, 
което може да обнови партията и да спре 

упадъка й, смята британското издание. 
„Това може да е добра новина за де-

мокрацията в страната. Съществуващата 
южноафриканска политическа система не 
е приспособена за тази цел. Старите пар-
тии – АНК и опозицията – са толкова за-
тънали в политическата култура отпреди 
апартейда, че са напълно неподходящи 
като инструменти за задълбочаване на 
невръстната демокрация“, смята „Гарди-
ън“.

Германският „Франкфуртер алгемайне 
цайтунг“ разсъждава в същата посока под 
заглавие „Последната велика личност“. 
„Личният и политическият авторитет на 
Мандела се основаваше на принципна-
та му защита за въоръжената съпротива 
срещу апартейда и тежкото наказание, 
което му беше наложено заради това“, 

отбелязва вестникът и допълва, че след 
като прекара 27 от най-добрите си години 
в затвора, Нелсън Мандела стана прези-
дент едва когато вече беше на възраст.

„Това, че той не успя да се погрижи 
по-добре за най-належащия проблем на 
епохата – създаването на справедлив ико-
номически ред, беше разбираемо, но не и 
ползотворно. Както и останалото ръковод-
ство на АНК, той допусна да бъде засле-
пен от световния крах на социализма, а 
партията не успя да противопостави фи-
лософска опозиция на новия, грабителски 
икономически рационализъм“, коментира 
„Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

БТА

Какво ще стане с Южна Африка след смъртта на Мандела?
Коментари в световния печат

Малко след отказа на Украйна от преговори за 
асоцииране с ЕС, бившият премиер Юлия Тимошен-
ко изпрати от затвора отворено писмо до своя 
опонент – президента Виктор Янукович, с което 
го призовава да преразгледа позицията на Украй-
на. За читателите на „Прелом“ публикуваме това 
отворено писмо, тъй като то е показателно за 
политическото положение в Украйна (и не само в 
Украйна), но също така е един добър пример за дър-
жавническо мислене.
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Като млад човек как оценявате 
ситуацията в България и как виж-
дате своето бъдеще в нея?

Ако нещата не се променят гене-
рално, не виждам „светло“ бъдещето 
си … 

Преди няколко месеца участвах 
с една своя снимка в конкурс на Ев-
ропейската комисия за това как се 
виждаме като европейски граждани. 
Озаглавих я „Българи за истински мо-
рал в политиката“, класираха я сред 
първите 12 за финален подбор. С 
тази снимка исках да покажа, че сме 
„на площада“ не просто заради хляба 
и оцеляването, не заради високите 
сметки и ниските заплати, а за нещо 
генерално и основно – морал и исти-
на в политиката. Това е, което може 
да промени нещата.

Българинът като цяло има и визия, 
и поглед. И затова много добре пре-
ценява кога на един политик му липс-
ва съвест, морал, дали работи за лич-
ното си благо, или за обществото. 

Но липсата на идеология в поли-
тиката на партиите и оттам – непос-
тоянството им, злепоставянето на 
опоненти в предизборните кампании, 
прехвърлянето на вина и отговорнос-
ти от едни на други, продажността, 
алчността, безхаберието на поли-
тиците, всичко това води до масова 
апатия у хората и ненавист към об-
ществено-политическия живот. 

Това трябва да спре! Бих искала 
всички да си подадем ръка в името 
на бъдещето на България. Апелът ми 
към политиците е да осмислят пред-
ложенията на опонента, да спрат ком-
проматните войни, агресията, вза-
имните обвинения и измиването на 
ръце. Като цяло културата на взаимо-
отношенията трябва да се повиши!

„Политика“ не би трябвало да е 
мръсна дума. Чрез политиката едно 
общество трябва да може да намери 
работещите за държавата и гражда-
ните решения.

Не се иска много, според мен. 

В този смисъл, защо подкре-
пяте протестите за оставка на 
правителството и своите „рано-
будни“ колеги?

Разбира се, че ще ги подкрепям! 
Не може всеки ден да вземаш реше-
ния, които обслужват нечий частен 
или чужд държавен интерес, но не и 

българския; не може всеки ден да си 
неадекватен в преценката си за нас-
тоящето и бъдещето, да лъжеш откро-
вено и безочливо и всичко това да е 
напълно безнаказано!

Мисля, че като нация сме трудолю-
биви, толерантни, търпеливи, но вече 
се минават всякакви граници на поно-
симост! 

Огледайте се! Само това бих казала 
на всички, не само на управляващите. 
Не се отнася само до тях, но оставка-
та им е важна! Дори и само затова, че 
като се мислят за недосегаеми, омало-
важиха драматично коректива на граж-
данското общество. А този коректив 
съществува. Свободната ни информи-
раност е вече много по-голяма, еман-
ципирана от платените медии. Всяко 
действие или бездействие не може да 
не бъде ревизирано от гражданското 
общество. Днес то вижда и изисква, за 
разлика от миналото, когато „опорните 
точки“ на някои бяха само задкулисие. 

Смятам, че политическите пар-
тии трябва ясно да се дефинират 
и да започнат да работят заедно 
за националните интереси. 

Някои развяват байрак и парадно 
под маската „национализъм“ обслуж-
ват интересите на чужди държави. 
Това е подмяна, да не кажа атентат 
срещу истинския национализъм. С пос-
ледното визирам основно Волен Сиде-
ров – пошлото, арогантно, откровено 
агресивно и деградивно поведение с 
крайно разминаващи се думи и дела. 
Това петни каузата „национализъм“! 

Време е политиците да загърбят 
личните си обиди и амбиции за вели-
чие! С малко повече смирение пред 
трибагреника и с една мисъл и кауза 
– България! 

Какво бихте променили като 
млад човек, ако зависеше от Вас? 
Има ли всъщност невъзможна ми-
сия за младостта?

Трябва да обърнем внимание на 
това, в какво е силна България, и да 
го използваме! Ние сме разпръснати 
вече по целия свят. Но когато попи-
таме българин, от която и да е точка 
на планетата: „Какво обичаш в Бълга-
рия?“ – първият отговор е: „Природа-
та“, и след това всичко останало, което 
за всеки е индивидуално. 

Природата е нашето богатство! 
Бихме могли изцяло да се насочим към 
екологични проекти, биоземеделие, 
пермакултура и т.н., докато все още 
не сме си разрушили единственото 
предимство, което имаме – девствена 
природа и относително незамърсена 
околна среда.

Може да се вземе решение на на-
ционално ниво за обръщане на цялата 
българска икономика към екологично и 
биопроизводство, екотуризъм, рецик-
лиране и изобщо поглед към опазване 
на околната среда. Можем да сме едно 

кътче за „глътка чист въздух“ в сърце-
то на Европа. 

Трябва да има и национална поли-
тика за превенция на здравето – чрез 
национални информационни кампании 
и повече контрол и регулация на вред-
ните вещества в храните например. 

Другото наше предимство са умове-
те на България и душата на България. 
Защо не се използва изобилният по-
тенциал, който имаме в тяхно лице? Та 
децата на България печелят толкова 
олимпиади по математика, физика, ин-
форматика и т.н. в цял свят!? Но вижте 
в какви условия учат те. Какво им пред-
лагаме ние като държава и какво ста-
ва след това с тези деца? Трябва да 
наблегнем повече на образованието и 
науката. 

Коя е най-голямата болка на 
един студент в България? 

Липсата на възможност за реализа-
ция у нас. И това, че дори да си наме-
рят висококвалифицирана работа, чес-
то младите хора се превръщат в така 
наречените „работещи бедни“. Това е 
проблем. 

Живяла съм известно време във 
Великобритания. Видях как с мини-
мална работна заплата мога да си 
позволя доста неща, които в България 
със средната си за страната заплата 
не мога. Видях, че пътищата могат 
да се строят гладки, идеални и да се 
поддържат такива. Видях, че полици-
ята може да има единна електронна 
система и да си регистрирам колата по 
пощата, вместо да вися цял ден в КАТ. 
Видях, от друга страна, че там всичко е 
прекалено уредено, стриктно и като по 
калъп. В България е по-добре в някои 
отношения. 

Нека вземем хубавото от чужбина, 
но да развием и наблегнем на родните 
предимства! 

Според статистиката над 2 
млн. българи са имигрирали в чуж-
бина. Алтернатива ли е чужбина?

Не е алтернатива. Българите ще
се приберат. Все още не губя надеж-

да за това.

Какво е Вашето впечатление 
– познават ли младите хора дос-
татъчно добре историята ни и 
дават ли си сметка за причините, 
довели до днешното състояние 
България?

Не я познават. Тя дори не се учи 
реално в училищата. Празнуваме 
братята Кирил и Методий, а дори не 
си даваме сметка, че не пишем на 
тяхната глаголица. Пишем на коренно 
различната и съобразена с реалната 
наша душевност кирилица. Нищо не 
знаем за тангризма, нито къде по све-
та е обикалял българинът в далечно-
то минало, какво е носил и оставял... 
Нищо от това не влиза в масовото ни 
образование. Не знаем, че сме били 
третата в Европа политическа сила. 
Всички знаят популярното „България 
на три морета“, но колцина отчитат, 
че сме били фактор, а не е просто 
териториалност? Режимът на нацио-
нално обезличаване си е казал дума-
та и това трябва да се промени, за да 
си върнем знанието за това кои сме и 
накъде отиваме.

Какво е за Вас национализмът 
и важен ли е за България той? 

Много е важен! Това е основата, 
бих казала. Трябва да има индивиду-
алност и в народите, както е хубаво 
да има индивидуалност в отделните 
личности. Иначе стигаме пак до калъ-
па, а в него няма творчество. За мен 
национализмът е отговорност. Това 
е отношение към себе си, огледано в 
другия. 

Важно е да наблягаме на позитив-
ните си страни, да почитаме големите 
си имена, да цитираме будителите. 
Всичко това въздига общото само-
съзнание за ценност и градивност. В 
беда сме, ако идното поколение няма 
морални устои и сигурност, нацио-
нална гордост и патриотизъм. 

Идеята не е просто да се гордеем 
с миналото, а то да ни дава сили да 
следваме идеалите си въпреки труд-
ностите. От него да черпим сили да 
се борим за справедливото, за свобо-
дата (не слободията), да се борим за 
Духовността – онова, което ни прави 
човеци!

Интервю на Ангелина Примова

Александра Беличовска е на 33 години, работи като главен гра-
фичен дизайнер в телевизия, фотограф и портретист на свободна 
практика. Едновременно с това учи задочно „Социални дейности“ в 
СУ „Св. Кл. Охридски“. Има две по-големи сестри – в чужбина. Отско-
ро е омъжена.

„Българи за истински морал в политиката“


