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РЕДАКЦИОННО: XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС
НА ПП БЪЛГАРСКИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 08.11.2014 г. 
Националният съвет на БДФ 

(НС на БДФ) реши: На основа-
ние чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 33., 
ал.1. от Устава на партията 
свиква XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС на 
ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕС-
КИ ФОРУМ на 04.04.2015 г., събота, 
от 10.00 ч., в гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ № 41, Дом на културата 
„Красно село“, Зала № 2; при кво-
та: 1 /един/ делегиран член се изби-
ра на 20 /двадесет/ редовни члено-
ве на партията.

Дневен ред на ХІ редовен Конг-
рес на БДФ:

1. Политически доклад на Пред-
седателя на БДФ;

2. Отчет на Централната конт-
ролно-ревизионна комисия;

3. Приемане на нов Устав;
4. Избор на Председател ;
5. Избор на Национален съвет и 

на Централна контролно-ревизион-
на комисия;

6. Разни.

НС на БДФ избра следните ко-
мисии за подготовка и провеждане 
на ХІ Конгрес на БДФ:

Комисия по организация, регис-
трация и мандат:

1. Лилия Вълкова – председател

2. Юлия Генова – член
3. Росица Христова-Гълъбошева – 
    член
4. Силвия Колева – член
5. Вичо Маждраков – член
Комисия по избор:
1. Теменужка Петрова –
    председател
2. Иво Касабов – член
3. Петър Васев – член

Комисия за Устава:
1. Жаклин Толева – председател
2. Борислав Златков – член
3. Людмила Костова – член
4. Румяна Филипова – член
5. Катерина Станчева – член

Във връзка с горните решения е и 
настоящото:

ОКРЪЖНО
До Общинските организации
на Български демократически фо-

рум

Във връзка с предстоящия ХІ Конг-
рес на ПП Български демократически 
форум (БДФ), Централното ръководс-
тво на БДФ (ЦР на БДФ) взе следните 
решения:

І. В срок до 20.03.2015 г. всички об-
щински организации да проведат съб-
рания при следния дневен ред:

1. Избор на делегати за ХІ Конгрес 

на БДФ (при квота: 1 /един/ делегиран 
член се избира на 20 редовни члено-
ве на партията; председателят на Об-
щинската организация и членовете на 
НС на БДФ присъстват по право).

2. Предложения за членове на 
НС.

3. Предложения за членове на 
Централната контролно-ревизионна 
комисия.

ІІ. Списъците с актуалния състав 
на организациите и извлеченията от 
протоколите на проведените събра-
ния да бъдат представени на Комиси-
ята по организацията, регистрацията 
и мандат на адрес: София 1000, бул. 
„Неофит Рилски“ № 2, ап. 10, в срок 
до 27.03.2015 г. или сканираните до-
кументи да се изпратят на електронен 
адрес bdf@bdforum.bg. В този случай 
оригиналите да бъдат представени 
на Комисията в деня на провеждане-
то на Конгреса. 

За допълнителни въпроси
на телефон 0878499259.

16.02.2015 г.
ЦР на БДФ

ЧОВЕЧЕСТВОТО
СЕ НУЖДАЕ
ОТ НОВА КОНЦЕПЦИЯ
ЗА ЧОВЕКА
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Аз вярвам в теб!
Аз вярвам в теб, Родино мила!
И в твоя непокорен нрав;
Във светостта на твойта сила
И в бойкия ти дух корав!

Аз вярвам в твоите лазури,
Във слънцето над Пирин и Дервент
И в твоите вековни мури,
Откърмили ни не един левент!

В кръвта аз вярвам на Кубрата,
В дъха на родната земя
И в онзи зов на Свободата,
Що в щит ни праведен събра!

Недей плакá, че си ранена,
Че стене люто твоето сърце, - 
Бъди ми преблагословена
И грее нека твоето лице!!!

Димитър Бутански

„И НАИСТИНА КОИ 
ЛИЦА РАЗСТРЕЛЯХМЕ?
НО САМО ТОВА ЛИ?“
70 години от чудовищната само-
разправа, наречена Народен съд

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
                                         стр. 5
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Драгомир Димитров Костов
1937-2012

Разстреляно детство, погубена младост
и гордост без компромис, това бе ти.

Сега си само дух и нека Бог те приюти!
Прости! Почивай в мир!

                                                                                       От семейството

„На драго сърце да обичаме
оногова, който ни покаже
погрешката, инак той не е
наш приятел.“

„…Приятелю и брате Филипе, 
ние дейците сме си посветили жи-
вота на отечеството и да работим 
за толкова милиона народ. Трябва 
да се мисли зряло, (за) да не изгу-
бим и сега. Правило се е, захваща-
ло се е, трябва да вземаме опит, па 
и да се съветваме един други, да 
се слушаме и да избягваме даже и 
най-малка гордост. Да не присвоя-
ваме за себе си нищо, но да го от-
даваме на народното ни тогавашно 
свободно решение. Всеки каквото 
заслужи, то не му се изгубва, било, 
каквото било � добро или зло. Осо-
бено ние, които до смърт сме си 
решили и после освобождението 

ни да служим на отечеството, не ни 
трябват такива глупости.

Ние сме жадни да видим отечес-
твото свободно, па ако щат ме наре-
ди да паса и патките. Не е ли така? 
По мое мнение така е най-право и 
човешко. Аз не гледам на днешни-
те ми страдания и оскъдности във 
всичко, нито всекидневното ми 
преследване от полицията от град 
в град, по селата и кърищата, па и 
от самите изроди български; нито 
пък казвам, че щом от началото на 
работите ни досега съм бил спосо-
бен при такива страшни и мъчни 
времена, а сега защо да не съм на 
еди-кое си място, ами еди-кой си 

Левски до Филип Тотю, 1.III.1871 г.

наготово (да дойде)? Напротив, ако 
му сече главата повече, трябва сам 
да го поканя на мястото си, пък аз 
да гледам друга, нека (и) по-дол-
на (служба). Историята ни няма да 
прикачи заслугата ми другиму.

Всичко се случва, на всичко 
трябва да бъдем осторожни и умни. 
Има много по-умни, но страхливи. 
С такива се постъпва другояче. 
Такива трябва да бъдат около нас, 
да се съветваме с тях, пък ние да 
извършваме. Тогава заслугата ни е 
равна. Защото и те без нас не мо-
гат, па и ние без тях. Това, брате, 
трябва да ни бъде всякога на ума, 
та да не даваме (лош) пример. Ако 

ние бъдем такива, тогава никой не 
ще смее да се възгордее, за да се 
раждат вражди между нас, от как-
вито е пропаднало отечеството ни. 
Имаме хиляди примери.

Щял да дойде някой си по вишег-
ласие да ми вземе онова, което съм 
заслужил – право или криво – да 
му е просто. Аз съм се обещал на 
отечеството си жертва за освобож-
дението му, а не да бъда кой знае 
какъв. Та(ка) е (и) нека съди наро-
дът, а не да давам глас за себе си. 
Това е презряно от човещината за 
глупаво и най-просто нещо.

Какво искам повече, като гле-
дам отечеството си, че е свободно? 
Нали това ми е предначертанието 
днес за него? Не да видя себе си на 
голям чин, но да умра, братко! На 
всеки български работник трябва 
да даваме такова предначертание. 
И тогава работата ни ще свети и 
Българско ще гърми най-бляскаво 
като едничка държава в цяла Ев-
ропа. И най-често трябва да се съ-
ветваме ние, дейците, като спазим 
(посочим) един другиму грешките 
си. Защото всеки бърка, па не може 
(сам) да се съвземе. На драго сър-
це трябва да обичаме онзи, който 
ни покаже грешката, инак той не е 
наш приятел.”

„…През 60-те години на ХІХ век в 
Европа имаше разни движения за наци-
онално освобождение, но имаше и теро-
ристични групи. Аз си поставих за цел да 
покажа, че има и друг път към свободата, 
че един народ не може да се освободи 
само с група заговорници или с чети 
отвън отечеството. Необходимо е да 
се изгради търпеливо широко народно 
движение; не е нужно само водачите, а 
и обикновени хора да разберат как могат 
да се борят за свободата. И сега, стру-
ва ми се, по света още има наивници, а 
дори и някои свестни хора възнамеряват 
да свалят правителството с една малка 
група конспиратори.

Наистина днес мнозина могат да 
научат нещо от Левски. Имам предвид 
най-вече неговите демократични идеи, 
записани в Устава на неговата комитет-
ска мрежа (наречен „Нареда“). Когато го 
разпраща до комитетите за обсъждане, 
той оставя половината от всяка страница 
на бланката празна, за да бъдат вписва-
ни там разни предложения. Искал е ко-
митетските бойци да споделят свободно 
своето мнение относно Устава. Левски е 
бил готов да даде своето място на друг, 
по-способен от него. Ако има в света по-
способен от Левски, ако е имало въоб-
ще. 

Но аз самата не вярвам да е имало 
подобна личност. 

Когато събирах материал за Левски, 
аз имах честта да подържа в ръката си 

неговото джобно тефтерче. Това е едно 
от най-големите съкровища на България, 
в което той е записал всяка похарчена 
стотинка народни пари. За игла, за мас-
лини, дори за една изгубена монета... За 
всяка стотинка народни пари той се отчи-
та пред Организацията. А днес знаем как-
во става по света? Затова всички трябва 
да знаят за Левски, за неговия пример. 

Може би най-важното днес е, като 
виждаме каква омраза има между хора-
та, най-важният завет на Левски: хората 
могат да живеят мирно и дружно. И дори 
да мразиш управниците на една страна, 
не трябва да приемаш нейния народ като 
виновник за това. Някои съвременници 
твърдят, че Левски е бил съгласен тур-
ците да останат да живеят в България, 
ако са били готови да работят заедно с 
българите за по-добро бъдеще. Прите-
жавам една стара фотография, на коя-
то еврейски оркестър свири на арабска 
сватба. Защо и днес да не бъде така в 
Израел и ивицата Газа?! Ние знаем, че 
всички сме братя. Ние, хората, имаме ня-
кои еднакви гени в родословните си дър-
вета. Представляваме един свят. Васил 
Левски е показал това. 

Днешният свят има нужда от примера 
на повече герои. Моята цел беше да нап-
равя нещо полезно за България, понеже 
ние, англичаните, сме й сторили доста 
злини. И да представя най-хубавите бъл-
гарски качества пред целия свят като за-
лог за едно по-добро мирно бъдеще!”

Из речта на Мерсия Макдермот пред депутати в Евро-
пейския парламент в Брюксел, произнесена на 3 март 2009 г., 
в Деня на Освобождението на България

Левски Гостуване на Левски

Бях в родния ти дом на Празника
и там открих в незримата реалност
тази трудно уловима разлика
между мистичност и сакралност.

Видях величието в простотата 
и миналото, скрито в камък.
Вдишах твоя порив към свободата 
и топлина си взех от твоя пламък.

И пожелах си с теб – безсмъртника, 
надкрачили и расо, и окови, 
да разжарим Огъня на пътника, 
за да преминем стъпките Христови.

Румен Сейреков

ПАМЕТ
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Да премахнем ТЕЛК-овете, призова 
здравният министър Петър Москов. И в ти-
пичния си стил не каза как. Нито пък кога. 
Някога, след широка дискусия. И разбира 
се, всичко ще става под строг контрол, 
арбитри и пр. Важното е лаф да става. 
Назоваването на проблеми е функция на 
гражданите. Работата на политиците е да 
дават решения.

Вече почти 15 години, като стане 
дума за здравеопазване, и в публичното 
пространство се мятат едни бомбастични 
изрази, повтарят се едни и същи думи и 
изрази, които всички искат да се случат на 
практика, но все някакви „тъмни сили пре-
чат на статуквото”.

Истината е, че когато искаш да проме-
ниш нещо, първо, трябва да го познаваш, 
и второ, да знаеш точно какво и как да се 
промени, за да постигнеш обществено по-
лезен ефект. Иначе цял живот можеш да 
се правиш на пишман революционер и да 
громиш на думи статуквото.

Така и с териториално-експертните 
лекарски комисии (ТЕЛК). Премахването 
им и замяната им с възможността едва ли 
не всеки лекар да прави експертиза няма 
да реши нито един от съществуващите в 
момента проблеми. Най-много да донесе 
нови. Защото проблемите на хората с ув-
реждания не могат да намират своите ре-
шения само в здравната система. Увреж-
дането не е диагноза, а социален въпрос.

От сегашните ТЕЛК-ове са недоволни 
всички − и хората с увреждания, и лека-
рите. Хората чакат с месеци, оплакват се 
от корупция. Лекарите не могат да рабо-
тят друго освен да правят експертизи, не 
са доволни от заплащането. Парадоксал-

но е, но решенията на ТЕЛК-овете, които 
са структури към лечебните заведения, 
не дават предимства в потребяването на 
здравни услуги. Те се издават от здравна-
та система, за да се ползва пенсионната. 
При това един силно ограничен финансов 
ресурс, от все по-намаляващата събира-
емост на социални вноски, се разпреде-
ля по равно на все по-голям брой хора с 
увреждания, без оглед на реалните им 
нужди. И всичко това в разрез с всякакъв 
управленски и житейски смисъл.

Една друга система − съдебната, също 
поддържа добра натовареност от ТЕЛК-
овете, защото непрекъснато се занимава 
с административни дела по жалби за ме-
дицински експертизи. Неслучайно един 
от първите въпроси на пациентските ор-
ганизации беше къде ще се обжалват ре-
шенията, ако се премахнат ТЕЛК-овете. 
Гражданите на тази страна толкова са 
свикнали, че държавата винаги ще ги пре-
цака и ще създаде системи, които няма да 
им служат и помагат, че защитата на пра-
вата си виждат основно в това да могат да 
подават жалби.

НОИ изплаща различни видове пенсии, 
по документи хората с увреждания имат и 
редица придобивки, но в реалния живот те 
не им вършат никаква работа. Например 
ползването на градски транспорт далеч 
не е само пари. Ако цялата градска сре-
да, включително и самият транспорт, са 
напълно недостъпни за хора в инвалидни 
колички, то финансовите облекчения за 
тях стават безсмислени. Броят на инва-
лидните пенсии у нас постоянно расте и 
по данни на НОИ те вече са 451 000. Това 
е повече от регистрирания брой на хората 

с увреждания у нас, защото някои от тях 
получават повече от една пенсия. При-
чините за това са много − като се почне 
от непрекъснато влошаващия се здравен 
статус на българина и увеличаването 
броя на злополуките, мине се през лошите 
условия на труд и се стигне до всеобхват-
ната корупция и злонамерено използване 
на системата.

Всъщност големите проблеми са в це-
леполагането и в организацията на систе-
мата. Чрез оценката за човешката функци-
оналност и здраве трябва да се разкриват 
възможности, а не да се определят дефи-
цити. Това, че даден човек е с уврежда-
не, не го прави задължителен абонат на 
пенсионната система. Напротив − хиляди 
хора с физически затруднения работят, 
съвременните технологии им дават мно-
го повече перспективи отпреди. Един от 
най-големите физици на всички времена 
Стивън Хокинг е човек с изключително 
тежко увреждане. У нас обаче все още в 
решенията, издавани от ТЕЛК, се използ-
ва абсурдната формулировка от миналия 
век: „негоден за всякакъв труд“.

Хората с увреждания и родителите на 
деца с увреждания нямат нужда да ходят 
на лекар за едно, при социален работник 
за второ, в НОИ за трето и т.н. Те имат 
нужда от цялостна оценка на своите въз-
можности за образование, за труд, за лич-
на помощ. И да, това не може да се случи 
адекватно и точно в ТЕЛК-овете така, как-
то те са изградени и устроени в момента. 
Но механичното им премахване, без да се 
намери разумното, етичното, комплексно 
решение, е популизъм и медиен ексхиби-
ционизъм.

Здравната и социалната системи тряб-
ва да работят в сътрудничество, иначе 
нищо обществено полезно не може да се 
получи. След предложението на здравния 
министър, министърът на труда веднага 
отхвърли възможността социалните ра-
ботници да се натоварят с още задълже-
ния, като забравя, че на негово подчинение 
има цяла Агенция за хора с увреждания, 
която в момента далеч не е препълнена 
със съдържание. А точно там може да се 
създаде естественият център за адекват-
на работа с хората, които имат съхранена 
работоспособност, енергия и желание да 
бъдат в максимална степен пълноценни 
граждани.

Премахваме ТЕЛК-овете. Чудесно. А после?

Нужно е комплексно решение на проблемите на хората с увреждания, а не механични реформи

Деница САЧЕВА

В България отишлата си 2014 г. освен с 
природните катаклизми и бурни страсти се 
характеризира с три основни неща – поли-
тическа нестабилност, институционална не-
мощ и икономическа несъстоятелност.

ПОЛИТИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ. За 
една година – два пъти избори, три прави-
телства и накрая многолик парламент – осем 
партии в него, управляваща четворна полу-
коалиция и правителство на компромиса. От 
което естествено следва трудно и мъчител-
но съгласие или постигане на мнозинство 
при всяко по-важно решение. Очевидна по-
литическа несигурност и нестабилност.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА НЕМОЩ. През 
миналата година се засили усещането за 
липса на държава. Предишният парламент 
е ярък пример за това какъв не трябва да 
бъде висшият орган на държавната власт. И 
как чувството за самодостатъчност бързо те 
превръща в ненужен и дори вреден орган. 
Настоящото Народно събрание пък е оли-
цетворение на баснята за орела, рака и щу-
ката. Съвсем естествено, излъчените през 
2014-а правителства носят характерните 
черти на родителите си.

Висшите органи на съдебната система са 
достигнали върха на общественото недове-
рие. С поредица от нелепи действия увели-
чават недоверието към системата като цяло 
и вярата във върховенството на закона.

„Независимите“ държавни регулатори не 
работят. Централната банка, Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране 

(ДКЕВР), Комисията за защита на конкурен-
цията (КЗК), Комисията за финансов надзор 
(КФН) и т.н. се занимават с всичко друго, 
само не и с обществения интерес. И предиз-
викват повече от основателни критики.

Публичната администрация и на дър-
жавно, и на общинско ниво е прогнила от 
бюрокрация и корупция. При всеки досег с 
нея се сблъскваш с царството на абсурда. И 
си задаваш въпроса – това ли е моята дър-
жава и защо е такава?

ИКОНОМИЧЕСКА НЕСЪСТОЯТЕЛ-
НОСТ. На фона на политическата и институ-
ционална нестабилност, няма как да очаква-
ме икономически просперитет. Икономиката 
едва крета, скована от хиляди регистраци-
онни, разрешителни, забранителни, съгла-
сувателни и прочее „регулиращи“ държавни 
режими. Частният сектор се задъхва от да-
нъчен и институционален рекет. Държавните 
предприятия – НЕК, БДЖ, „Български пощи“, 
„Булгаргаз“, топлофикации и т.н., трупат 
прогресивно растящи загуби, които тежат на 
цялото общество. Инвестициите ежегодно 
намаляват, което задържа икономиката и 
намалява конкурентноспособността й. През 
годината кредитният рейтинг ни бе свален 
на два пъти до обидното ниво „боклук“. 

В областта на публичните финанси всич-
ки бюджетни цели, заложени в оригиналния 
държавен бюджет за 2014 г., бяха прова-
лени. Икономически растеж, БВП, инфла-
ция, данъчни приходи, бюджетни разходи 
и дефицит – всички те се сринаха. Двете 

бюджетни актуализации само документира-
ха провала. За сметка на това размерът на 
държавния дълг стремително се увеличи. 
От 14.6 млрд. лв. (18.5 % от БВП) в началото 
на 2014 г. в края на година той нарасна на 
22.5 млрд. лв. (28.4 % от БВП). Само за една 
година се увеличи с повече от 50 %.

В средата на годината банковата систе-
ма бе изправена пред тежко изпитание. За 
щастие, до цялостна банкова криза не се 
стигна, но КТБ – четвъртата по големина 
банка, фалира, негативите от което тепърва 
ще се остойностяват.

Българското общество все по-трудно 
успява да издържа несъразмерно разду-
тите бюджетни системи: здравеопазване, 
социална сфера, образование, публична ад-
министрация и т.н. Те поглъщат все повече 
средства (за последните 10 години издръж-
ката им се е удвоила) и дават все по-лош 
краен продукт. Българската икономика не е 
в състояние да създаде достатъчен ресурс, 
който да изхрани тези безспорно неефектив-
ни системи. Съществуването им в сегашния 
вид е възможно само с цената на растящ де-
фицит и по-висок държавен дълг. И разбира 
се, на страх и нежелание на управляващите 
да ги реформират. Страх от ожесточената 
съпротива на самите системи, страх от син-
дикален натиск (за синдикалните централи 
това е звезден момент да заявят присъст-
вие), страх от популизма на политическа-
та опозиция. И накрая – страх от високата 
политическа цена, която съпътства тежките 

и болезнени реформи. Затова от 2001 г. до-
сега реформаторският устрем на поредните 
управленци неизменно е завършвал с малко 
реформаторска пудра, гарнирана обилно с 
популизъм. За съжаление, това, което ви-
дяхме през 2014 г., не ни дава основание за 
оптимизъм през следващата 2015-а. Днеш-
ното правителство дори и да преодолее 
съществуващите идеологически различия 
между част от членовете си и да изготви и 
предложи възможно най-добрите реформи, 
те едва ли биха имали шанса да минат през 
разноликия и разноглед парламент. Което 
ще означава поредна победа на популизма 
над здравия разум и още една крачка към 
гръцкия сценарий.
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Близо 300 хил. лв. са похарчили депу-
татите през 2014 г. за цветя и подаръци, 
при положение, че за същия период пар-
ламентът на Великобритания е отделил 
за букети британски паунда на стойност 5 
200 лева.

Смущаващите цифри не са изненада, 
защото всеки ден, в който има заседание, 
из сградата се разнасят кой от кой по-кра-
сиви и по-големи букети. Поводите най-
често са рождени дни. Част от тези пари 
са отишли за цветя и подаръци на външни 
гости, но повечето са похарчени за добро-
то настроение на колегите депутати. 

Най-големите букети, които едва се 
хващат в ръце, се подаряват на шефове-
те. Почти всяка седмица някой от 240-те 
народни представители чества рожден 
или имен ден.

Обикновено кани почти всички колеги 
без значение от коя група са, дали са уп-
равляващи или в опозиция. Почти 73 хил. 
лв. са платени от парламента през 2014 г. 
за доставка и аранжировка на цветя, зеле-
нина, букети, венци и кошници за прото-
колни нужди на парламента.

Подаръците пък са излезли три пъти 
по-скъпо – 220 хил. лв. От тях 133 хил. лв. 
са били разходите на вече направените 
подаръци, а в складовете на Народното 
събрание стоят предмети на стойност 87 
хил. лв.

„Винаги е било така. Не съм се занима-
вал да следя кой какви аранжировки си е 
поръчвал, но за всяка група, председател 
или заместник-председател има опреде-
лени лимити. Става въпрос за официални 
чествания и събития“, коментира бившият 
шеф на парламента Михаил Миков. Той 
допълни, че няма представа кой е рекор-
дьор по поръчани цветя и плакети. Според 
него всичко било както е по протокол.

„Бюджетът на Народното събрание 
включва средства за представителни раз-
ходи на председателя, заместник-пред-
седателите, председателите на парла-
ментарните групи, на председателите на 
парламентарните комисии, както и сред-
ства за посрещане на гости, поканени от 
Народното събрание във връзка с между-
народната дейност“, пише в отговора на 
администрацията до вестника.

Оказва се, че и в промеждутъка между 
6 август и 27 октомври, когато парламен-
тът не заседава, са заявени и купени пода-
ръчни предмети за 10 хил. лв. и букети за 
957 лв. Кой ги е използвал по това време, 
когато няма народни представители, не е 
ясно. Докато депутатите си подаряват кра-
сиви букети, които, за да пренесат после 
до вкъщи, им трябват няколко багажника, 
лекари алармираха, че 500 хил. лв. не 
достигат за лечението на болни от мулти-
формен глиобластом, който е най-честият 
първичен злокачествен мозъчен тумор 
при възрастни.

Точно 300 хил. лв. бяха събрани само 
за няколко часа от есемеси за пострада-
лите от наводнението през юни миналата 
година във Варна. Същата сума отпусна 
МОН на две училища в Мизия след при-
родното бедствие.

За сравнение може да погледнем други 
подобни институции в Европа. В Камарата 
на общините на Британския парламент е 
изхарчила 2 047,80 лири (5 324 лв.) за офи-
циални събития през 2012 г. За сравнение 
техните депутати са три пъти повече.

През 2013 г. парите са 1 059,90 лири 
(2 755 лв.), става ясно от отговор на де-
путатски въпрос. От септември 2013 до 
септември 2014 г. за букети са дадени 2 
000 лири, което прави 5 200 лв. Сумата е 7 
% от тази, която са похарчили български-
те депутати, а средната работна заплата в 
Обединеното кралство през 2014 г. е била 
около 3 500 български лева. Горната кама-
ра – на лордовете, пък въобще не е пип-
нала бюджетни средства за протоколни 
нужди, сочи отчетът на благородниците.

В отговора на Долната камара на 
Британския парламент става ясно, че от 
август 2012 г. е въведена нова политика, 
според която е забранено да се харчат об-
ществени средства за цветя с изключение 
на официални празници и други значими 
събития.

Единственото събитие, за което са ку-
пени цветя, е мемориалното честване на 
Нелсън Мандела в зала „Уестминстър“. За 
банкетни цели не са давани никакви пари.

Препечатано от в. „168 часа“

Депутатите ни пръскат по 300 000 за цветя и подаръци,
в Англия – по 5 200

Депутатите ни пръскат по 300 000 за цветя и подаръци,
в Англия – по 5 200

Имаше един виц по времето на 
първото управление на ГЕРБ: Какво е 
общото между първата и последната 
страница на вестника? Че и на двете 
стои Бойко Борисов. Шегата настрана, 
но тогавашният и сегашен премиер бе 
навсякъде – от сутрин до вечер по те-
левизията, от първата до последната 
страница на пресата, месеше се нав-
сякъде, еднолично вземаше решения 
за какво ли не (и после ги променяше, 
но това е друг въпрос). Самият Бори-
сов бе най-запомнящото се явление 
по време на първия мандат на ГЕРБ. 
И за втория хората очакваха – не, дори 
бяха убедени, че тази величина ще ос-
тане непроменена.

Но всички останахме доста изнена-
дани. Всъщност и сега Бойко Борисов 
е най-запомнящата се личност, но с 
това, че вече не е най-запомнящата се 
личност. Колкото и странно да звучи. 
Пасивността на премиера е новина но-
мер едно в новата власт.

В настоящото правителство кое 
най-много се набива на очи? За какво 
най-често пишат медиите? Със сигур-
ност не и за Бойко Борисов, дори не за 
партията му. Днес на прицел е Рефор-
маторският блок. Дясноцентристката 
коалиция – къде с хубаво, къде с лошо 
− е в устите на повечето хора, а преми-
ерът обикновено стои отстрани и гле-
да. И понякога коментира. Ето как най-
неочакваното се случи – Борисов зае 
позицията на балансьор и дори рядко 
прави каквото и да е изказване. Кога-

то все пак реши да даде изявление, то 
винаги е насочено към даден проблем, 
а не е пълно с празни приказки, шеги 
и закачки – нещо, което бе напълно в 
стила на министър-председателя доп-
реди няколко месеца. Преди лидерът 
на ГЕРБ обичаше да говори за себе си 
и да се изтъква, а тези му особенос-
ти караха всички да смятат, че той не 
може да управлява в коалиция, а какво 
остава в четворна, каквато е настоя-
щата?! Дали по неволя, дали по други 
причини, но Бойко Борисов е проме-
нен.

Някак си той започна да се държи 
като истински премиер – още повече 
като такъв в коалиционно правител-
ство. Преди Борисов обичаше да ръ-
ководи всичко и да бъде нещо като 
информационна агенция, а сега коор-
динира министрите си, докато те сами-
те „докладват“ пред медиите за проб-
лемите и постиженията в съответните 
ведомства. Кабинетът вече не е „Бори-
сов и всички останали“, а „Борисов и 
Москов, Иванов, Калфин…“ и т.н. Ми-
нистър-председателят прави впечат-
ление и с критиката си към министрите 
(основно на РБ), когато сбъркат. Но тя 
е градивна, а не просто такава, с която 
отново да привлече вниманието към 
себе си. Също така премиерът вече не 
се обажда непрекъснато в телевизион-
ните студия, не налага и себе си 24/7 
в медийното пространство. В кръга на 
шегата, човек дори може да каже, че 
това му липсва!

В обърканата политическа ситуация 
в България трудно можем да кажем на 
какво се дължи тази очевидна и ряз-
ка промяна. Някои дори заговориха 
(а и преди имаше такива слухове), че 
Борисов „тренира“ за президентския 
пост. Защото поведението му сега на 
балансьор най-приляга именно на дър-
жавния глава – обединителя на нация-
та. Премиерът разполага и с необходи-
мата харизма за президент. Но самият 
той отрече подобни слухове с думите, 
че се е фокусирал върху ролята си на 
премиер.

Големият въпрос обаче остава 
– промяната истинска, вътрешна ли 
е, или е просто поредната политичес-
ка маневра? И без да си отговаряме 
на него, трябва да отчетем, че този 
ход беше единственият полезен на 
Борисов в наистина сложната ситу-
ация. Беше и единственият полезен 
за България, защото към момента на 
хоризонта не се задава алтернатива, 
която може да грабне пълно мнозин-
ство. ГЕРБ не може да управлява ед-
нолично, затова се налага да влезе в 
коалиция. А в предишния парламент 
партията сама се бе вкарала в пози-
цията на враг на всички (благодарение 
естествено на своя лидер) и се самои-
золира в опозиция. Борисов преглътна 
безспорно голямото си его и се реши 
да управлява в тандем с други партии, 
което в крайна сметка е полезен ход 
за страната. Няма смисъл от безброй 
избори с надеждата да вземеш пълно 

мнозинство.
Това, което отличава лидера на 

ГЕРБ от останалите премиери на 
България след 1989 година, е, че той 
някак си винаги успява да се измъкне 
сух от водата, както се казва. Няколко 
рекорда принадлежат на него – след 
първия си мандат той, макар и да ос-
тана в опозиция, спечели следващите 
избори. Спечели и тези, което прави 
три поредни. Стана и единственият 
министър-председател на България 
по време на прехода с повече от един 
мандат. След управлението на СДС 
(1997-2001) Иван Костов загуби доста 
тежко следващите избори и сините се 
разпаднаха, а самият той се обиди на 
българския народ. Борисов вместо да 
се обиди реагира умно и с търпение от-
ново се завърна на власт. Но този път 
с нова тактика. Която поне за момента 
работи. Защото с инсталирането на 
министри от РБ в най-критичните ми-
нистерства ГЕРБ си изми ръцете при 
евентуален провал. И поне засега бяга 
от открито партньорство с ДПС, което 
би било разрушително дори за Бойко 
Борисов. Колкото по далече премиерът 
стои от движението, толкова по близо 
ще бъде до българския избирател.

А колкото до въпроса дали промя-
ната у Борисов е истинска или фалши-
ва – предстои да разберем. Но може 
би най-сетне се задават добри време-
на за българската политика.

Защо Бойко Борисов слезе от заглавията?
Премиерът изненада всички с пасивното си поведение

Защо Бойко Борисов слезе от заглавията?
Премиерът изненада всички с пасивното си поведение

Петър ДИМИТРОВ

КОМЕНТАР
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„И НАИСТИНА КОИ ЛИЦА РАЗСТРЕЛЯХМЕ?
НО САМО ТОВА ЛИ?“

70 години от чудовищната саморазправа, наречена Народен съд

Даниела ГОРЧЕВА
Едно общество, в което липсва 

справедливост, неизбежно деградира.
Престъпленията на комунистичес-

кия режим в България, започнали пре-
ди 70 години с нечуван терор, с масови 
убийства без съд и присъда или в ре-
зултат на присъдите на един сталинис-
тки показен процес, цинично наречен 
„народен съд“, все още нито са осмис-
лени, нито са осъдени морално. 

Нещо повече – няма памет за тях 
и се губи връзката между станалото в 
миналото и случващото се днес. А тя 
е пряка, както е пряка връзката между 

морал и просперитет.
В България комунистическият ре-

жим бе наложен с чудовищно насилие 
и в условията на чужда окупация. За да 
бъде смачкана в зародиш съпротивата 
на българите, по указания от Москва 
на съветския гражданин Георги Димит-
ров, безпощадно бе избит политичес-
кият, стопанският, военният и духовни-
ят елит на българската нация.

И след години на терор, репресии и 
страх, на мястото на унищожения инте-
лектуален елит на България режимът 
си създаде пошла негова имитация 

– покварена от привилегии псевдоин-
телигенция, която унизително и рабо-
лепно обслужваше властта.

Днешното българско общество все 
по-отчаяно разбира нуждата от истин-
ски лидери –  от хора с морал, с де-
мократична и правна култура. Но за да 
ги различи, обществото ще трябва да 
бъде имунизирано срещу лъжи и мани-
пулации, а това значи – самото то да е 
просветено.

Чудовищно е незнанието на бъл-
гарския народ за собствената му 
трагична съдба, след като в днешна 

България цял един град носи името на 
най-големия национален предател и 
престъпник Георги Димитров, а наша-
та страна – единствена в цяла Източна 
Европа (!) – все още е осеяна с гиган-
тски паметници на армията окупатор-
ка, извършила тежки престъпления в 
България – като убийства, отвличания, 
изнасилвания и грабежи.

Върху насилие и лъжи обаче нищо 
не се гради, освен престъпност и ми-
зерия.

Масовото убийство на 1 февруари 1945
„…никой да не смее
да го погребва, нито пък оплаква; 
без плач, без гроб – така да го захвър-

лят...“ 
Софокъл, „Антигона“, Пролог

Протокол от екзекуцията няма. Гроб 
също няма.

Осъдените на смърт са лишени и от 
утехата да прегърнат за последно родите-
лите си, децата и съпругите си, а те – дори 
от човешкото право да оплачат и погребат 
своите мъртви.

През целия си живот близките на из-
битите ще бъдат преследвани не само от 
комунистическата власт, но и от непоноси-
мата мисъл какви ли зловещи сцени са се 
разиграли в последните минути на техни-
те синове, съпрузи, бащи... на български-
те държавни мъже, избити по указания от 
Москва на 1-ви срещу 2-ри февруари 1945 г.

В книгата си „Видях сгромолясването 
им“ чуждестранният кореспондент Волф-
ганг Бретхолц пише, че освен едно офи-
циално комюнике на 2 февруари, с което 
комунистическите властници съобщават, 
че „смъртните присъди са изпълнени“, на 
журналистите са „отказани сведения дори 
за това дали осъдените са били разстре-
ляни, обесени или обезглавени“ (Брет-
холц 1994; тук и надолу цитатите са по 
тази книга).

„Въпреки всичко – пише преследваният 
от нацистите, а по-късно и от комунистите 
журналист – твърде скоро се разпростра-
ни истината за екзекуцията, която се оказа 
ужасно и невъобразимо жестоко клане.“

Че е било ужасно и жестоко, едва ли 
може да се съмняваме.

Екзекуция, на която липсва прокурор, 
свещеник, лекар и която не се извършва от 
взвод с войници, а от сбирщина от парти-
зани, милиционери, фанатици и от докар-
ващи се на новата власт примитиви, хора 
без морал, чест и задръжки, неизбежно се 
превръща в кланица.

Впрочем не друг, а Петър Семерджиев, 
един от участниците в подобна „екзеку-
ция“ на осъдени на смърт от сливенския 
„народен съд“, потвърждава в спомените 
си години по-късно: „А разстрелът тогава 
беше един разгул“ (Семерджиев 2010).

Много бързо след зловещата нощ на 
1-ви срещу 2-ри февруари из София се 
разнася истината за избиването на дър-
жавниците на България.

Ужасен от хаоса и некадърната стрел-
ба, при която хората падат ранени, но не 
и убити, професор Станишев моли убий-
ците да му разрешат да установи смъртта 
им, за да не ги хвърлят полуживи в гроба.

Тъмнината пада над избитите държав-
ници и мракът над цяла България се сгъс-
тява.

До днес...
И България никога няма да се оправи, 

докато не настъпи искрено покаяние за из-
вършеното зло.

„Така наречените „народни съдилища“ 
–  категоричен е Бретхолц –  служат един-
ствено за това да придадат на режима и 
на терора впечатлението за някаква за-
конност.“

Съветските войски и тяхната роля в терора
Обезпокоен от пристигащите от про-

винцията вести за кървава саморазправа, 
Бретхолц, заедно с други чуждестранни 
журналисти, предприема пътуване из 
България и се убеждава с очите си, че 
„произволът и тиранията, които българс-
ките комунисти упражняваха заедно със 
съветските окупационни войски, е обхва-
нал цялата страна“.

„В това развитие - свидетелства нем-
ският журналист – съветско-руските войс-
ки, които се честват от новите властници 
като „освободители на българския народ 
от фашистко иго“, играят крайно активна 
роля.

Във всеки град и във всяко село се 
настанява руски гарнизон, който конфис-

кува къщи и хранителни стоки, притеснява 
населението и – което е най-лошото – от-
крито подкрепя режима на терор на кому-
нистическата „народна милиция“.

Където населението се опълчва срещу 
произволни арести и отвличания, където 
селяните се вдигат срещу тиранията, къ-
дето се образуват центрове на съпротива, 
съветските войски вземат радикални мер-
ки.

И онова, което местните комунистичес-
ки властници не смееха директно да пред-
приемат на своя глава, правеха го скришом 
чрез руската окупационна власт, която се 
изплъзваше от всяка отговорност.“

Българите – на фронта да се бият,
съветските окупатори – в България да избиват

Десетилетия наред българската ис-
ториография мълчи, че окупационната 
армия на Сталин – тази същата, на коя-
то в цялата страна са вдигнати гигантски 
паметници „от признателния български 
народ“, всъщност остава в България, за 
да подпомага терора на малочислените 
в тогавашна България комунисти в изби-
ването на съпротивляващите се българи, 
а вместо съветските войски на бойната 
линия са изпратени 450 хиляди български 
войници и офицери да гинат в т.нар. „Оте-
чествена война“.

Тези български войници, на които – 
въпреки огромния натиск на Хитлер � дър-
жавният глава цар Борис спести участие 
на фронта, за да не умират по бойните по-
лета на една мръсна завоевателна война.

А през 1946 г. съветският агент ген. 
Маринов (този същият, на чието преда-
телство „дължим“ осъществяването на 
сатанинския план на Сталин за окупация 
на България) ще се бие в гърдите пред 
българския дипломат Евгений Силянов в 
Париж, че под негово лично командване 
са ранени и убити 30 хиляди българи във 
войната срещу Германия (Недева 2007).

И за капак главният обвинител на 
т.нар. „Народен съд“ Георги Петров ще се 
хвали в доклада си до ЦК на БРП(к), че не 
са осъдили на смърт само тези български 
офицери, които... „са се укрили на фрон-
та“! (Доклад 2005).

Което, разбира се, няма да пропуснат 
да сторят веднага след връщането им от-
там.

Това беше чудовищна присъда...
„Това беше една чудовищна присъ-

да, която нямаше нищо общо с правото и 
справедливостта – казва Бретхолц, който 
освен журналист е и доктор по право. – От 
всичките 162 подсъдими на смърт бяха 
осъдени не по-малко от 96. Тридесет дру-
ги подсъдими бяха осъдени на доживотен 
принудителен труд, осемнадесет – на пет-
надесет години, останалите – на лишава-
не от свобода от една до осем години.“

След като описва терора, който пре-
минава „като ураган над цялата страна“, 
вземайки десетки хиляди жертви, и учас-
тието на съветско-руските войски в него, 
Бретхолц пише:

„В тази обстановка през януари 1945-а 
в София се разигра чудовищният процес 
срещу повече от сто „военнопрестъпници“. 
Неговите последни заседания чак до обя-

вяването на присъдите проследих изцяло. 
Още в деня на пристигането ми си издейс-
твах от Министерството на пропагандата 
входна карта. Получих я с цял порой от 
пропагандно многоглаголстване, че този 
процес доказвал колко честно България 
скъсвала със своето „фашистко минало“...

Самият съд се бе превърнал в театрал-
на сцена – с прожектори, високоговорите-
ли и публика, на която никой не пречеше 
да дава израз на своето „отвращение“ и 
„възмущение“ по време на съдебното за-
седание.

Върху многото, подредени една зад 
друга пейки седяха подсъдимите, общо 
сто шестдесет и двама. Те представлява-
ха най-знаменитата подсъдима скамейка, 
която някога е съществувала в цялата ис-
тория на правосъдието.“

Произнасяне на присъдите на І-ви състав на т.нар. „Народен съд”
пред осъдените министри, регенти и царски съветници.

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
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Димитър Пешев:
„Най-страшният ден, който съм преживявал...“

„На този ден... – пише Димитър Пешев, 
който определя 1 февруари 1945 като най-

страшния ден, който е преживял – залата 
беше празна откъм публика, имаше само 
милиционери и цивилни агенти...

Злокобна тишина и мъчително чака-
не...“ (Пешев 2004).

„Бяха минали часове, откак бяхме до-
ведени тук – не мога да кажа колко, но не 
бяха малко.“ (Пешев 2004).

„Най-после съдиите заеха местата си 
и след мъртва тишина и напрежение до 
скъсване, председателят почна да чете 
присъдата, издадена, както се каза, „в 
името на народа“... Ударът беше страшен, 
зашеметяващ...

Дългият низ на осъдените на смърт...“ 
(Пешев 2004).

Това е част от разказа на един от мал-
кото оцелели от кървавата баня българс-
ки народни представители, сам разминал 
се на косъм с екзекуцията и осъден на 15 
години затвор.

Планираните убийства... в проценти
На смърт са осъдени регентите, съвет-

ниците и служителите в канцеларията на 
цар Борис, министрите от няколко прави-
телства и 67 народни представители.

Незабавно, без право на обжалване.
Няма време, Москва бърза, защото 

конференцията в Ялта започва след три 
дни, а Сталин току-що е претърпял фиас-
ко в опита си да овладее и Гърция.

Не може да се допусне провал и в Бъл-
гария, където хората са настръхнали сре-
щу комунистическия терор и беззаконие.

Ето защо присъдите са предварително 
определени по указания от Москва. Уточ-
нени са... в проценти.

В края на януари Вълко Червенков чин-
но рапортува на Георги Димитров с телег-
рама, писана на руски език:

„Присъдата ще бъде изпълнена в чет-
въртък, 1 февруари. В по-рано взетото 
решение внесохме корекция, в смисъл 
увеличаване на смъртните присъди... От 
кабинета на Багрянов към броя на осъ-
дените на смърт добавихме Колчев. От 
състава на депутатите предлагаме да се 
осъдят на смърт до седемдесет процен-
та!“ (Жертвите, 2007).

Едва ли има нужда от по-ярко доказа-
телство за целта на т.нар. Народен съд и 
за моралната деградация на хора, които 

не се свенят да определят смъртните при-
съди в... проценти!

„Голямото избиване на хора бе започ-
нало – пише Бретхолц по повод масовата 
екзекуция на българските държавни мъже 
и продължава: То нямаше да приключи 
преди във всеки град и във всяко село да 
бъде унищожена и последната свободо-
мислеща личност, която би застрашила 
със своя авторитет и демократични пози-
ции установяването на комунистическата 
диктатура.“

По „настояване“ на Запада ли?
Нищо по-малко вярно!

„Сред българския народ – свидетелс-
тва чуждестранният журналист – извър-
шеното в негово име клане предизвика 
огромен ужас.“

„В западния свят, който по това време 
беше зает с други проблеми, фактът оста-
на почти без внимание – уточнява Брет-
холц, сякаш предвидил по-сетнешните 
комунистически лъжи. И допълва: Когато 
британският вътрешен министър Антъни 
Идън в края на февруари бе попитан дали 
българското правителство е консултирало 

представителите на Великобритания в Со-
фия, той отговори: „Не бих могъл да знам 
защо би трябвало да правят това. Проце-
сът е работа, която интересува само Бъл-
гария!“

За жалост, и днес в България се на-
мират автори, които имат наглостта да 
твърдят, че престъпният сталинистки про-
цес, цинично наречен „народен съд“, бил 
проведен... по настояване на западните 
съюзници.

Нищо по-малко вярно!

Британската и американската мисия 
са изхвърлени от България

Бретхолц разказва как в края на сеп-
тември 1944 г. в София пристига британ-
ска военна мисия, начело на която е бри-
тански офицер, когото журналистът поз-
нава още от Анкара и Истанбул и който е 
получил заповед от британското върховно 
командване да се отправи с щаб от сът-
рудници към окупираната от съветските 
войски България.

Не без известна ирония офицерът му 
казва, че дължи пристигането си в Бълга-
рия отчасти на тревожните вести, които за-
падните журналисти изпращат от София.

„Вечерта – пише Бретхолц – видях от-
ново британския офицер в хотел „Бълга-
рия“. Той изглеждаше така, сякаш бе загу-
бил едно сражение.

С нескривано възмущение ми разказа: 
„Съветско-руското командване се е ос-
мелило да поиска от офицерите на една 

съюзническа армия в срок от 24 часа да 
напуснем територията на България, в про-
тивен случай щели да ни „откарат“ до тур-
ската граница“.

На другия ден преди обед, точно 24 
часа след пристигането си, британската 
военна колона отпътува за Турция.

На сбогуване – продължава Бретхолц 
– британският офицер ми каза, този път 
без всякаква ирония: „По-бързо и по-доб-
ре руснаците не биха могли да ме убедят, 
че всичко, което вие сте съобщили от Со-
фия, е вярно – и по всяка вероятност още 
много повече!“

Разказът на Бретхолц се потвърждава 
и от американския журналист Чарлс Лани-
ус в статията му „Аз видях как руснаците 
завладяха България през 1944 година“ 
(Ланиус 2012), публикувана на 22 октомв-
ри 1945 г. в „Reader’s Digest“.

„Народният съд“ – пряко продължение
на масовите убийства

Следите от чудовищното престъпле-
ние не могат да бъдат скрити.

Защото от телеграмите на руски език, 
които Трайчо Костов (с псевдоним Спи-
ридонов) от София и Георги Димитров от 
Москва си разменят, става ясно, че „на-
родният съд“ не е нищо друго освен пря-
ко продължение на масовите убийства от 
септември-октомври 1944 година.

До Димитров
...В първите дни на революцията сти-

хийно бяха разчистени сметките с най-
злостните врагове, попаднали в наши 
ръце. Сега се вземат мерки с това да се 
занимават съответните наказателни орга-
ни. Министърът на правосъдието работи 
по създаването на народни трибунали и 
следствени комисии...

ЦК на БКП, 13 септември 1944 г.
*До Димитров
Готов е законопроектът за народния 

съд. Приета е най-кратката процедура, 
но докато започнат да действат, ще мине 
известно време. Това може да бъде из-
ползвано за негласно ликвидиране на 
най-злостните врагове, което се прави от 
наши вътрешни тройки. Контрареволюци-
ята трябва да бъде обезглавена бързо и 
решително.

ЦК на БКП, 25 септември 1944 г.
*До Димитров
Във връзка с известно недоволство, 

изразено от нашите мекотели съюзници 

по повод на революционното ликвидиране 
на фашистката агентура, решихме:

Чистката да продължи още една сед-
мица, след което ще започнат да работят 
народните съдилища и чистката ще тръгне 
по законен път. Работата ще се провежда 
внимателно. Ще бъдат организирано раз-
крити най-злостните и опасни врагове и 
палачи, ще бъдат организирани до прави-
телството делегации от вдовици и сираци 
на убити антифашисти с настояване за 
възмездие.

Да се ускори организирането на Ди-
рекцията на милицията и да се уреди 
правилното функциониране на отделите 
й. В наши ръце са отделите за Държавна 
сигурност и разузнаването. Помощник-на-
чалникът на униформената полиция също 
е наш човек. Държавен обвинител в на-
родния съд ще бъде Георги Петров, юрист 
от Стара Загора.

ЦК на БКП, 1 октомври 1944 г.
(оригиналът на телеграмите на руски 

език може да се видят на сайта Декомуни-
зация – вж. Дирижирането б.г.)

„Стихийно бяха разчистени сметките“; 
„негласно ликвидиране“ „от наши вътреш-
ни тройки“; „чистката да продължи“; „ще 
бъдат организирани до правителството 
делегации... с настояване за възмездие“...

Каква „правна“ лексика, какъв „мо-
рал“...

Паметникът в Централните софийски гробища
на жертвите на червения терор,
останали без гроб.

Изложбата „България 1944 - 1989:
Забранената истина” в София.

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
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Изцяло поръчан и режисиран от Москва
Разменените през есента на 1944 г. те-

леграми между Георги Димитров и Трайчо 
Костов доказват по безспорен начин, че 
„народният съд“ не само е поръчан, но и 
от начало до край режисиран от Москва 
– от политическата му цел до конкретната 
съдебна процедура и дори до пропаганд-

ното му обезпечаване.
Нещо повече – този престъпен трибу-

нал задава и идеологическите клишета, и 
езиковите шаблони, с които десетилетия 
наред в България ще се говори за „монар-
хо-фашизма“.

Абсурдните обвинения
Още на 27 октомври 1944 Трайчо Кос-

тов съобщава на Георги Димитров подгот-
вените пунктове на обвинението, които са 
три и са абсурдни от правна гледна точка.

Поначало да се съдят за вземане на 
политически решения, с които не са нару-
шили законите на страната си, нито меж-
дународните конвенции (при това вкупом, 
с общо колективно обвинение!) министри 
и народни представители, получили ле-
гитимно властта чрез законни избори, е 
правен абсурд.

В една от точките си Трайчо Костов 

сочи като „престъпление“ присъединява-
нето към Тристранния пакт, удобно „заб-
равяйки“, че през ноември 1940 година, 
когато Сталин и Хитлер все още са съ-
юзници, единствените, които настояват 
България да влезе в Тристранния пакт и 
които по времето на т.нар. Соболева ак-
ция разпръскват стотици хиляди позиви из 
цяла София с лозунга „Искаме съюз със 
СССР! Искаме съюз с героична и социал-
но справедлива Германия!“ са... българс-
ките комунисти.

Политически акт, а не военно престъпление
Но да се върнем на обвинението, че 

присъединяването на България към Трис-
транния пакт и обявяването на война на 
Англия и Америка било... „престъпление“, 
извършено от „военнопрестъпници“.

Да се присъединиш към един или друг 
съюз е политически акт, а не военно прес-
тъпление.

Още повече че България не води бойни 
действия и не воюва с нито една държава, 
дори със САЩ и Великобритания, на които 
обявява война.

Военно престъпление не е да обя-
виш война, а да предприемеш военни 
действия, БЕЗ да си обявил война, както 
постъпва Япония с нападението си през 
декември 1941-ва над Пърл Харбър и за 
което след края на войната седем японски 
държавници бяха осъдени на смърт.

Военно престъпление е и изпращането 
на въоръжени подводничари и парашутис-
ти от страна на СССР в България при на-
личие на дипломатически отношения, за-
щото по този начин СССР, без да е обявил 
война на България, де факто воюва с нея.

Докато България, точно наопаки – тя 
обявява война, без въобще да предприе-
ме нападателни военни действия.

И не случайно САЩ и Великобритания, 
на които България обяви война, не прове-
доха никакъв трибунал над България.

Докато СССР, на когото България не 
обяви война, окупира България и задку-
лисно организира един престъпен трибу-
нал, за да избие политическия й, стопан-
ския, административен, военен и интелек-
туален елит.

И още обвинения, изсмукани от пръстите
В следващата точка абсурдни обвине-

ния Трайчо Костов споменава „действията, 
нарушаващи неутралитета по отношение 
на СССР – присъединяването към Трист-
ранния пакт и организирането на антисъ-
ветска изложба“.

Присъединяването на България към 
Тристранния пакт на 1 март 1941, когато 
СССР е в двустранен таен съюз с Хитле-
рова Германия, няма как да наруши не-
утралитета спрямо СССР, напротив – в 
предложението за „взаимопомощ“, отпра-
вено към България чрез съветския емисар 
Соболев през ноември 1940 г., СССР уве-
рява България не само че не възразява 
към присъединяването й към Тристранния 
пакт, но и че сам се кани да се присъеди-
ни.

Именно затова Георги Димитров пре-
дупреждава Трайчо Костов по време на 
показния сталински процес срещу „воен-
нопрестъпниците“ да не цитира текста на 
съветското предложение за „взаимопо-
мощ“.

Което, разбира се, не убягва от внима-
нието на съвременниците.

Че „антисъветската изложба“ била спо-
ред Трайчо Костов нарушение на „неут-
ралитета по отношение на СССР“ е дори 
смешно да се коментира.

Това комично обвинение само демон-
стрира пълната БЕЗПОМОЩНОСТ на 
съветските марионетки у нас да намерят 
нещичко, в което да обвинят българските 
политици, които за разлика от тях са дейс-
твали и мислили единствено в интерес на 
България и на народа си.

Същата безпомощност личи и в пос-
ледното невярно и абсурдно обвинение: 
„невземането на мерки за предотвратява-
не на моралните и материални загуби във 
връзка с обявяването на война на Англия 
и Америка“, когато всъщност българските 
власти действат незабавно, осигурявайки 
възможно най-бързо подслон и помощ на 
пострадалите от бомбардировките над 
София.

Политиканство и идеологически клишета
Но дори тези, изсмукани от пръстите, 

три точки не удовлетворяват Георги Ди-
митров и на 17 декември той допълнител-
но идеологизира обвиненията и ги превръ-
ща в откровено политиканство:

„В обвинителните речи... трябва да 
бъде показано хищническото лице на нем-
ско-фашисткия империализъм и на него да 
бъде противопоставена освободителната 
мисия на Съветския Съюз, на Червената 

„Целуни децата ми“, „поздрави жена ми“...
„Мъчително и ужасно беше да ги гледа 

човек – продължава в спомените си Дими-
тър Пешев, – когато мислено се прощава 
с тях при тези трагични моменти след из-
живените месеци на изпитания и страда-
ния...

Стана едно мълчаливо прощаване... 
Спас Ганев, който беше близо до мен, из-
лизайки, тихичко ми каза: „целуни децата 
ми“. Ние бяхме приятели с него, познавах 
и семейството му и съжалявам, че не мо-
жах да изпълня това негово последно же-
лание.

Минавайки край седналите на скамей-
ките, ние виждахме измъчени лица, изт-
ръпнали, без всякаква надежда. Срещнаха 

се нашите погледи с Иван Петров, депутат 
от Тетевенско, той успя със замиращ глас 
да ми каже: „поздрави жена ми“.

Това беше последното, което чух...“
„Безсилен съм да изразя чувствата на 

човек, който преживява този ужас...“
„Аз се отказвам – допълва Димитър 

Пешев – да описвам картината след про-
читането на присъдата и отделянето на 
осъдените на смърт – затова е необходи-
мо перото на голям, гениален писател.

Безсилен съм да изразя чувствата на 
човек, който преживява този ужас – да 
гледа как се отделят от останалите шест-
десет души... Не знам дали такава картина 
някога изобщо е съществувала...“

Надминаха и нацистите
Френският историк Марк Феро не крие 

потреса си, описвайки Берлинския „наро-
ден съд“, когато са екзекутирани заговор-
ниците, опитали се да убият Хитлер с по-
редния атентат:

„Репресията е ужасяваща... – пише 
Феро и продължава: – Отказана е каквато 
и да било религиозна подкрепа на осъде-
ните. Първите осем, с дървени обувки на 
краката, разсъблечени до кръста, биват 
обесени. Агонията се проточва и след 
всяка екзекуция палачът пие ракия, за да 
събира сили.

Не е известно дали Хитлер е гледал 
филмите за екзекуциите.

Скоро след това Химлер обяснява, че 
тези процедури нямат нищо общо с при-
мера на болшевиките, те следват стари 
германски традиции.“

Дали Хитлер копира Сталин, не е важ-
но, макар че е ясно.

Но че нацисти и комунисти са един дол 
дренки и че престъпленията на Сталин са 
задминали стократно тези на Хитлер, по 
това спор не може да има.

Децата – и те „народни врагове“
В България на осъдените на смърт е 

отказано не само неотменимото право 
присъдата да се обжалва, не само право-
то да бъдат помилвани, не само религиоз-
на подкрепа, но и утехата да се простят с 
близките си.

Всъщност още в края на декември, 
веднага след като започва т.нар. народен 
съд, семействата на вече обречените под-
съдими са депортирани в Делиормана, в 
отдалечени села сред заснежените поле-
та и настанени в изоставени къщи, бараки, 
често без врати и прозорци, при ужасява-
щи условия.

Дори петгодишната Илиана Батем-
бергска получава заповед на свое име за 
интерниране в Добруджа... Какъв страшен 
„враг на народа“ е била малката дъщерич-
ка на Иван Батембергски!

Иван Батембергски, с чиито лични уси-
лия е спасен от депортация легендарния 

Илеш Шпиц от футболния отбор Македо-
ния (Скопие), е безжалостно убит, без да 
има право да зърне за последен път дори 
малката си дъщеричка.

Съпругата му Радка, „интернирана“ 
посред зима някъде в Делиормана, ще 
научи седмици по-късно от случайно по-
паднало й парче вестник. Злощастната 
майка на Иван Батембергски ще броди из 
софийските гробища, пронизвана от леде-
ния вятър, за да търси лобното място на 
непрежалимия си син. Двете с майката на 
Радка ще се крият зад надгробните памет-
ници и с потрес ще наблюдават десетките 
гарвани, които кръжат и кацат на мястото 
на поставена милиционерска охрана (меж-
ду Арменската черква и днешния паметник 
на избитите български държавни мъже).

Къде са костите им, и до днес не се 
знае.

Армия и нейните съюзници.“
Обвинението трябва да опише картина 

на всенародно движение срещу антина-
родния режим, да подчертае, че руснаци-
те за втори път освобождават България, 
да характеризира капиталистическата 
класа като опора на фашизма в България 
и така да се създаде база за преследване-
то й, царската династия да се представи 
като прогерманска и предателска.“

Ето това е идеологическият код, с кой-

то ще се говори от тук нататък в комунис-
тическа България.

В следващите десетилетия тези сме-
хотворни до глупост политикански обви-
нения, изречени със злостната лексика 
на Георги Димитров, ще имат силата на... 
осъдителна присъда.

И ще съсипват стотици хиляди човеш-
ки съдби. И ще промиват мозъците на 
цели поколения българи.

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
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Повод за комунистическа гордост
И след тази пламенна пледоария за 

„достойно“ изпълнената задача в „кастри-
рането“ на българската нация, Георги Пет-
ров хвърля в битката най-силния си коз. 

Защото се оказва, че българският „на-
роден съд“ няма аналог в цяла Европа!

А нима не е това повод за гордост у на-
шите комунисти? 

„Става вече ясно, че и в международен 
мащаб, нашият Народен съд ще остане 
ненадминат...“ – пише, без да крие вълне-
нието си, докладчикът.

„И, наистина, вече месеци – казва той 
не без презрение към туткащите се ру-
мънци, – близо година откак в Румъния бе 
смъкната фашистката власт, а Народният 
съд там остава само на книга – резултати 
никакви!“

„В Унгария – продължава с примерите 
Петров, – така изстрадала и разорена от 
агресията на кървавия фашизъм, Народ-
ният съд там издава такива меки присъди, 
че може смело да се нарече един чисто 

противонароден, пораженски съд.
Във Франция бяха осъдени съвсем 

малко политически престъпници и знаем 
как вяло бе проведена акцията на Народ-
ния съд, че може да се квалифицира като 
една гавра над революционния француски 
народ.

В ГЕРМАНИЯ – главната централа на 
кървавия фашизъм и хитлеризъм, се вече 
приготовлява от съюзниците не един ис-
тински международен съд, а по-скоро един 
възмутителен фарс. (Даде се възможност 
на главните бандити на фашизма да се 
приютят в Испания на кръволока Франко.)

В Италия – всеопрощението на съюз-
ниците отдавна са покрили чудовищните 
престъпления на фашистките престъпни-
ци.

Пък нека не се боим да се спрем и на 
братска Югославия – не спира български-
ят стахановец и уточнява: – Вече от дълги 
месеци заседава там Народният съд, а ре-
зултатите са почти незабележителни.

Докато нашият „закон“... 
Оо, сега ще видите какво значи „чистка“!

„Докато нашият закон за народен съд 
– бие се в гърдите Петров, – чл. 2. пред-
вижда наказания от 1-15 години или дожи-
вотен строг тъмничен затвор или смърт и 
глоба до 5.000.000 лева, без да се уточ-
няват санкциите за отделните случаи на 
престъпност, изброени в чл. 2., п.п. 1-10 
вкл.

Югославянският закон предвижда още 
никоя смъртна присъда да не се изпълня-
ва без подписа на Тито, тоест без нейното 

утвърждаване, докато нашият закон в чл. 
10. предвижда изрично че присъдите на 
Народния съд не подлежат на обжалване 
и утвърждение и се изпълняват незабав-
но.

Ясно е от постановленията на самия 
югославянски закон, а това се потвържда-
ва и от практиката на Народния съд там, 
че резултатите от тази голяма народна 
акция в никакъв случай няма да достигнат 
резултатите на Нашия Народен съд.“

Ще блести като скъпоценна короназ

„Прочие – завършва Петров, – при-
мерът, който даде Нашият Народен съд 
остава и ще остане ненадминат в между-
народен мащаб, ще остане да блести като 
една скъпоценна корона в историята на 
нашия героичен народ.

Безспорно, този резултат се дължи 
най-вече на нашата славна Партия, която 

пое тази акция почти изцяло в свои ръце 
и даде една здрава организация на това 
голямо народно дело.“

Наистина „слава“ на такава партия, 
която се бие в гърдите с най-ужасяващи 
престъпления срещу собствения си народ, 
извършени по заповед на чужда държава.

Убитите – на „съд“ пред... убийците... И до днес!

Но и това не е всичко. Т.нар. Народен 
съд съди и осъжда дори вече починали 
хора или убити хора – нещо, което е без 
прецедент в световното право.

Целта на тази гавра – да изправиш 
убития пред „съда“ на убийците му, е ясна 
– за да могат престъпниците да сложат 
ръка на имуществото на своите жертви. А 
конфискацията на имотите не е била само 
грабеж, но е служела и на по-далечната 
цел – децата на избитите интелектуалци, 
държавници и индустриалци да бъдат дек-
ласирани, набутани на социалното дъно.

Да им бъдат отнети ресурсите, за да не 
станат естествения интелектуален елит, 

който да оглави съпротивата срещу наси-
лието.

За да бъдат след това подменени с 
пошла псевдоинтелигенция от парвенюта 
и службогонци. Която и до днес не се све-
ни да величае комунистическите величия 
или да подменя историческата истина на 
„научни“ конференции.

А ние се питаме каква е връзката меж-
ду случилото се, случващото се и това, 
което ще се случва тепърва.

Докато убийците се величаят, а жер-
твите са обругани, нищо добро не чака 
България.
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„Вярно е, че смъртните присъди изглеждат
сравнително малко и незадоволително...“

„Вярно е – извинява се на другарите 
си от ЦК главният „народен обвинител“ 
Георги Петров в доклада си до партията 
(правописът на доклада е запазен – б.м., 
Д.Г.), – че смъртните присъди изглеждат 
сравнително малко и незадоволително, 
но нека да надникнем в съдържанието на 
тези 2.857 смъртни присъди и да избегнем 
повърхностното обсъждане на тези дан-
ни...“ (Доклад 2005).

И веднага след това извинение за „не-
задоволителното“ количество на смъртни-
те присъди (зер, няма и три хиляди) Петров 
продължава с въпроса за „качеството“:

„ЕТО ЗАЩО, ний, веднага, следва да 
си поставим въпроса за качествата на ли-
цата, които осъдихме и разстреляхме чрез 
присъдите на Народния Съд.

И наистина кои лица разстреляхме?
Ами това са: тримата регенти, между 

които един княз от Сакс-Кобурготската ди-
настия, която е донесла толкова злини на 
Родината и народа ни;

поставихме на подсъдимата скамейка 
духът на „О Боже почиващия Цар Борис 
ІІІ“, за да го развенчаем като „народен цар“ 
и за да го изтъкнем като главен виновник 
за страданията на нашия народ;

разстреляхме всички министри на три 
фашистки кабинета – два на Богдан Филов 
и този на Добри Божилов, и половината 
министри на кабинета на Иван Багрянов 

– всичко 33-ма министри, между които 
трима Министър председатели; разстре-
ляхме почти цялата престъпна дворцова 
камарила; 67 души народни представите-
ли от фашисткото ХХV-то Общо Народно 
Събрание.“

„Но само това ли?“ – възкликва в док-
лада си риторично „народният“ обвинител 
и продължава:.

„Не, ний разстреляхме тоже целият 
висш военен съвет, целия генерален щаб 
– около 47 души генерали, полковници и 
др.

...разстреляхме целият апарат на 
кървавата фашистка полиция: всички ди-
ректори на полицията, всички Областни 
и Околийски полицейски началници, ко-
менданти и Околийски управители, всички 
групови полицейски началници и цялата 
политическа полиция в страната, с малки 
изключения; разстреляхме всички малки 
и големи офицери, които не можаха да се 
укрият на фронта и всички озлобени вра-
гове по места, бандити и предатели и пр. 
и пр.

Имаме едно почти пълно кастриране 
на върховете на кървавия фашистки апа-
рат в нашата страна.

Всичко това преценено обективно, ни 
извежда към твърдото заключение, че На-
родния Съд изпълни достойно възложена-
та му задача, в общи линии – както вече 
изтъкнах по-горе.“

Истината срещу лъжата
70 години оттогава комунистическите 

убийци и техните наследници не спряха да 
убиват отново и отново жертвите с клевети-
те си.

Не стига това, че т.нар. Народен съд 
осъди на смърт двадесет от доблестните 
народни представители от „профашисткото“ 
правителствено мнозинство, подкрепили с 
подписите си писмото на Димитър Пешев 
срещу депортацията на евреите, не стига, 
че осъди други шест от тях на доживотен 
затвор, а осем – включително и самия Ди-
митър Пешев – на 15 години затвор за... 
преследване на евреите, ами неотдавна 

И там акцията на Народния съд наред 
върви извънредно вяло и в никакъв слу-
чай не обещава резултатите от нашия На-
роден съд.“

В Югославия другарите се „изложили“ 
– „предвиждат смъртно наказание само 
за опожаряване на населени пунктове, из-
биване на мирно население и партизани, 
заловени в плен“...

„Този резултат може да се предвиди от 
самото начало – твърди Петров и добавя: 
– Не говоря за първоначалната чистка, 
която бе направена там в самото начало 
и която коства живота на около 100 души, 
главни виновници, агенти на фашизма. 
Дума става за чистката, която се провежда 
чрез Народния съд.

Югославянския закон за Народния 
съд е много по-консервативен от нашия 
закон – с него аз имах възможност да се 
запозная при един разговор с югославян-

ския Главен народен обвинител, който 
подири среща с мен, за да го запозная 
с нашия опит, да му услужа с някои об-
винителни материали от нашите цент-
рални процеси.

От разговора с него разбрах, че се 
предвижда смъртно наказание само за 
опожаряване на населени пунктове, из-
биване на мирно население и партиза-
ни, заловени в плен (значи, не и за тези, 
паднали в сражение).“

„Значи, не е и за тези, паднали в сра-
жение“ – не крие възмущението си раз-
даващият „право“ по... комунистически 
и продължава:

„А за всички останали престъпления 
се предвиждат наказания от тъмничен и 
строг тъмничен затвор от 1-5-6-10-15 го-
дини, обаче преобладават по-малките 
наказания.“

трябваше да слушаме предприемчив аме-
рикански невежа да гастролира по медии и 
конференции в София да аплодира... един 
показен сталинистки процес като... „първият 
в света процес за Холокоста“.

В страната, в която Холокостът не се 
състоя!

И когато този същият престъпен трибу-
нал осъди на смърт или на затвор тъкмо 
спасителите на евреите в България!

Но истината не може да бъде скрита.
Тя звучи зловещо с думите на самите 

убийци. Нека да ги чуем.

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ

Главният „народен обвинител“
Георги Петров
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КОЙ И ЗАЩО УБИ ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ЛУКОВ?

ВЕЧНА ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ
72 години от жестокото убийство на ген. Христо Луков

„…На 1918 г. страшното национално 
нещастие, което ни сполетя, помрачи на-
шето съзнание и ни тикна към отчаяние. 
Сломен бе българският меч, а с него и 
мечтата на собствените ни сили на наро-
да, отпадна и вярата в народната съдба. 
И всяка воля за борба изчезна. Пресекна 
и всяко творчество на българския дух.

Едно ново богомилство роди идея-
та за Интегрална Югославия и предаде 
българската чест, българското минало и 
бъдеще на нацията в ръцете на чужде-
неца. Толкова бе отпаднало борческото 
в нашия дух. И затова толкова разруши-
телно и предателско се оказа и неговото 
творчество. Друго проявление на отпад-
налия дух на нашия народ бе идеята за 
Съветско славянство, което поиска да 
изкористи остатъците от традиционното 
русофилство на старите генерации за 
целите на международния марксизъм.

Петнадесет години преминаха в съ-
перничество за господство на тия две 
отровни лъжеучения. Петнадесет години 
на безверие, омраза и национална тъм-
нина, докато старата борческа кръв на 
българина не заговори и не възбунтува в 
жилите на младите поколения за укор на 
тия, които бяха изоставили българската 
гордост и дълга към бъдещето на Бълга-
рия. Възбунтува се и се наложи. Възроди 
се борческото на българския дух, съжи-
ви се и неговото творческо начало. За-

почна нов живот, национално-борчески, 
свидетели на който сте всички вие. Съ-
буди се националната гордост, възвърна 
се вярата в добрата съдба на България. 
А най-важното е, че поискахме сами да 
бъдем неин творец.

И ето ни сега пред един нов враг по 
пътя на нашето историческо бъдеще. 
Предстоят ни нови усилия и борби за 
нашето място в новия свят, който сред 
страшни мъки на война се изгражда, и 
което място ще бъде толкова достойно 
за нашата национална гордост, колкото 
достойни се окажем ние в тази борба.

И сега ще заложим всичко на българ-
ския дух – пак той ще сътвори нашето 
бъдеще. Ала само тогава, когато по наша 
воля той бъде представен в неговите две 
исторически утвърдени начала. Само 
когато нашата воля за борба, упорита и 
непоколебима, предвожда нашата твор-
ческа десница. Само тогава нашето обе-
динение – най-съкровеното въжделение 
на българския народ – ще стане дело 
трайно и вечно. Борба до край – до побе-
да, за да разчистим пътя и да вдъхновим 
едно творчество всеобщо и всестранно, 
достойно за нашето минало.“

Из речта, произнесена на 8 декември 
1942 г. от ген. Христо Луков на вечеря в 
студентската трапеза „Оборище“ по слу-
чай патронния празник на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“

Ген. Луков: „Ще заложим всичко
                                               на българския дух”

На 17 февруари 1943 г. вест-
ник „Слово“, орган на Дружест-
вото на столичните журналисти, 
излиза със следните думи: „Ген. 
Луков бе призван водач, който 
с твърда ръка трябваше да ръ-
ководи страната в решителните 
дни, които идваха… Убиха го тък-
мо когато в близките дни трябва-
ше да се извършат събития, ко-
ито задълго щяха да се отразят 
върху историческото развитие на 
България…“ От 1942 до убийс-
твото му на 13 февруари 1943 
г. ген. Христо Луков е водач на 
Българските национални леги-
они. Самият генерал, като млад 
офицер, е герой от войните за 
национално обединение (1912-
1918 г.) и кавалер на редица 
български и германски отличия. 
Както и останалата огромна част 

от българския генералитет, ген. 
Луков е наясно откъде идват зли-
ните на Отечеството. Участвайки 
във войните, където пред очите 
му синовете на България жерт-
ват живота си, той е свидетел и 
как българските съседи Сърбия, 
Гърция и Румъния разграбват зе-
мите ни и прогонват от тях народа 
ни. Включването на страната ни в 
Тристранния пакт през март 1941 
г. връщат надеждите, че може би 
българският национален въпрос 
ще бъде най-после разрешен. 
Прословут е и генерал-Луковият 
антикомунизъм, а популярността 
му става опасна не само за кому-
нистите, но и за Царя-обедини-
тел Борис III.

Цочо В. БИЛЯРСКИ,
„Сите българи заедно“

(със съкръщения)

КОЙ И ЗАЩО УБИ ГЕНЕРАЛ ХРИСТО ЛУКОВ?

В своята книга „Свидетелствам под 
клетва“ Дянко Марков разглежда Девето-
септемврийската катастрофа и поставя 
въпроса – можеше ли тя да бъде избегна-
та? За автора „един от факторите, които 
биха постигнали това, е ген. Христо Луков, 
водач на СБНЛ, който именно затова е и 
убит“. Коментирайки историческите съби-
тия, Дянко Марков е категоричен, че ген. 
Луков се е стремял да осъществи един 
държавнически акт, с който „да изведе 
България от съюза с Тристранния пакт, за 
да бъде изключена окупацията й от Им-
перията на злото и да бъде осъществено 
едно по-друго бъдеще на нашия народ и 
държава.“

По думите на Дянко Марков, има някол-
ко версии за смъртта на ген. Луков. Едната 
от тях е, че главата на генерала е била по-
искана от уволнените от Луков офицери от 
Военната лига, които по това време кому-
нистите се опитват да включат в наскоро 
формирания „Отечествен фронт“.

Другите две версии ще намерите на 
страниците на книгата „Свидетелствам 
под клетва“ и са следните: 

„В комунистическата пропагандно-аги-
тационна публицистика след 9 септември 
1944 г. този терористичен акт е мотивиран 
с обвинителната теза, че ген. Луков се е 
готвел да извърши преврат с помощта на 
преданите му офицери и легионерите, за 
да тласне България във война със Съвет-
ския съюз. Искал да прати 10 български 
дивизии на Източния фронт, за да спасява 
положението след катастрофата при Ста-
линград. Приемливо обяснение, дори поч-
ти морално. Така е представено и в офи-
циалната комунистическа историография. 
Но е невярно. Ген. Луков не можеше да 
замисля преврат. Човекът, който отстрани 
превратаджиите от армията, който я върна 
към възрожденските идеали и я постави в 

служба на тия идеали, не можеше да крои 
заговор. Тази версия отпада по морални и 
психологически съображения. 

Че генералът не е имал приписваните 
му намерения, може да се заключи както 
от свидетелството на оцелели дейци на 
СБНЛ, така и от някои, за щастие, съхра-
нени документи. Още през есента на 1942 
г. ръководството на легионерския център 
около генерала разпространява позив, 
внушаващ резервираност към обвързва-
нето на България с военни съюзи и осо-
бено към участие във военни действия, 
освен ако страната ни не бъде нападната. 
Не бива да се пропуска, че ген. Луков е 
вещ военен. Той е следял и разбирал по-
добре от всеки друг каква е действителна-
та обстановка по 
фронтовете. Осо-
бено през зимата 
на 1942-1943 г. 
генералът си е да-
вал сметка, че Гер-
мания губи с всеки 
изтекъл ден. Един 
български патри-
от в такъв момент 
можеше да мисли 
само за едно: как 
по-безболезнено 
да бъде изведена 
България от съюза 
й с Германия, който 
я обричаше да спо-
дели докрай пос-
ледиците на едно 
тежко поражение. 
Именно в тая на-
сока са били гене-
ралските планове, 
държани в строга 
секретност дори 
и от най-близките 

му сътрудници в легионерските среди, но 
въпреки това доловени от политическата 
полиция. В архивно дело 1358, с. 45-46 и 
сл., полицейският доклад съдържа данни 
за срещи на Луков с чужденци (есента 
на 1942 г.) и водени тайни разговори с 
представители на англо-американците с 
германско съгласие. Упоменати са и сре-
щи на Луков с Никола Мушанов, Кръстю 
Пастухов, Софийския митрополит Стефан 
– всички противници на съюза с Германия, 
но не комунисти; срещи и с представители 
на Турция, с които Луков е разговарял сво-
бодно на езика им. За какво? За да прави 
преврат и хвърля България във война със 
СССР? Абсурд! Та всеки български фел-
дфебел може да прецени, че 10-12 бъл-

гарски дивизии 
на Източния 
фронт не ще из-
менят хода на 
войната, а ще 
подействат като 
любезна „пока-
на за танц“ към 
турската армия 
на Балканите. 

У б е д е н и 
сме, че добро-
съвестното ис-
торическо ди-
рене рано или 
късно ще дока-
же, че в основа-
та на генералс-
ките планове е 
стоял обратът. 
Б е з с п о р н о , 
разчитал е на 
единствената 
мощна общес-
твена противо-
комунистическа 

сила в страната, на легионерите. Разчитал 
е и на българското офицерство, което го 
уважаваше и беше преживяло с него въз-
раждането на българската войска. Той се 
опираше на тия два фактора. Но генера-
лът не конспирираше срещу двореца. Ни-
кой не би го подкрепил в подобна конспи-
рация – нито легионерите, които обичаха 
своя цар, макар да не срещаха взаимност, 
нито офицерството. 

Генералът се готвеше в подходя-
щия и решителен момент да поднесе 
на двореца алтернатива на онова, кое-
то е. Очевидно правителствата и хо-
рата, които бяха присъединили стра-
ната към съюза с Германия, трудно 
можеха да извършат оттеглянето. 
По-лесно биха могли да сторят това 
личности и среди, неангажирани с тая 
политика.

Истината е, че по това време България 
имаше две силни личности, които съвмес-
тно можеха да изведат страната благопо-
лучно от буреносните води на Втората све-
товна война: генерал Луков и цар Борис III. 
Само за шест месеца и двамата отидоха в 
небитието. Генерал Луков – с куршумите 
на комунистическите терористи. Цар Бо-
рис – при все още неизяснени и в много 
отношения загадъчни обстоятелства. 

Ще ми се да възразите веднага: „Как 
така? Генералът беше приятел на гер-
манците. Той ли ще изведе страната от 
Тристранния пакт? Вашата теза е несъс-
тоятелна!“ Действително генерал Луков бе 
приятел на германците, както и легионе-
рите, както и повечето офицери. Но в този 
момент, а и много време след това, само 
за приятелите на Германия бе възможно 
да изведат страната в неутрална позиция 
успешно, без тежко кръвопролитие за на-
шия народ.“

в. „Прелом“

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ



Във всеки един човек, независимо от това как именува Бога,
трябва да виждаме божествеността.

Това заяви пред журналисти 
Жаклин Толева, председател на 
ПП Български демократически 
форум, която посети молитвата в 
памет на жертвите от атентата в Па-
риж в Централната софийска Синаго-
га.

Днес съм тук като израз на скръб 
за седемнадесетте жертви, като съп-
ричастност към една трагедия.

Но не само!
Защото вече не става дума за бит-

ка на идеологиите, за противопоста-
вяне на две цивилизации и т.н. 

Не става дума дори за толерант-

ността между религиите или за свобо-
дата на словото. 

Нито дори за страха, който се опит-
ват да всеят и за отпора на безстра-
шието.

Днес светът е изправен пред една 
нова битка – битката за Човека!

Светът се нуждае от нова доктрина 
и ново разбиране за това какво е чо-
векът! 

Светът се нуждае от преосмисляне 
на своите култури – социални, рели-
гиозни и т.н. Култури, които и до днес 
жертват човешкия живот в името на 
идеология, която заклеймява отсрещ-

ния, различния като „враг” 
или го анатемосва. 

Но той, другият, също 
носи своята божестве-
ност, независимо от това 
как именува Бога, който 
изповядва. 

В къщния ни храм, т.е. 
културата, която ми е да-
дена в моя дом, от моите родители на-
учих следното: 

Бог не се доказва, Бог се живее! Но 
Той е и вътре във всеки от нас! 

Който се научи да вижда тази бо-
жественост в другия, със сигурност не 

може да проявява насилие в името 
на своя Бог. Само такава нова кон-
цепция за човека може да обезсили 
насилието. Сигурна съм, че във вре-
мето това ще се постигне.

ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ НУЖДАЕ
ОТ НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЧОВЕКА
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ПРОБЛЕМЪТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ Е,
ЧЕ НЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ

Д-р Мохамед Халаф: 

Д-р Мохамед Халаф е български жур-
налист от арабски произход, който е сред 
най-добрите анализатори у нас по проб-
лемите на Близкия изток. Преподавател 
е във факултетите по философия и жур-
налистика в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Кореспондент е на ку-
вейтския вестник „Ал Уатан“ за Балканите 
и Европа.

Д-р Халаф, трагедията в Париж 
беше бомбастично определена 
като „война на цивилизациите“. 
Каква е вашата позиция и такива 
определения имат ли основание?

За мен буквална „война на цивилиза-
циите“ няма, но нещата тук не се свеждат 
до отговори от типа „да“ или „не“, защото 
причините са многопластови и дори ве-
ковни. От една страна, сблъсък на циви-
лизации няма, по-скоро ние водим война 
срещу християните, защото поне засега 
не можем да приемем техните ценности и 
се опитваме с насилия да налагаме свои-
те. Ние търсим конфликт с тях, а не те с 
нас. Това е груба грешка, защото христи-
янските ценности не са само техни, а са 
общочовешки. И трябва да разберем най-
накрая, че приемайки ги, ние не губим сво-
ята идентичност и не накърняваме своята 
религия. Напротив, обогатяваме собстве-
ните си общества! Така отваряме пътя към 
собственото си развитие, което ще ни до-
веде и до светското развитие на Европа. А 
тя постигна това благодарение на факта, 
че раздели държавата от религията.

 
Нека тогава разтълкуваме как-

во означава да разделиш религия-
та от държавата в арабския свят, 
защото в Европа такова нещо на-
истина отдавна няма?

Отговорът на този въпрос се крие в 
отношенията между арабския и християн-
ския светове. Както вече казах, не можем 
да говорим за брутален сблъсък на цели 
цивилизации, но е вярно, че частичен 

сблъсък има. И той се изразява основно в 
отчуждението на арабските и ислямските 
общества в новите реалности на съвре-
менния свят. Това е резултат от появата 
и задълбочаването на глобализацията. 
Развитието на такъв процес в целия свят 
създава тежки психологически проблеми 
в тези общества. Те виждат, че всичко, 
което се случва днес, е продукт на запад-
ния свят, който наричат християнски. А на 
практика той не е просто християнски, това 
е светски свят. Точно този свят раздели 
църквата от държавата, а мюсюлманите 
се чувстват маргинализирани и много оби-
дени, защото нямат никакъв принос към 
това, което се случва в света днес. Затова 
и с носталгия започват да сравняват себе 
си с всичко това, което са били преди над 
1200 години, през VII, VIII, IX, X век. Тога-
ва Европа е в упадък, докато ислямското 
общество изживява своето Възраждане. 
Затова сега живеят раздирани от много 
тежки вътрешни противоречия ― хем ис-
кат западния свят с неговите ценности, 
хем от криворазбрана гордост не го до-
пускат. Копнеят за времето на Ислямския 
халифат, макар и те самите да разбират, 
че такава форма на управление по ника-
къв начин не съответства на днешните 
реалности в света, защото вече не сме IX, 
а XXI век. И тук е целият абсурд и цяла-
та обърканост сред тях, защото не знаят 
какво искат. Затова и много хора едновре-
менно и харесват, но и се противопоставят 
на „Ислямска държава“, дори в районите, 
които се контролират от нея, въпреки че 
всекидневно дават жертви и непрекъснато 
са заплашвани със смърт, а много от тях 
са и публично избити.

 И за всичко това Коранът ли е 
оправдание?

Кой точно Коран обаче? Американците 
искаха да помагат на т.нар. умерени исля-
мисти, макар че за мен няма такова поня-
тие като „умерен ислямист“. За мен има 
само един ислям, който обаче се чете от 
различни книги. Така например съществу-

ват салафитски ислям, уахабитски ислям, 
турски ислям, има още малоазийски и ин-
донезийски ислям и доста други. Истинс-
кият Коран не е ли писан преди 15 века? 
После кой го е дописвал и редактирал? 
Коя е истината? Всичко това създава до-
пълнителен натиск и хаос. И закономерно 
доведе до едно много важно изявление 
на египетския президент Абдел Фатах ас 
Сиси, който събра всичките религиозни 
водачи и им каза: 

„Вие сте отговорни и трябва да нап-
равите религиозна революция. В проти-
вен случай целият свят ще започне да ни 
приема като агресори, защото ние прив-
личаме само омразата на хората. Не про-
дължавайте по този начин да възпитавате 
младите поколения. В противен случай 
ние сме обречени!“. 

Мисля, че той е напълно прав, но кон-
фликтите ще продължават, докато не се 
създадат граждански общества във всич-
ки арабски държави. Ако не премахнем 
диктатурите, ако не заздравим икономики-
те, ако не разделим религията от държа-
вата, ако не дадем права на жените и на 
малцинствата, ние наистина сме загубени. 
Сега преминаваме през един процес, през 
който Европа мина много отдавна и който 
превърна обществата на Стария конти-
нент в истински държави. Пред нас основ-
ната задача е да пресечем явлението „ис-
лямски фундаментализъм“. Трябва ни и 
нов прочит на Корана, както и да гледаме 
на религията по нормален начин ― както 
християните.  Европейските ценности оба-
че са извоювани преди много години и с 
цената на купища войни и пролята кръв, а 
това са неща, които ние чак сега преживя-
ваме и още дълго ще е така. Дори мисля, 
че вървим и назад. Когато преди много го-
дини бях студент в Ирак, там нямаше нито 
една забрадка. И студентките, и моите сес-
три ходеха с къси поли. Сега обаче всички 
са в черно, със забрадки и бурки. И защо 
– нима сега се усетиха като мюсюлманки? 
Не, разбира се! За 40 години как чак сега 

уж го разбраха? Не, разбира се! Отгово-
рът е в загубената културна идентичност. 
И те сега нарочно ходят из цяла Европа 
забулени и облечени в черно, защото ис-
кат да изкрещят: „Не се срамувам, че съм 
мюсюлманка!“. Аз затова смятам, че този 
век ще бъде век на етносите и религиите. 
Мисля, че ислямът още дълго ще опреде-
ля културата в този регион, но не мога да 
предвидя какво ще се случи накрая там.

 Каква е вината на Европа за 
това, което се случи в Париж?

Вината на Европа се състои в това, че 
тя от над 15 години вижда, че тези мю-
сюлмански общества се капсулират, и то 
на нейна територия. Отчуждават се и се 
затварят в себе си, а Старият континент 
си стои и им се подиграва отдалеч. Европа 
забравя, че днес граници няма и всеки има 
достъп до всичко, което поиска, а с това и 
заплахите стават и ще стават много, много 
повече. Така че тук е застрашен дори кул-
турният модел на Европа.

 
Има ли заплаха за България?

Има, разбира се, и тя е същата както и 
в цяла Европа. Тази заплаха съществува 
и в самите ислямски държави, а тя вече 
е тотална. Без да изпадаме в параноя, но 
трябва да свикнем с нея. Тук държавата 
не може да се справи сама, защото вече 
няма централизация на тези терористични 
организации. Те са раздробени, действат 
на своя глава и може да са от двама, три-
ма или петима човека, а техните действия 
са непредвидими, пък и знаят как да об-
щуват помежду си, без да попаднат под 
подозрение.

Препечатано от offnews.bg
със съкращения.

Заглавието и подзаглавието
са на редакцията

Няма „война на цивилизациите“, но има частичен сблъсък между Близкия изток и Запада
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Времето, в което живеем, наистина е 
уникално и си заслужава човек да му се 
наслади. Трудно е да се намери друг мо-
мент в нашата история, когато българите 
се оказват повече гърци от самите гърци. 
Защото тихия популизъм в стил „сниша-
ване“ с нищо не е по-добър от кресливия 
популизъм на СИРИЗА. Остава да видим 
дали няма да се окаже и по-ефективен.

Мнозина коментатори на гръцките 
събития от последните дни изброяват 
един списък от процеси, които, освен че 
са верни, до голяма степен важат и за ... 
България. Практически, иде реч за едно и 
също нещо − за провеждане или отказ от 
необходими и, за съжаление, неизбежни 
реформи. И ако оставим настрани „героич-
ните“ пози на Ципрас (които са си проблем 
на самите гърци), ще видим, че у нас даже 
минимални опити за реформи ги посрещат 

по същия начин както при южната ни съ-
седка – или на нож (БДЖ), или ги замитат 
под килима (Съдебната реформа).

И двата примера са емблематични и 
се влачат от години. Българският премиер 
Бойко Борисов никога не е бил известен 
с куража си, но това, което стана с БДЖ, 
е меко казано срамно. Освен че е глупа-
во. Да возиш няколко човека с парите на 
данъкоплатците и да се оправдаваш със 
същите тези няколко човека, а не с ин-
тересите на данъкоплатците, е типичен 
пример за отказ даже от усилие за някакво 
реформаторско мислене.

При т.нар. „Съдебна реформа“ ситуа-
цията е доста по-сложна. Тук, освен мис-
лене как тя да НЕ се случи, има и логичес-
ка причина – такива като лицето Цветан 
Цветанов едва ли горят от желание да се 
срещнат с една реформирана и неподс-

лушвана Темида. А наскоро публикувани-
ят доклад за България просто е поредният, 
като е спазена и традицията да се описват 
недъзите на българската политика и бъл-
гарската съдебна система.

А на местно ниво може да се стигне 
даже и до гротескни решения. Доста голе-
мия за мащабите на Община Варна проект 
„Интегриран градски транспорт“ е чудесна 
възможност за цирково представление. 
Как мислите – ще има ли реално изграде-
на бус-лента или просто ще бъде пре-на-
чертана маркировката на съществуващия 
път? Ще поживеем, ще видим.

В крайна сметка начинът, по който 
властта в Гърция и България се отнася 
към правилата на ЕС, е показателен. В 
масовите представи на Балканите брюк-
селските канцеларии са населени от едни 
розовобузести чичковци, които, понеже 

говорят на „Вие“ и рядко повишават тон, 
в повечето случаи са безволеви пИдали. 
Номерът е не да спазваш правилата, а 
да ги заобиколиш на принципа „законът 
е врата в полето и само баламите мина-
ват през нея“. Просто гърците се оказаха 
по-нахални и по-кресливи, сочейки за ви-
новник не себе си и обиколния път, който 
сами си избраха, а вратата в полето.

Митовете и легендите обаче нямат 
нищо общо с действителността. В край-
на сметка НЕ европейските железници са 
пред фалит, а българските. И колкото и да 
се търси виновник, той е тук − в България, 
а не в Брюксел. А розовобузестите чичков-
ци от Брюксел пак ще си говорят на „Вие“ 
и пак няма да повишават тон. Те нямат 
причина да променят себе си – ние имаме 
такава! И то осезателна.

Кой е по- по- най? Снишаване vs Креслив популизъм

Антон ЛУКОВ

НАМЕСА НА РУСИЯ В РЕГИОНА БИ БИЛ СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОД,
С КОЙТО ЩЕ СЕ ОТКЛОНИ И ВНИМАНИЕТО НА ЗАПАДА ОТ УКРАЙНА

Балканите са слабото звено на Европа
Иван КРЪСТЕВ

Възможно ли е Балканите да бъдат 
следващата цел на руския президент Вла-
димир Путин в играта му на политическа 
дестабилизация? Германският канцлер 
Ангела Меркел наскоро намекна за подоб-
на възможност – възможност, на която си 
струва да обърнем сериозно внимание.

Финансовата криза през 2008 година 
принуди Запада и Русия да се помирят, 
или поне до известна степен. Към днешна 
дата това не може да се каже, при всички-
те прояви на солидарност след терорис-
тичната атака във Франция в началото 
на януари. Атентатът в Париж не успя да 
сближи отново двете сфери на влияние. Г-
н Путин е твърде засегнат, Европа е твър-
де разтревожена, а спомените за мимолет-
ното затопляне на отношенията им преди 
няколко години не са никак обнадеждава-
щи и започват да избледняват. „Рестарти-
рането“ на отношенията с Русия, с които 
Америка толкова се хвалеше, приключи с 
анексирането на Крим през март м.г.

Няколко сценария могат да се разигра-
ят през тази година. Кремъл може да се 
оттегли от Източна Украйна и да се опита 
да закърпи отношенията си със Запада. 
Или обратното – да се опита да си вър-
не инициативата, като засили натиска си 
върху европейските лидери и се опита да 
разцепи Стария континент на две.

Едно обаче е сигурно – Русия няма мно-
го възможности за маневри в своя регион. 
Евентуална масирана военна операция в 
Източна Украйна ще означава тежки загу-
би, много загинали и ранени и още иконо-

мически санкции. Също така ще убие и без 
това още неродения Евразийски икономи-
чески съюз, защото съюзниците на Москва 
– Беларус и Казахстан, са категорични в 
позицията си, че не искат преначертаване 
на държавните граници. Затова е логич-
но да предположим, че ако Русия иска да 
засили натиска върху Европа, ще трябва 
да започне да действа извън територията 
на бившия Съветски съюз. Именно такъв 
развой на събитията прави Балканския 
полуостров следващата вероятна гореща 
точка. Със сигурност Русия не си и фан-
тазира, че може да привлече Босна и Хер-
цеговина или Албания в своята сфера на 
влияние, както и никой на Балканите не 
мечтае да се присъедини към Евразийс-
кия съюз. Основният търговски партньор 
на тези страни е Европейският съюз и 
именно там бизнесът търси инвестиции, а 
емигрантите – нови домове.

Освен че са задният двор на ЕС, Бал-
каните са и слабото звено на дипломаци-
ята в коридорите на Брюксел. Банковите 
системи на тези страни са нестабилни и 
крехки. Ако едрият капитал с руски връз-
ки изведнъж изтегли парите си, това ще 
доведе до верижна реакция от банкрути, 
а следователно и до гражданско недовол-
ство. А прозападните правителства ще се 
разклатят. Ето защо Балканите са място-
то, където Москва трябва да удари, ако 
иска да обезпокои европейците.

Такава контролирана криза на Балка-
ните ще даде стратегически коз в ръцете 
на Русия, а и е перфектното алиби. Освен 

това тя ще измести погледите на много 
европейски правителства от Украйна. И 
не на последно място – ще осуети плано-
вете на Европа дори за минимално еди-
номислие по отношение на сигурността. 
Евентуалната криза ще отвори огромна 
пропаст между европейския Север и Юг. 
Оцеляването на Босна и Херцеговина като 
обединена държава не бива да се приема 
за даденост. Ако Русия подкрепи открито 
стремежите за отцепване на Република 
Сръбска, връщане назад може и да няма. 
Решението на Москва да гласува „въздър-
жал се“ в ООН за удължаване на мисията 
на ЕС в страната кара много хора да мис-
лят, че Кремъл наистина замисля подобен 
ход. Отношенията между Сърбия и Ал-
бания също се влошиха през последната 
година. Атаките на Русия към западното 
лицемерие отекват в Белград. Икономика-
та в региона е тежко зависима от вноса на 
газ и петрол от Русия и всяко спиране на 
кранчето би било неприятно. Пет години 
след газовата криза през 2009-а – когато 
Русия спря доставката на синьото гориво 
за Украйна, като по този начин поряза и 
Югоизточна Европа – нито един от проек-
тите за енергийна диверсификация (и по-
малка зависимост от Москва) не е готов. 
Кремъл изглежда има балкански приятели 
по високите етажи на властта.

Влиянието на Русия в Балканския реги-
он не е породено от културното сходство, 
славянската солидарност или позициите 
на Източноправославната църква, а от 
нещо не чак толкова възвишено. Коруп-

цията свързва хората, а на Балканите тя 
свързва опасни хора. Повечето от олигар-
сите в тази част на Европа са в топли от-
ношения с Русия, а външната политика на 
Москва може да се възползва от това.

Но да дестабилизраш Балканите – ако 
това наистина е целта на Русия – е про-
ект, криещ рискове. Москва не може да 
предложи на тези общества нито работещ 
икономически модел, нито атрактивен по-
литически. Дори не може да съблазни с 
много пари. Да ви обединява негодувани-
ето не е като да имате общи перспективи 
пред себе си. Пропадането на строежа на 
„Южен поток“ понижи влиянето на Кремъл 
в Югоизточна Европа. Руските компании 
ще са големите губещи при дестабили-
зация на прозападните правителства в 
балканските страни. А и както ни демон-
стрира украинската криза, олигарсите са 
ненадеждни съюзници. Те нямат прияте-
ли, а само финансови интереси, както и 
страхове.

Г-жа Меркел е права да се страхува, че 
Балканите могат да бъдат новото бойно 
поле на кремълската агресия. И все пак 
г-н Путин може много повече да загуби от 
подобен ход, отколкото да спечели.
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Този пример за своеобразното стъпис-
ване, което предизвиква първият сблъсък 
с порядките в Швейцария, дава не друг, а 
федералният канцлер на Швейцария Кори-
на Казанова – в официалното приветствие 
от първата страница на издавания от пра-
вителството пътеводител за политическото 
устройство на конфедерацията. 

Новоизбраният президент на Швейцария 
Симонета Сомаруга, която преди това бе 
министър на правосъдието, както и нейни-
ят съпруг, който е писател, също пътуват с 
градския транспорт до Берн, казва журна-
листът от града Марк Летау. „Г-жа Сомаруга 
и нейният съпруг живеят от около 20-30 го-
дини в малка къща с градина в моя квартал 
„Шпигел“ в Кьониц (малко предградие на 
Берн, б.а.). Те нямат кола и пътуват с трам-
вай до Берн“, казва Марк. И добавя – ми-
нистърът на отбраната Ули Маурер пътува 
всеки ден с колело от градчето Мюнзинген 
до Берн. Министърът на финансите Евелин 
Видмер-Шлумпф пътува с влак от кантон 
Граубюнден. И т.н. – Марк е готов да дава 
още много примери.

Типичният швейцарец плаща данъци с 
любов, заявява Марк Летау напълно сериоз-
но. Нещо повече, типичният швейцарец сам 
гласува да му се увеличат данъците, защото 
общината не може да остане в състояние 
на дефицит. Като типичен швейцарец Марк 
например не може да разбере как така в

България е имало само един
национален референдум през
последните 25 години

а такива важни решения като присъединя-
ването към ЕС, НАТО, преминаването към 
плоския данък и ред други са били взети без 
допитване от цялото население, а директно 
с акт на парламента. Казваме му, че българ-
ската конституция изрично забранява да се 
провежда референдум за размера на данъ-
ците, защото се приема, че ако на електо-
рата се зададе такъв въпрос, то отговорът 
ще е предпоставен – всеки ще гласува, че 
данъци не трябва да се плащат. 

Само че в Швейцария е точно обратното 
– на 4 декември м.г. в градчето (или може 
би селце) с невъзможното име Моосеедорф 
(Мооsseedorf) група от български журналис-
ти наблюдава от начало до край заседание-
то на местното Общо събрание, на което бе 
гласувано да се увеличи с 4,5 % местният 
подоходен данък, както и чувствително на-
растване на таксата за пожарната. Гласува-
нето беше почти единодушно, но преди това 
представителите на местната общинска 
управа най-подробно разясниха на присъс-
тващите съграждани как е похарчена всяка 
стотинка от бюджета – с таблици, диаграми, 
сравнителни данни по години, прожектирани 

Страната, където президентът пътува с влак,
а гражданите сами си вдигат данъците

Страната, където президентът пътува с влак,
Швейцария - уникалната демокрация

Конфедерация Швейцария е фе-
деративна парламентарна република, 
състояща се от 26 кантона и 2396 об-
щини (най-малката политическа еди-
ница в Швейцария). Всеки кантон има 
свое правителство, парламент (между 
80 и 150 депутати), конституция и свое 
кантонално право. Три малки кантона 
– Апенцел, Гларус и Унтервалден, се 
управляват изцяло на принципа на пря-
ката демокрация чрез общи събрания 
на всички жители.

Населението на страната е около 8 
млн. души на територия от 41 000 кв. 
км.

Законодателната власт се състои 
от двукамарен парламент (Федерално 
събрание). Долната камара (Национа-
лен съвет) се състои от 200 депутати, 
представители на всички общини, а гор-
ната камара (Съвет на кантоните) има 
46 депутати. Парламентът заседава на 
четири сесии годишно по три седмици. 
През останалото време работят парла-
ментарните комисии.

Федералното правителство се със-
тои от седем министри, избирани за че-
тири години, плюс един бундесканцлер. 
В държавната 
администрация 
на национално 
ниво работят 
около 38 000 
души, адми-
н и с т р а ц и я т а 
е равномерно 
разпръсната в 
цялата страна, 
за да се избегне 
всякаква кон-
центрация.

Всяка година 
от Съвета се из-
бира президент 
на Конфедера-
цията.

Швейцарци-
те живеят със 
съзнанието, че 
са единствена-
та страна в све-
та, където изби-
рателите имат 

такива широки правомощия за вземане 
на решения. Те отдават безпрепятстве-
ното функциониране на пряката демок-
рация, с която държавата им е извест-
на, не само на дългогодишната демок-
ратична традиция, но и на сравнително 
малобройното население, както и на 
високото равнище на грамотност, съче-
тана с широка гама от медийни услуги. 

Редовият швейцарец има
три механизма да
си каже мнението

и да провокира институциите по вся-
какви въпроси, засягащи управлението: 
чрез петиция, инициатива и референ-
дум.

Чрез петиция всеки един, не само 
имащите право на глас, може да отпра-
вя до властите искания, предложения 
или оплакване. Всяка петиция се регис-
трира и компетентните органи са длъж-
ни да отговорят на всяка, включително 
и на най-идиотските, например на пред-
ложението да се боядиса парламентът 
в розово.

Инициативата представлява пред-
ложение за определено управленско 
действие. На федерално ниво иници-

ативата трябва 
да бъда подк-
репена от ми-
нимум 100 000 
подписа, които 
трябва да бъ-
дат събрани за 
максимум 18 
месеца. За ини-
циатива на об-
щинско ниво се 
изискват 5000 
подписа. Ако 
бъдат подкре-
пени от доста-
тъчно гласове, 
се свиква рефе-
рендум.

С референ-
дум швейцар-
ците имат пра-
во да променят 
всяко решение 
на парламента.

на голям екран, включително и със сним-
ки на всеки ремонтиран покрив, детска 
площадка, заличена дупка на пътя и т.н. 
Прожекцията продължи със снимки на 
улиците и другите обекти, чийто ремонт 
предстои през следващата бюджетна го-
дина. На Общото събрание на градчето 
бе обсъдено наемането на нов учител в 
училището.

Изслушани бяха съобщенията на 
двама от присъстващите, че са забе-
лязали две дупки на една от улиците и 
секретарят на общината ги помоли да 
бъдат така любезни да останат след 
събранието, за да кажат къде точно се 
намират повредите и да се пристъпи 
към ремонта им. На финала бе изказана 
благодарност на двамата доброволци 
от общината, които поели грижата за 
бежанците, разпределени от кантона за 
настаняване. Общо 50 бежанци са нас-
танени в Моосеедорф, а общината няма 

достатъчно персонал да се грижи за тях и 
да ги въведе в порядките, затова двамата 
доброволци поели тази задача безплатно. 
Поднесоха им цветя.

Общото събрание в голямата общинска 
зала към местната протестантска църква 
завърши с аплодисменти за добрата работа 
на петимата членове на общинския съвет, 
които вършат всичко това напълно безвъз-
мездно. Платен е само главният секретар.

Данъците в Швейцария се разпределят 
в три джоба – в държавния бюджет, в бю-
джета на кантона и в този на общината. Ос-
новната част от данъците отива в общините, 
като обяснението за това е напълно логично 
– именно

общините имат
най-съществени
механизми за въздействие
върху ежедневния живот
на хората

а това е важното. Общината е 
отговорна за функционирането 
на училищата и детските гради-
ни, социалните заведения, тя 
се грижи за инфраструктурата 
и пътищата, за извозването и 
преработването на отпадъците 
(в Швейцария е забранено де-
понирането на боклука – всич-

Федералният канцлер на Швейцария
Корина Казанова

ко, което не се компостира, се преработва 
по удивително ефикасен и рационален 
начин) и т.н. 

Държавата отговаря за сравнително 
малко дейности – за граничния контрол, 
университетите, федералните съдилища. 

Затова общото впечатление е, че по-
литиката в Швейцария е най-активна на 
общинско ниво. Противно на очакванията 
обаче, политиката в една от най-богатите 
държави в Европа не е доходоносно за-

нимание, особено на общинско ниво – об-
щинските политици се издържат от своите 
професии, не от публичната си дейност. 
Терминът part-time политик (т.е. политик на 
непълен работен ден – б.р.) в Швейцария е 
много популярен, а самото явление е пове-
че от обичайно. В политиката на алпийската 
държава е

дълбоко вкоренена представата
за служба на обществото

на непълно работно време, където полити-
кът е човек, който доброволно изпълнява 
обществени функции, които съвместява с 
основната си професия. Това казва Марк 
Летау, но признава, че на национално ниво 
part-time политиците вече стават „редки пти-
ци“, броят им намалява дори и в общинска-
та управа, където съществуването на тясна 
връзка с гражданите е задължително. Спо-
ред Марк, въпрос на време е и в Швейцария 
този тип политици да останат само в учебни-
ците по история.

Това обаче не променя факта, че когато 
имат проблеми в ежедневния живот, хора-
та в Швейцария се събират по съседски и 
ги решават. Няма ясла за децата – няколко 
родители се организират и правят необхо-
димото, няма система за компост – съседи 
обединяват усилия и правят система по най-
екологичен и рационален начин. Никой и не 
помисля да очаква от държавата да свърши 
това. Тук хората казват: „Държавата – това 
съм аз!“, заявява Марк.

Много общини имат младежки парла-
мент и дори детски парламент. Децата си 
играят на демокрация и така се учат. Даже 
младежките парламенти имат възможност 
да правят предложения до общината и там 
са длъжни да го разгледат и да вземат ре-
шение по него.

Швейцарското общество
е много солидарно

но по същия рационален и практичен начин. 
Жителите на Кьониц, голяма и богата общи-
на от предградията на Берн с 40 500 жители 
и 200 млн. шв. франка бюджет, наскоро е гла-
сувала да плати 60 000 франка за ремонта и 
снабдяването на съседната община с вода, 
тъй като съседите не могат да си позволят 
този разход. Разбира се, в никакъв случай 
това не е услуга гратис – инвестицията ще 
се върне с течение на времето от таксите, 
които съседите ще плащат за водата, но по-
важното е, че всички ще са добре.

Със съкръщения 
от „Правен свят“

Мира ГЕОРГИЕВА

СВЯТ


