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Издание на Български демократически форум от 22.02.1991г.

БЕЛЕНЕ –
МОСТ МЕЖДУ
ПОКОЛЕНИЯТА
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РЕДАКЦИОННО: XІ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На 4 април 2015 г. в София се 
проведе XI редовен конгрес на 
Българския демократически фо-
рум (БДФ). Конгресът започна с 
политически доклад, изнесен от 
председателя на партията Жаклин 
Толева. Изслушан и приет бе отче-
тът на Централната контролно-ре-
визионна комисия.

Обсъдени бяха стратегията и 
партньорството на партията за 
предстоящите местни избори и бе 
потвърдена автономията на мес-
тните структури за предложения 
за сключване на местни коалиции. 
БДФ ще си сътрудничи с всички-
партии от център и дясното прос-
транство, които изповядват проев-
ропейски възгледи и родолюбие 
и са независими от олигархични 
и други интереси. Отбелязано бе 
също така, че членовете на БДФ 

са за конструктивна политика и ба-
лансирано поведение на партията в 
публичното пространство.

За председател на БДФ, с пъл-
но единодушие, беше преизбрана 
Жаклин Толева. Избран беше На-
ционален съвет, както и Централна 
контролно-ревизионна комисия в 

състав: Алеко Христов – предсе-
дател, Пенка Златарова, Марина 
Петрова, Милко Милков, Тодор 
Радев.

Проведеният непосредствено 
след конгреса Първи национален 
съвет гласува новото Централно 
ръководство на партията в състав: 
Лилия Вълкова – заместник-пред-
седател, Витали Хамбарджиев 
– организационен секретар, Вичо 
Маждраков, Иво Касабов, Петър 
Васев, Петър Николов, Теменужка 
Петрова, Тодор Бозев, Тодор Сте-
фанов – председател на Софийс-
ката организация, Димитър Пеев 
Делчев – председател на БМДФ.

НОВАТА КНИГА 
НА РАДКО
СТОЯНЧОВ
“ЕРОГЕННА ЗОНА”

БЪЛГАРИ ЗАД
ГРАНИЦА             стр. 8

Има голяма разлика, 
беше казал един мъдрец, 
между отричане и отри-
цание.

Отричането е преценка 
за промяна, за надмога. 
То е обнова, дава път. 

Отрицанието е изхвър-
ляне, емоция. То води до 
нихилизъм и отчаяние.

Днес в България
шества отрицанието. 
В политиката
без конструктивизъм. 
В обществото
без позитивизъм. 
В личностите
без съвест.

Този нихилизъм краде 
от енергията ни за разви-
тие, подкопава устоите 
ни. 

Погледнете бурята в 
чаша вода, хулните недо-
волства от един памет-
ник на цар Самул, от един 
мост на поколенията в 
Белене, където деца пре-
създадоха истинската ни 
история...

РЕЧ НА МИХАИЛ 
СААКАШВИЛИ
ПРЕД ГЕНЕРАЛНАТА 
АСАМБЛЕЯ НА ООН

ПОЛИТИКА
                                 стр. 5

Íèõèëèçúì
â ÷àøà âîäà

Вихра МАРТЕНСКА
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Лъчезар Людмилов Стамболски
1950 – 2015

Скъпи съидейници,
Днес е един голям християнски празник 

– Лазаровден. Денят на възкресението на 
Лазар, когато се каза: Лазаре, стани, излез 
и тръгвай! Някак си като символика прие-
мам точно на днешния ден БДФ да направи 
XI-я си конгрес с идеята да върви напред. 
Днес приключва вторият мандат от отго-
ворността, която поех като председател на 
БДФ, заедно с колегите от Централното ръ-
ководство (ЦР). Период на отговорност не 
само за нас от ЦР, но и за всички вас. Пре-
ди две години членовете на БДФ ни гласу-
вахте голямо доверие и ни оказахте една 
голяма подкрепа на висотата на предизви-
кателствата пред нас – а именно в идеята 
да възродим Българския демократически 
форум като партия на националните идеа-
ли, на националните традиции – истинска-
та, автентична дясна антикомунистическа 
партия. И ние употребихме цялата тази 
сила, която вие ни дадохте, тази подкрепа 
и това доверие, подчинявайки го именно 
на тази основна кауза. И се посветихме на 
това със сърце и душа, с мисъл и действия, 
с време и личен ресурс.

БДФ всъщност е една голяма партия. 
В момента може да не е многочислена, но 
тя е партия с много история. Партия, коя-
то знае да води битки в най-трудните мо-
менти и която успява да управлява своите 
победи с уважение към другите партньори. 
Разбира се, имахме и грешки, като всички 
останали, но ние винаги сме знаели какво 
е фундаментално. А именно – да защита-
ваме нашите принципи и да отчитаме това, 
което обществото очаква от нас по всяко 
време. Това е оста на нашата работа – хо-
рата и идеите, които могат да подобрят жи-
вота им, достойното битие на българските 
граждани. Нашата кауза е животът в Бълга-
рия да донесе повече сигурност, да гаран-
тира устойчиви публични услуги и условия 
за по-голям просперитет.

От миналия конгрес през декември 
2012 г. до днес ние работихме много. Тога-
ва отчетохме, че сме посветили две години 
на задачата да направим генерационната 
промяна, да актуализираме възгледите на 
партията си, да реновираме и съживим ней-
ните структури, да върнем образа на БДФ и 
да се легитимираме пред обществеността. 
Сега, за периода от миналия до днешния 
конгрес, може би най-характерното, което 
можем да определим в работата на БДФ, 
беше политическият диалог и партньор-
ство, утвърждаването на името и образа 
на БДФ в политическите нива.

За изминалия период ЦР на БДФ бе 
водено от идеята, че за да участва ползот-
ворно в политическия диалог, ще се стреми 
към знакови партньорства с политически 
последствия, които надхвърлят рамката на 

конкретните избори. Защото единственият 
начин в политиката да се върне нещо загу-
бено, е чрез взаимодействие на всички, ко-
ито го искат обратно. Едно от най-важните 
неща при избори, освен кадровия ресурс, 
с който разполагаме, е и коалиционната 
политика. За да се конфигурират онези 
рационални коалиции, които ще бъдат дос-
татъчно адекватни на високите бариери. В 
политическата практика има два типа коа-
лиции – adhoc, т.е. „за случая“, и другите 
са „за принципа“. Първият вид коалиция се 
налага като необходимост за решаването 
на конкретен казус, тя е със съображение 
за конкретна цел. Втората е с принципен 
партньор – тя е закрепена от принцип, цен-
ност, възглед; налага се от същността, а не 
от случайната необходимост. Устойчивост-
та ѝ зависи от това в каква степен полити-
ческият партньор е реален или е само ими-
тативен в това, което предявява да бъде, 
и в каква степен е представителен, каква е 
социалната му база, влияние върху каква 
част от обществото може да упражнява. С 
оглед на тези преценки за изминалия пери-
од от две години ние участвахме два пъти 
в парламентарни предизборни битки – в 
коалиция с ДСБ и след това в КП „Дес-
ните“.

Коалицията с ДСБ
Може би няма нужда да се задълбо-

чаваме върху необходимостта да бъде 
сключена коалиция през 2013 г. и решени-

ето тази коалиция да бъде с ДСБ. И макар 
че бяхме разочаровани от това, че малко 
не ни достигна като процент, за да минем 
бариерата, но констатацията след избо-
рите беше, че тази коалиция отвори врати 
на БДФ и за легитимация в медиите, и за 
даване по-голяма стойност на партията в 
очите на останалите участници на поли-
тическата сцена. Участвахме с кандидати 
във всички листи, издигнати от коалицията. 
Имахме водач на листа в Пловдив-окръг 
в лицето на  г-н Георги Иванов – предсе-
дател на БДФ гр. Пловдив. Имахме почти 
навсякъде второ място в листите. Аз, като 
председател, също участвах в предизбор-
ната битка. 

След приключването на тези избори за-
почна диалог, поведен от наша страна с но-
вия председател на ДСБ. Тъй като целите 
ни са общи, а посоката една и съща, ние се 
надявахме да продължи това сътрудничес-
тво. Тогава по преценка на Националния 
съвет на БДФ ние предложихме да бъдем 
основателите на едно ядро в дясно. Защо-
то винаги сме твърдели, че основната цел 
трябва да бъде обединение на дясномис-
лещия политически елит и съответно на 
неговия избирател. Нашето предложение 
обаче не беше възприето. Свидетели сме 
на това, че ДСБ тръгнаха в друга посока, 
намериха други партньори. Макар че фак-
тически отказ не дойде. Аз и колегите от ЦР 
на БДФ сме провели разговори с лидерите 
на петте партии в Реформаторския блок 
(РБ). Всички поотделно твърдяха, че тряб-
ва да сме заедно, след което не последва 
официално решение.

С това искам да кажа и нещо друго. Ние 
не можем да бъдем упрекнати, че сме 
разбили десния избирател впоследст-
вие и че не сме проявили конструктив-
ност и готовност за компромиси. Но 
нямаше да е проява на здрав разум, ако 
бяхме оставили действията си да зависят 
именно от такива обстоятелства, върху ко-
ито тъй или иначе се оказа, че не можем да 
упражним позитивно въздействие. Затова 
през 2014 г. – в началото на юни, повече 
не можехме да чакаме решението на РБ 
и предприехме действия за подготовка за 
следващите избори.

КП „Десните“ 
През юли 2014 г. Националният съвет 

на БДФ даде мандат на ръководството на 
партията да преговаря и да работи за съз-
даване на автентична дясна коалиция. Ре-
шението бе прието с пълно единодушие. До 
него се стигна, след като БДФ изчака почти 
година РБ да отговори на искането ни за 
присъединяване. Националният съвет мо-
тивира решението си за създаването на 
нова дясна коалиция след обстоен анализ 
на политическата обстановка в България 
и на състоянието на българската десница, 
която с годините постепенно бе обезличена 
и обезсилена. Знаете, че в началото РБ ка-

тегорично се отказа от дясното ситуиране в 
пространството и дори като терминология 
и т.н. Централна тема на дискусията преди 
година бе именно липсата на достатъчна 
представителност на дясната политическа 
идея и ограниченият избор на десния из-
бирател. За формирането на дясна алтер-
натива ЦР на БДФ получи мандат и да се 
обърне с предложение за единодействие 
към вече доказали се десни политически 
субекти. Това бяха колегите от ПП „Единна 
народна партия“ и с ПП „Синьо единство“. 
Последните впоследствие обаче, след из-
вънредните парламентарни избори през 
2014 г., се оттеглиха от коалицията, защото 
развиват една друга теза – че всички пар-
тии в дясно трябва да се саморазпуснат и 
да се учреди наново една голяма единст-
вена дясна партия.

В коалиция „Десните“ сме представени 
в Национален съвет в лицето на предсе-
дателя и заместник-председателя на БДФ,  
г-н Алеко Христов като председател на 
Централната контролно-ревизионна коми-
сия и г-н Борислав Златков – едно от мла-
дите попълнения в партията ни. Явихме 
се на избори и резултатът не беше никак 
добър по редица причини. От една страна 
да се очаква висок резултат само месец 
след формиране на коалицията е наистина 
нереалистично. От друга страна в хода на 
анализа, който направихме – имаше доста 
хора, които са асоциирали „Десните“ с РБ. 
Ще цитирам г-н Дянко Марков, който на 
предишния Национален съвет изрече ста-
рата максима, според която една победена 
нация има бъдеще, но една отсъстваща на-
ция няма бъдеще. Отнесено към участието 
на БДФ в изборите – да, наистина, беше 
по-добре да участваме, макар и с недоста-
тъчно задоволителен резултат, отколкото 
изобщо да не се явим, защото тогава наис-
тина нямаше да имаме бъдеще.

Това, което ни предстои, е да израбо-
тим на този конгрес една Пътна карта на 
БДФ за 2015 г., която е година на местните 
избори. Ние няма да сме съсредоточени 
единствено върху местните избори 2015, 
но без съмнение те ще изконсумират го-
ляма част от нашите усилия. Защото са 
част от голямата задача – да направим 
възможното да участваме в управлението 
на страната. За благото на всички. Ние ще 
отстояваме това, в което вярваме. Това е, 
което аз лично разбирам под „правене на 
политика“ – отстояване с цел, с аргументи, 
с диалог и със законност. Така че, съидей-
ници, с вас ще правим политика и затова 
имаме нужда от всеки един от вас. Повече 
от всякога. Ние се гордеем с вас и аз искам 
публично да призная тук вашата всеотдай-
ност, жертвеност и сила, за да го има БДФ!

България има нужда от повече БДФ !

Благодаря ви!

ХI КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ
Политически доклад на председателя на партията Жаклин Толева

(със съкращения)

На 26 май 2015 г. си отиде Лъчезар Стам-
болски, член на БДФ от гр. София.

Ще остане завинаги в нас споменът за него 
– историка и литератора с енциклопедични 

Милко Милков, председател на шуменската 
организация на БДФ:

„Възстановихме организацията през 2012 г. с млади хора. 
В Шумен участвахме с ДСБ в изборите като се учехме от тях. 
Миналата година изнесохме сами кампанията на ДЕСНИТЕ 
в града, поради липса на други партии от коалицията. През 
последните избори стана ясно, че хората искат дясна партия, 
на която да могат да разчитат. Реформаторският блок (РБ) 

се оказа печеливша формула, въпреки многото техни гафове. Мнозина гласуваха 
за тях, като носители на реформа и промяна. Ние, в краткото време на своето съз-
даване като коалиция „Десните“, не бяхме разпознаваеми. Считам, че по-натам е 
нужна по-широка коалиция за явяване на изборите.“

познания, космополита, достойния учител 
на няколко поколения, страстния родолю-
бец, отдаден на каузата на антикомуниз-
ма и свободата.

Лъчезар Стамболски принадлежеше към 
онзи род българи, които днес все по-ряд-
ко се срещат. Ще го помним като исихаст 
по душа, смирен по природа, но бунтар 
по дух. Един душевен аристократ, с тънко 
чувство за хумор, винаги пълен с енергия, 
който неуморно се раздаваше.

С неговата кончина порасна числото на 
Небесните закрилници на нашата Роди-
на! Светлина в Пътя му! 

Изказвания на делегати:



Теменужка Петрова, председател на варненската организация на БДФ:

„Нашата организация много активно участва на последните избори – в коалиция с ДСБ през 2013 г. и след това в рамките на коалиция 
„Десните“.

За предстоящите местни избори, след утвърждаване от Ръководството на БДФ, ние ще подкрепим един общ десен кандидат – единна дясна 
кандидатура, подкрепена от целия десен спектър. Все още се водят преговори за сформиране на обща листа. 

Вярваме, че така ще се върне положението Варна да е десен и проспериращ град. Вярвам също така, че тази кандидатура, както и участи-
ето на наши представители в листата, ще утвърди и авторитета на БДФ. 

По отношение на организацията – една част от членовете ни са на преклонна възраст, други – тези, които действат реално, са хора от 
средния ешелон. Но ни търсят за членство и млади хора, и студенти.“

Муравей Радев, член на Националния съвет на БДФ:

„Искам да се присъединя към колегата от Шумен. Днес България е пред голяма опасност! Олигархията на Путин заплашва устоите на 
демократичния свят. Особено на бившите сателити на Русия, особено на България. Ние трябва да оценяваме опасността. Това е война на 
ценности – дали евразийската общност или Европейския съюз. Активирана е петата колона на Русия. Какво прави БДФ в тази ситуация? Учас-
тваме в една коалиция „Десните“, която е много остра и силна коалиция – по-остра и силна от БСП. Не смятам, че можем да разединяваме 
дясното пространство и да помагаме на петата колона. Това не бива да допускаме. Имам много големи резерви към ГЕРБ, към РБ и т.н., но 
каква е алтернативата?

И понеже идват решителни моменти с местните избори, аз предлагам Конгресът да овласти бъдещото председателство на БДФ и НС да 
преоцени участието ни в коалиция „Десните“. От друга страна да не се ограничават прекалено общинските организации във възможностите за участие в местни 
коалиции.“ 
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Иван Данчев, софийска организация на БДФ, община Слатина:

В средите на легионерите съм още отпреди 9 септември. И тези светли личности, които оставиха спомени в мен, с гордост ги почетохме 
сега и като жертви, и като герои на един достоен живот. Един българин, живял в изгнание, каза: „Свободният човек има Родина, а робът има 
местожителство“. Нека всеки, който се чувства българин, първо с душа и сърце да мисли за Родината, а в следствие на това ще почувства 
благата на това, когато сме всички заедно. Когато нашият диалог са нашите отношения. А не конспиративната ни дейност, не антагонистичният 
разговор, а дълбоко съхранената в нас любов към Родината и ближния. 

Всички са свидетели на това блуждаене след 10 ноември – да не може да се обедини свободният човек, който е живял преди това в робс-
твото на комунистическия режим. Трудно усещахме кой е правилният път.

Нека да се създаде комисия, която да осмисли нашите бъдещи действия в условията на реалната демокрация, която е сега – иначе оставаме  в разединението, 
наредено от партийните централи. 

Подкрепям идеята, че партийните принципи, които се пропагандират с агресивна цел и със стремеж към властта на всяка цена, нямат бъдеще. Истината е, че 
ние до голяма степен като членове на една патриотична организация трябва да се организираме около една идея – родолюбие, човеколюбие, не амбиция за власт 
и материални изгоди. В това отношение БДФ трябва да намери верния път – с кого да си партнираме, за да може да станем действителна, реална сила. Да бъдем 
разумни и да се вслушваме в своите идеолози, които са в състояние да изработят принципи, които да са в основата на борбата ни.

НОВО КРЕДО

ХI КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ
Изказвания на делегати

Борис Аргилашки, делегат от пловдивската организация на БДФ:

„Нашето отношение към изминалите и предстоящи избори е, че с когото и да сме били в избори, ние винаги сме с проевропейски партии. 
Това е истинското Дясно. Дори и в коалиция, важно е да бъдем себе си. За днешните десни Дясното е бизнесът. Но за нас Дясното е свър-
зано и с тази част от хората, които са в неравностойно положение. Затова с някои от десните партии ние говорим на различен език, имаме 
различни тези. Говоря за идеите на старите легионери – „За национално мощна и социално справедлива държава“. Идеи, които ние от БДФ 
поддържаме и днес. Това е Дясното – легионерските ценности, актуализирани през призмата на съвременните европейски ценности.“

Тодор Стефанов, председател на софийската организация на БДФ:

„Отдавна мнението в софийската организация е, че ние трябва да спрем да сме плакат и лице на тези хора, които в „Десните“ търсят изява 
през нас. Софийската организация ще се стреми да се коалира със здравите десни сили в София. Ще държим разбира се нещата да са в 
утвърденото дясно пространство.“

Тодор Бозев, координатор на БДФ за Пловдивска област:

Относно наближаващите местни избори – можем ли да направим оценка дали са се провалили или не кметовете на България през измина-
лия си мандат? Да, българските кметове се провалиха, като изключим тези на големите градове, които по правило са на ГЕРБ. София, Бургас, 
Стара Загора и т.н. са изключения. Но всички други като цяло се провалиха. Поради фалита на КТБ, поради спрени плащания и т.н. Това 
бяха пробойни и тепърва ще се усещат като проблем и пасив. После, това бяха неблагоприятните климатични условия. И третата причина 
е управлението на коалицията на Орешарски – жалките безумни назначения. Държавата саботираше чрез областните управи, назначени от 
тази коалиция, и това бе проблем.

Ако БДФ изгради парадигма на разбираемост и чуваемост между хората, може да доведе до успех. Считам че основното, което трябва да правим е да дава-
ме устни послания – които излизат и се отстояват от нас. И на които единствено авторството е наше. Например, оказа се, че в България няма кой да охранява 
въздушното пространство. Хем сме в НАТО, хем не можем да се пазим сами. Щели да ни пазят някои от съседните държави. Ето, това трябва да се повтаря на 
всички.

Съдебната система – чудесно, ДСБ я отстояват като промени, но до тук нямаме резултат. Престъпниците ги осъждат и бягат. Защо!? Да не говорим за финан-
совите въпроси около фалита на КТБ. Нужни са ни ясни послания, ясни идеи, ясна артикулация с хората!“
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Как Ви изглежда българската 
икономика, г-н Радев? Затънала в 
криза, в рецесия или измъкваща се 
от дъното?

Българската икономика все още е 
далеч от равнището, на което бихме 
желали да бъде. Състоянието се оп-
ределя от две групи фактори - външни 
и вътрешни. Външните тази година са 
благоприятни за нас. В ЕС се наблю-
дава икономическо оживление, ЕЦБ 
насища икономиката с ликвидност, це-
ната на петрола е ниска. Това положи-
телно влияние се усеща и от българс-
ката икономика. Вътрешните фактори 
също са по-скоро благоприятни. Най-
важният - политическата стабилност, 
е факт, за разлика от предходните 
две години. Това ми дава основание 
да смятам, че настоящата година ще 
е добра за икономиката и за страната, 
разбира се, ако не направим някоя го-
ляма простотия.

За първи път от 2008 г. на-
сам хазната е с излишък, и то над 
1 млрд...

Това е много добра новина. Дъл-
жи се на два фактора - подобрената 
събираемост от приходните агенции 
и големия размер на възстановените 
средства от ЕС.

Има и друга, не толкова добра но-
вина - рекорден дълг към март. Как 
ще ни се отрази това?

На тази тема се упражниха много 
знайни и незнайни автори. Повечето 
проявиха нечистоплътни политически 
пристрастия или откровено невежест-
во.

Размерът на дълга се определя в 
края на годината и той се съпоставя с 
предишни години или с бъдещи разче-
ти. Ако приложим това правило върху 
прословутия 16-милиарден заем, пла-

ниран за 2015-2017 г., ще видим, че за 
3 г. размерът на дълга се увеличава с 
5,3 млрд. лв. - в края на 2014 г. той е 
22,1 млрд. лв., а в края на 2017 г. ще е 
27,4 млрд. Или средногодишно нарас-
тва с около 1,8 млрд. - т.е. по-малко от 
всяка от предходните няколко години. 
Всъщност голямата част от него е за 
рефинансиране на стар дълг, при кое-
то общият размер на дълга не се уве-
личава.

Говорите така, сякаш одобрявате 
задлъжняването...

Не, не одобрявам бързото нарас-
тване на държавния дълг през пос-
ледните години. Но трябва да е ясно 
на всички и особено на тези, които 
гласуват все повече разходи, че това 
е неизбежно, когато харчим повече, от-
колкото имаме.

Как ще завършим 2015 г.?
Рано е да се каже, но имаме шанс 

да завършим без бюджетен дефицит. 
Което едва ли ще се случи, защото ме-
раклиите да харчат в парламента, а и 
извън него, вече точат зъби за допъл-
нителната баница. Не бих съветвал 
управляващите да се поддават на на-
тиск и да раздадат на всекиго по мал-
ко. Защото допълнителните пари ще 
потънат в бездънните гърла на нере-
формираните и неефективни публични 
сфери.

Ако се създаде допълнителен ре-
сурс, аз бих го насочил към намаля-
ване на бюджетния дефицит за тази 
година от 3 на 2,5%, за финансиране 
на разходи, съпътстващи структурните 
реформи, и за допълнително инвести-
ране в значими инфраструктурни про-
екти, което създава работни места и 
икономически растеж.

Ще излязат ли парите от банките, 
за да влязат в икономиката? Има ли 

в какво да се инвестира?
Финансовата ни система е свръх-

ликвидна, защото политическата и 
икономическата несигурност от пос-
ледните години принуди населението 
да си държи парите в банките, вместо 
да харчи или да инвестира. А лихвите 
са ниски, защото тези пари нямат па-
зар - кредитирането е свито поради 
ниската инвестиционна активност.

Когато тези причини бъдат премах-
нати, икономическото оживление ще 
извади парите от трезорите 

и ще ги насочи към реалната ико-
номика. Малкият и семейният бизнес 
имат огромен потенциал, стига да им 
се създаде подходяща среда и регула-
торна рамка - тогава част от спестени-
те пари ще намерят приложение и ще 
напуснат банките.

Ще успее ли държавата да ос-
ребри достатъчно от разпиляното 
имущество на КТБ, за да си погаси 
заемите, които взе за плащане на га-
рантираните депозити?

На този въпрос Айшето дава най-
вероятния отговор - а дано, ама нада-
ли.

Световната практика сочи 10-15% 
събираемост, рядко до 20%. Както се 
казва, ще си сърбаме попарата, след 
като държавните ни мъже миналата 
година вкупом оглупяха, поддадоха се 
на провокативен натиск и с действия 
и бездействия допуснаха банката да 
фалира.

Вместо да минем със 700-800 млн. 
лв., които държавата впоследствие да 
си върне, и чрез държавната банка да 
полуодържави КТБ, и само съдебната 
система да се занимава с далаверите 
на Цветан Василев, ние говорим ще си 
върнем ли 10 -15% , т.е. 600-900 млн. 
лв. от над 6 млрд. лв. активи. При по-
ложение че държавата чрез Министер-
ството на финансите и Гаранционния 
фонд са изразходвали вече 3,6 млрд. 
лв. Затова смятам, че тя няма да си 
върне парите и разликата ще бъде за 
сметка на нас - данъкоплатците.

1000 души са предоговорили вло-
гове, за да получат гаранцията от по 
100 хил. евро. Има цесии на ръба на 
закона. Ще има ли наказани?

Това ще реши съдебната система. 
Но и тук няма да е лесно. Ако влого-
ве с високи лихви са дългосрочни и 
са включени в стандартните лихвени 
пакети на банката, те са защитени от 
закона. Колкото до цесиите, незаконни 
са само признатите прихващания, ко-
гато са извършени след датата на обя-
вяване на несъстоятелност от съда.

БНБ, прокуратура, синдици и съд 
още спорят дали датата на несъсто-
ятелност на КТБ е 30 септември или 

6 ноември. А между двете дати има 
цесии за близо 500 млн. лв. Защо 
има спор?

От определянето на тази дата зави-
си колко от тези прихващания по цесии 
ще се окажат редовни. А от това зави-
си масата на несъстоятелността - т.е. 
размерът на възстановените средства 
в крайна сметка.

Банките ни ще минават през 
стрес тестове и преоценка на акти-
вите. Нужни, безполезни или опасни 
са тези процедури?

Не очаквам потресаващи резул-
тати. Банковата ни система премина 
успешно много тежък изпит миналата 
година. И е стабилна и надеждна. КТБ 
е отделен случай. Тя бе и пирамида, 
създадена от порочното кръвосмеше-
ние между пари и политическа власт, 
протежирана от държавни институции. 
Нещо, което не се отнася за която и 
да било друга банка. Нека се тестват 
банките по европейските методики. От 
това само ще спечелим, защото ако 
някъде има пукнатини, ще бъдат сво-
евременно открити и запълнени.

Заради КТБ се заговори за вли-
зане в единния банков надзор, за 
международни фирми, които да раз-
следват къде отидоха парите. Това 
защо не се случва още?

Това са две различни процедури. 
За единния банков надзор е необходи-
мо съгласието и на Европейската цен-
трална банка. Което е бавна и тромава 
процедура. Колкото до международна 
фирма, която да проследи пътя на па-
рите от КТБ, водени са сондажи, но не 
ми е известно да е сключено споразу-
мение. Не съм оптимист, че ще има ня-
какъв сериозен финансов резултат от 
такава разследваща дейност, защото 
повечето сделки са сключени в чуж-
бина при друго законодателство и са 
прехвърлени дялове и акции, а не ма-
териални активи. Дейността на такава 
фирма би могла да бъде много полез-
на, ако освети пътищата, механизмите 
и главните действащи лица.
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Да, съдбоносни са дните ни, 
но съдбата си взимай в ръце. 
Бъдеще виждат очите ни, 
щом сме смели и с чисто сърце.

Подминавай всяка омраза 
и по Пътя достойно върви.
Отдавна Животът доказа:
недоволният още пълзи.

Има средства стократно по-мощни
от недоволната прямота – 
трансформирай през дългите нощи
страданието си в Светлина.

Румен Сейреков



Никога не съм бил поклонник на това, което французите наричат призива „la langue 
de bois“1 т.е. да се разливам. Но моят втори мандат вече е към своя край, така че 
разбирам, че именно сега трябва откровено да кажа за тези неща. Ще се опитам да 
бъда конкретен.

Как мислите, дали Владимир Путин иска безусловния триумф на Армения над 
Азербайджан, например? Не. Това ще направи Армения прекалено силна и потен-
циално твърде независима. Смятате ли, че обратният сценарий, т.е. надмощието 
на Баку над Ереван би задоволило Москва? Не, разбира се. Сегашният подем и 
модернизиране на Азербайджан е истински кошмар за руските лидери.

Не, те не искат някой да спечели, тъй като самият конфликт е тяхната цел. За-
щото именно конфликтът заставя тази или онази страна да бъде в състояние на 
зависимост и по този начин блокира нейната интеграция в Европейската общност.

Смятате ли, че електоралното поражение на силите, свързвани с Оранжевата 
революция в Украйна, е принудило Кремъл да смекчи политиката си по отноше-
ние на тази страна? Точно обратното. Правителството, което се оглавява от Виктор 
Янукович, е под постоянна атака. Търговската война, водена срещу Украйна в на-
вечерието на европейската среща на върха във Вилнюс, се е превърнала в инстру-
мент на Русия за разделяне на тази страната.

Смятате ли, че Кремъл ще се съгласи да обсъди процеса на деокупация на Абха-
зия и Южна Осетия, след смяна на правителството в Тбилиси? Абсолютно не.

Àíåêñèðàíåòî íà ãðóçèíñêè òåðèòîðèè îò ðóñêèòå âîéñêè ïðîäúëæàâà.

Вчера окупаторите отново изгониха грузински граждани от домовете им и от селата 
им, а това са домовете и селата на предците им. И всичко това се случва посред 
бял ден и при пълна безнаказаност.

Въпреки приятелските изявления на новото грузинско правителство, направени 
през последните няколко седмици и месеци, руската армия продължава да укрепва 
позициите си, като разделя селищата с бодлива тел, заплашва нашата икономика и 
приближава жизненоважния газопровод Баку-Супса, а също и главния автомобилен 
път на Грузия, което ще постави под въпрос цялата устойчивост на държавата ни.

Враждебността на Владимир Путин и неговия кръг към правителството, което 
имах честта да оглавявам в продължение на почти 10 години, не се основава на 
лична омраза или отхвърляне на културата. Всяко подобно разсъждение по същес-
тво е един саван за прикриване.

Моят предшественик, президентът Шеварднадзе, произлиза от съветската но-
менклатура. През 90-те години той бе доведен на власт след

âîåíåí áóíò â Ãðóçèÿ ñ ïðÿêîòî ñúäåéñòâèå íà Ðóñèÿ

Той е известен със съветските си дипломатически възгледи, каквито аз нямам. И все 
пак, Русия подриваше авторитета му и даже предприе няколко опита да го убие.

И тук не става дума за Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили или Иванишви-
ли. Имената нямат абсолютно никакво значение, когато залозите са толкова високи. 
Това е въпрос за възможностите или невъзможностите на държавата Грузия. Защо? 
Защото настоящото руско правителство е наясно с това, че в момента, в 
който в Украйна, Грузия или Молдова се създадат силни държавни систе-

Г-н Президент, Ваше Превъзходителство, уважаеми делегати! За мен е 
голяма чест отново да представлявам страната си в тази организация. През послед-
ните десет години, както някога казах, Грузия измина пътя от упадъка до демокра-
цията с пазарна икономика. Ние преживяхме както всичките трудности, така и поло-
жителните моменти; имахме както своите пробиви, така и своите грешки. Но светът 
е в състояние да разбере какво ни струваше цената на нашата свобода. Днес аз ви 
моля отново да чуете гласа на нашия народ, който уважава политическите, религи-
озните и социалните различия на хората в името на това да бъдат свободни. Това 
е глас, пълен с надежда, въпреки всички проблеми и всички трудности, с които все 
още ни предстои да се сблъскаме.

Днес аз гледам към света и осъзнавам, че този глас на надежда е необходим. 
Оптимизмът в началото на 90-те години, когато демократичните и либералните цен-
ности се разпространяваха много бързо, когато се усещаше краят на историята, 
когато изглеждаше, че Организацията на обединените нации (ООН) е сърцето и 
душата на света; когато бях студент тук, в Ню Йорк, и бях стажант в ООН – този 
оптимизъм бе разрушен от вълна от скептицизъм и песимизъм. Светът вече не е 
такъв. Правата на човека са преосмислени. И ООН не се превърна в сърцето и ду-
шата на нашата планета. Западната цивилизация, която някога триумфираше, сега 
се бори с дълбока икономическа, социална и интелектуална криза. В Източна Евро-
па цветните революции отново са изправени пред своите стари противници, които 
вече бяха победили преди няколко години. В Близкия Изток радостните лица на 
ликуващи тунизийци и египтяни, се смениха с ужасяващи картини на мъртви деца в 
покрайнините на Дамаск. Има много причини за разочарование и загуба на илюзии. 
Но трябва ли догматичният оптимизъм на 90-те години да бъде заменен с догмати-
чен песимизъм, който убива надеждата? Трябва ли фактът на разпространението 
на свободата и демокрацията да ни принуди да прекратим борбата си, да променим 
възгледите и принципите си? Днес аз дойдох тук, за да споделя с вас надеждите на 
своя народ. Тук съм, за да се обърна към колебаещите се и съмняващите се. 

И ако западният модел не е съвременен, то защо милиони поляци, румънци, 
чехи и естонци са толкова радостни от присъединяването си към НАТО? 

È çàùî ìèëèîíè óêðàèíöè, ãðóçèíöè è ìîëäîâöè ÷óêàò íà âðàòàòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç? 

Ако свободата вече не е на мода, тогава как можем да кажем, че тунизийците са 
променили картата на света. Не, историята не е приключила през 1989 г. или 1991 г. 
и никога няма да свърши. Свободата и до днес е все още движещата сила на исто-
рията.

Ìúæåòå è æåíèòå ïî öåëèÿ ñâÿò èñêàò äà æèâåÿò â ñâîáîäà. 

Но въпросът е дали ние ще сме актьори или зрители в тази конфронтация? Уважа-
еми делегати! Както вече казах, много източноевропейски страни се присъединиха 
към европейската свободна и демократична общност, но те са постоянно изправени 
пред заплахи и сплашвания. Армения бе принудена да подпише споразумение за 
присъединяване към Митническия съюз, който не е в интерес на арменците и на 
нашия регион. Молдова е в състояние на блокада. Украйна е постоянно под атака. 
Азербайджан е изправен пред огромен натиск. 

À Ãðóçèÿ å îêóïèðàíà. Çàùî? Çàùîòî èìïåðèÿòà ñå îïèòâà äà âúçñòàíîâè áèâøèòå ñè ãðà-
íèöè.

Думата „граница“ в случая, разбира се, не е съвсем вярна. Нито Руската империя, 
нито Съветският съюз, нито Евразийският съюз някога са имали граници. Те имаха 
само покрайнини. И днес аз говоря от името на тези покрайнини.

Çà  ðàçëèêà  îò  ïîâå÷åòî  ðóñíàöè,  ïðàâèòåëñòâîòî  íà  òàçè  ñòðàíà  íå  å  çàèíòåðåñîâàíî  îò 
ñòàáèëíîñòòà íà ñâîèòå ñúñåäè.

В страните, които са около Русия, винаги трябва да бъде неспокойно – това е, 
което иска Кремъл. Там се отрича самата идея за силни правителства в съседните 
страни. В Грузия, Украйна или Молдова се стараят да отчитат интересите на Русия. 

ПРЕЛОМ • 5БР. 3 и 4 (889/890), 01.06.2015 ПОЛИТИКА

Михаил Николозович Саакашвили (роден на 21 декември 1967 г.) е грузински 
политик, третият президент на Грузия, лидер на партията „Единно национално 
движение“. 

Навлиза в политиката през 1995 г. и става президент на 25 януари 2004 г., 
след като предишният държавен глава Едуард Шеварднадзе подава оставка на 
23 ноември 2003 г. Преизбран е на президентските избори в Грузия на 5 януари 
2008 г. През 2013 г. напуска страната, месец преди края на мандата му. 

Смятан е за лидер, водещ пронатовска и проамериканска политика, осъщес-
твил серия от политически и икономически реформи. 

От 13 февруари 2015 г. Саакшавили е извънщатен съветник на украинския 
президент Порошенко и ръководител на международен съвет за реформите. На 
29 май 2015 г. той е назначен за губернатор на Одеска област в Южна Украйна. 

По време на речта на Михаил Саакашвили, в края на мандата му като прези-
дент на Грузия, руската делегация напуска залата. Грузинският лидер призова 
Москва да спре завистта, да се откаже от имперската си политика и да остави 
Абхазия и Южна Осетия. Ето какво друго казва грузинският лидер.

ÐÅ× ÍÀ ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ
ÏÐÅÄ ÃÅÍÅÐÀËÍÀÒÀ ÀÑÀÌÁËÅß ÍÀ ÎÎÍ
26 ñåïòåìâðè 2013 ã.

Грузия, Осетия и Абхазия | Източник: wikimedia.org

1 „langue de bois“- език, който е неясен, двусмислен, абстрактен, с помпозни 
думи, за да се отклони от въпросите на внимание. Френската фраза е с руски 
произход и е широко използвана по време на 1970-те и 1980-те години.
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несъзнателна пета колона – наричат ЕС „инструмент за унищожаване на човеш-
ките ценности, за ерозия на националните традиции и за да пропаганда на иде-
ите на ЛГБТ (б.р. – акроним, означаваш всички лесбийки, гейове, бисексуални и 
трансджендър хора). Странно, но в последните години, а може би дори седмици, 
в Тбилиси, Киев и Кишинев ние слушаме същата латерна, която първо е пусната в 
Москва. Ние слушаме, че нашите традиции се рушат под влиянието на Запада, че 
християнските празници скоро ще бъдат заменени с гей паради, а църквите ще се 
превърнат в мултикултурен Дисниленд. Слушаме, че едва ли не нашата традицион-
на самоидентичност е под заплаха.

È íèå ñìå äîñòàòú÷íî íàèâíè, äà âÿðâàìå â òàçè ëúæà – â ëúæàòà, â êîÿòî ñà âÿðâàëè ñ 
ïîêîëåíèÿ íàðåä; â ëúæàòà, áëàãîäàðåíèå íà êîÿòî íàøèÿò ñóâåðåíèòåò áå îòêðàäíàò.

Толкова ли сме несправедливи към предците си, та да вярваме, че паметта им 
може да бъде почетена с нападения срещу джамии и с погроми?

Íèìà èçîáùî íå ïîìíèì ñîáñòâåíàòà ñè èñòîðèÿ, ùîì ѝ ïîçâîëÿâàìå äà ñå ïîâòàðÿ áåçê-
ðàéíî.

Когато слушаме лъжливите православни напеви на руските империалисти, нима 
забравяме за праведния глас на патриарх Кирион, който бе убит, или вечния глас 
на патриарх Амбросий Хелай, който бе измъчван в продължение на дни и седмици 
само затова, че се е изказал в Женева срещу нахлуването в собствена му страна. 
Дали не сме оглушали, че не чуваме гласовете на избитите епископи и свещеници?! 
Дали сме необразовани, че не си спомняме кой пребоядиса нашите църкви и изтри 
свещените им стенописи?! Дали не сме слепи, че не виждаме унищожаването на 
нашите църкви в окупираните територии?! 

Íèå ñìå äëúæíè äà ïîçíàâàìå ñâîÿòà èñòîðèÿ. 

А тя ни учи, че толерантността е основата на суверенитета в нашия регион. Това е 
не само морален дълг. Това е въпрос на национална сигурност.

Ние трябва да знаем своята история и да разбираме, че

ñòàðèÿò ïðèíöèï „ðàçäåëÿé è âëàäåé“ äíåñ âàæè òàêà, êàêòî è ïðåäè äâà âåêà. 

Гледайки към нашия регион днес, нека тези, които знаят историята на Кавказ, да 
си спомнят избиването между арменци и азербайджанци през 1905 г., което бе из-
куствено предизвикано от царския режим, и да го сравнят с конфликта в Нагорни Ка-
рабах в края на 80-те. Ние можем да си припомним началото на войната в Абхазия 
в началото на 90-те години. Тогава грузинските въоръжени формирования получиха 
оръжия от руски войници, които всъщност управляваха бунтовниците в Абхазия и 
чеченските терористи. Именно те унищожиха всякаква солидарност между севера 
и юга на Кавказ.

Също така, преди повече от век, Русия изпращаше грузински офицери да се 
бият на фронта с чеченци, ингуши и дагестанци. Можем да погледнем също така и 
към други покрайнини на империята, например да изучим историята на Полша или 
Украйна, и ще видим абсолютно същото нещо. Навсякъде империята подбужда ом-
раза между потиснатите народи и ги разделя със стена от фанатичен антагонизъм.

И тази система, за съжаление, работеше. Но това, което е още по-разочарова-
що, е, че

òàçè ñèñòåìà ðàáîòè è â ìîìåíòà.

Дами и господа, уважаеми делегати,

Åâðîïåéñêèÿò ñúþç å íàé-ãîëåìèÿò ïîëèòè÷åñêè óñïåõ íà ïîñëåäíèòå äåñåòèëåòèÿ.

Той се основава на три стълба, а именно три отричания: отричане на екстремис-
ткия национализъм, който доведе Европа до самоубийството на Втората световна 
война и ужасите на нацизма; отричане на комунизма, който заплашваше да 
се разпространи по целия континент; и в крайна сметка - отричане на коло-
ниализма и империализма.

ми, в същия този момент правителствата ще отразят стремежите на своите 
народи, които, наред с други неща, искат да бъдат напълно независими и 
ориентирани в посока към ЕС.

Грузинският опит на успешни реформи и на реално функционираща държава 
може да се превърне в истински вирус – вирус, който да се разпространи в цялия 
бивш Съветски съюз, и който, според Русия, трябва да се премахне по всякакъв 
възможен начин.

Ето защо грузинският народ бе принуден да сблъска с ембарго, с война, с нахлу-
ване и окупация. И всичко това се случва от 2006 г. досега.

Но именно затова съпротивата на грузинския народ и възстановяването на гру-
зинската демокрация са толкова важни за целия регион.

Уважаеми дами и господа! 

Îïèòèòå äà ñå âúðíàò íàçàä ïåðñïåêòèâèòå çà ÅÑ è ÍÀÒÎ â íàøèÿ ðåãèîí ñòàâàò âñå ïî-èí-
òåíçèâíè. 

И тези опити имат конкретно име – Евразийски съюз.

Åâðàçèéñêèÿò ñúþç áå ñúçäàäåí, çà äà áúäå àëòåðíàòèâà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç,

Путин го въведе като основен проект на президентството си. Тъй като европейската 
и евроатлантическата интеграции са времеемки, защото изискват огромни усилия; 
защото понякога може да изглежда, че вървим към мираж; защото заплахите могат 
да бъдат толкова силни, а натискът непоносим; защото перспективите са много не-
сигурни. Защо да не се откажем от това?

Днес бих искал да обясня

çàùî íå òðÿáâà äà ñå îòêàçâàìå.

Много повече от международната политика и повече от международните съюзи, 
нашите народи се вълнуват от социалните въпроси и начина си на живот. Нашият 
народ трябва да избере дали иска да живее в един свят на страх и престъпност; в 
един свят, където преследват, защото си различен, и малцинствата са като боксова 
круша; в един свят, където опозицията е подложена на побои и селективна спра-
ведливост; в един свят, дами и господа, който ние всички много добре познаваме, 
защото всички ние излизаме от него.

Åâðàçèéñêèÿò ñúþç å íàøåòî íåäàëå÷íî ìèíàëî è íàøåòî áúäåùå, ñúçäàäåíî îò áèâøèòå 
àãåíòè íà ÊÃÁ â Ìîñêâà.

От друга страна, нашите традиции и нашите вековни стремления ни показват 
пътя към един друг свят, който се нарича Европа.

Европейската общност също не е идеална и в случай на движение към нея, ние 
също ще се сблъскаме със страхове, надежди, злоба и дори омраза. Но в този слу-
чай 

ìåðèòîêðàöèÿòà2 ïå÷åëè íàä íåïîòèçìà3,

толерантността става основата на социалния живот, днешните противници утре мо-
гат да бъдат министри, а не затворници или врагове, които трябва да бъдат унищо-
жени. За народите от Източна Европа изборът е толкова очевиден, че кремълските 
стратези, които наричат себе си „политически технолози“, са решили да премахнат 
понятието „истина“ и да създадат само лъжа, която разпространяват в Украйна, 
Молдова, Грузия и други страни.

Техните рупори в нашите уважавани страни – които са една съзнателна или 
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Карта на Евразия от 1900 г. Източник: Списание „Българска наука“ | nauka.bg

2 Меритокрация (от латинското merito, „заслужил“, и старогръцката kratos, „власт“) е форма 
на държавно управление, основаваща се на участие в управлението на способните (заслужи-
лите).

3 Непотизъм (от на латински: nepos, „род“ и nepotis — „внук“, „племенник“) В съвременния 
политически живот управление, при което близки роднини и приятели на управляващите заемат 
високи длъжности (и в икономиката), които не отговарят на техните качества, опит и способнос-
ти. Карта на Евразия 1923 г. Източник: Списание „Българска наука“ | nauka.bg
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Много лидери и много държави в миналото осъзнаха, че свободата на един човек 
зависи от свободата на нацията. Така беше и в Полша по време на Пилсудски, кога-
то под знамето на полската независимост бяха призовани всички обидени хора.

Но никога нашите предци не са си сътрудничели с мощна сила, която е разбира-
ла стратегическата важност на нашата независимост. Сега има такава сила и това 
е Европейският съюз.

Скоро ще се състои срещата на върха по въпросите за Източното партньорство 
във Вилнюс. Бих искал да повторя това, което повтарях многократно през послед-
ните няколко години. Стартирайки програмата „Източно партньорство“ в отговор на 
нахлуването в Грузия през 2008 г., ЕС предложи на нашите страни платформа за 
сътрудничество. Ние трябва да инвестираме повече в тази платформа. Ние трябва 
да развиваме съвместни проекти, насочени основно към необходимите ни рефор-
ми. Защото реформите означават благоденствие и независимост.

Екатерина II е знаела това много добре. Когато Полша успешно започва да из-
пълнява своята програма за реформи и тръгва по пътя на френското и английското 
Просвещение, Екатерина пише тайно писмо до Фридрих Велики.

Това писмо до ден днешен е един от най-впечатляващите примери за имперско 
мислене.

В него се казва, че реформите са опасни както за Русия, така и за Прусия, за-
щото те ще направят от Полша истинска държава, и реформите трябва да бъдат 
спрени, а Полша трябва да бъде нападната, при това възможно най-скоро.

Това писмо може да изглежда познато за всеки, който знае как Владимир Путин 
мрази реформите в Грузия от последното десетилетие.

За първи път в историята на територията на Кавказ се строи държава на народа 
и реформите трябва да се спрат, докато всичките им плодове не са станали факт.

Дами и господа, 

åäèíñòâîòî òðÿáâà äà áúäå íàøåòî ïðàâèëî â Èçòî÷íà Åâðîïà,

включително и за фрагментирания Кавказ. Аз вече говорих за началото на войната 
в Абхазия, но мога да си спомня и други по-ранни символични епизоди от истори-
ята на Кавказ. В края на въстанието на Шамил срещу Руската империя, след като 
самият Шамил се предава, остава само един чеченски лидер, който продължава да 
се бори - името му е Байсонгур. Но той е ранен и пленен. Решават да го обесят и 
руските офицери събират дагестанците, за да гледат наказанието. На един от тях 
е наредено да ритне стола изпод краката на Байсонгур. Така че руснаците искат да 
насъскат хората и да предизвикат кървава касапница. Виждайки това, самият Бай-
сонгур рита стола изпод краката си и по този начин се самоубива; това е забранено 
от религията, но така той спира враждата между двата съседни народа.

Но виждате ли колко нещастие е имало при кавказките народи!
На това трябва да се сложи край. И именно затова по време на своя президентс-

ки мандат стартирах няколко проекта за подобряване на отношенията между Севе-
ра и Юга на Кавказ – проекти, насочени към образование и университетски обмен.

Ние трябва да продължим да правим такива малки стъпки.
Ние трябва да сме подготвени за времето, когато империята ще падне. Така ще 

можем да надживеем омразното наследство.
И ние, народът на Грузия, трябва да бъдем подготвени за времето, когато рус-

ките войски ще се изтеглят от окупираните територии, когато Москва ще се оттегли 
от Цхинвали и Сухуми.

Ние трябва да бъдем готови да приветстваме завръщането на своите съграж-
дани от Осетия и Абхазия. И ние трябва да се отнесем към тях като към братя и 
сестри. А не като към врагове.

Òåçè âðåìåíà ùå äîéäàò ïî-ðàíî, îòêîëêîòî ñè ìèñëèì.

Дами и господа, моят втори мандат е към своя край, и аз съм горд от постижени-
ята, които направихме. Ние буквално измъкнахме Грузия от мрака, създадохме без-
прецедентна прозрачност в държавните структури, върнахме децата в училище и се 
справихме с младежката престъпност. Приближихме нацията си към европейската 
мечта, неуморно работихме, за да се възвърне търпимостта в страната ни, чувство, 
от което се ръководеше Грузия в миналото.

Ние направихме много добрини. Но разбирам, че някои постижения бяха на 
твърде висока цена. В опита си да създадем новата реалност, която е различна от 
миналите заплахи и страхове, ние направихме грешки.

Понякога отивахме твърде далеч, а понякога недоработвахме.
Аз напълно признавам отговорността си за всички недостатъци и се безпокоя 

както за тези, които не получиха достатъчно добрини от нашата работа, така и за 
тези, които станаха жертви на радикалните ни методи.

Бих искал да кажа на всички граждани на Грузия, на всеки, който е подкрепял 
нашата работа, нашите политики и нашата партия, и всеки, който е бил недоволен 
от нас: гордея се с вашата сила и кураж, аз уважавам вашите усилия.

Ние сме и трябва да продължим да бъдем една нация, която е обединена в лю-
бовта си към свободата и към достойнството.

Ние сме и трябва да останем една нация, която зачита жертвите на нашите вой-
ници в Афганистан, нация, която скърби за загубите си и която се гордее със сме-
лостта си.

Ние сме и трябва да останем една нация, която е единна в своята историческа 
съдба да се присъедини към европейското семейство на демократичните нации, 
семейството, от което никога не ще ни откъснат, нашето семейство.

Пътят на народа на Грузия за свобода, регионално единство и европейска интег-
рация е далече от края и аз ще продължавам да посвещавам всеки ден от живота 
си на завършването на това дело. Като горд син на гордия си народ.

Превод от руски в. „Прелом“

На наследниците на френската и британската империи им бе нужно вре-
ме, за да влязат в съответствие с третото отрицание, но да се откажат от 
своите колонии беше цената за модернизирането на икономиките им и раз-

витието на демокрацията, както и реализирането на самия Европейски съюз.

Åâðàçèéñêèÿò ñúþç ñå îñíîâàâà íà êîðåííî ðàçëè÷íè ïðèíöèïè. Òîé ñå óïðàâëÿâà îò íåòúðïè-
ìîñòòà íà áèâøè ÊÃÁ-åéöè è å ñúçäàäåí, çà äà âúçðîäè èìïåðèÿòà. 

Разбира се, да се присъединиш към Евразийския съюз е много лесно. За целта 
не е необходимо да отговаряш на никакви социални, икономически или политически 
критерии. В крайна сметка, 

çà äà áúäåø êîëîíèÿ, íå òè å íóæíî íèùî.

Единствените изисквания са пасивност и посредственост.
От друга страна, за да си част от истински съюз, няма друг начин освен да пред-

приемеш титанически усилия, за да отговориш на строгите критерии - защото тези 
принципи са водещи за целия Съюз.

Така че на съмняващите се бих искал да подчертая – изборът трябва да е оче-
виден именно защото  

ÅÑ èçèñêâà óñèëèÿ è èçäèãà êðèòåðèè è òîâà å òàêà òî÷íî çàùîòî ÅÑ íå èñêà äà íè ïîãëúùà.

Но има и още по-добра причина, която показва очевидността на избора.

Ðóñêèÿò ïðîåêò å îáðå÷åí íà ïðîâàë.

Нито една империя днес не може да оцелее. И руската също. Ако се вгледаме в ис-
торията, ще видим, че Франция и Великобритания загубиха своите колонии не само 
защото колониите се бореха за своята независимост, но и защото хората в Париж и 
Лондон спряха да вярват в своята империя. Същото нещо се случва и в Русия.

Имперската мечта тепърва се сблъсква със съпротивата на покрайнините си. 
Но по-важното е, че тази мечта се отхвърля и в центъра на империята. Отричането 
може да се види не само в масовите протести и нарастващата популярност на опо-
зицията в големите градове на Русия. То е и във всеобщия скептицизъм на руския 
елит по отношение на евразийските идеи на Путин.

Хората, които са призвани да служат на тази идея, самите те не вярват в нейната 
жизнеспособност. А утвърдена както в покрайнините на империята, така и в центъра 
ѝ, тази идея води до смърт. Евразийският съюз ще се провали и Русия отново ще 
има граници, а не покрайнини.

След това тази страна ще започне да търси стабилни отношения със стабилни 
съседи.

След това

ñúòðóäíè÷åñòâîòî ùå äîéäå, çà äà çàìåíè êîíôðîíòàöèÿòà.

Всичко това ще се случи много по-рано, отколкото хората си мислят, и от това 
разбира се ще спечелят покрайнините, а още повече и самите хора в Русия.

Èìïåðñêèÿò ïðîåêò å îáðå÷åí è àáñóðäåí,

защото сегашното поколение руски граждани повече от всички в света прекарват 
времето си в интернет. Крахът ще се случи и затова, защото безкрайните ресурси 
на нефт и газ скоро ще бъдат изправени пред перспективните шелфови нефт и 
газ.

Крахът ще се случи, защото

ñ ãàç íå ìîæå äà ñå çàìåíè ëèïñàòà íà ìîäåðíèçàöèÿ â èêîíîìèêàòà.

Крахът ще се случи, защото има корупция и липса на справедливост.
Крахът ще се случи, защото цели региони в Русия страдат от дискриминация и 

насилие, защото народите на Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан и други реги-
они са така преследвани, че не чувстват никаква връзка с Москва.

Êðàõúò å íåèçáåæåí, 

защото хората изпитват недоволство, страх, ненавист.
Крахът е неизбежен. И той ще се случи не в следващите десетилетия, а в след-

ващите няколко години.
След няколко години Владимир Путин ще напусне Кремъл и да изчезне от рус-

ката политика.
Руските граждани ще го помнят като призрак на отминали времена, времена им-

перски, времена на корупция и репресии.
Никой не знае дали този процес ще премине спокойно или с насилие; дали след-

ващият държавен глава ще е националист или либерал, или и двете; но важното е 
друго: Русия ще престане да бъде империя и, в крайна сметка, ще се превърне в 
нормална държава.

Òîâà å ïåðñïåêòèâà, çà êîÿòî âñè÷êè íèå òðÿáâà äà ñìå ãîòîâè.

В същото време, докато нашият регион продължава да е бойно поле, 

íèå òðÿáâà äà îáåäèíèì ñèëèòå ñè, à íå äà èçîñòðÿìå êîíôëèêòà.

от стр. 6
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Äóõîâíèÿò Ïúò êúì Ðîäèíàòà

Верен на себе си, Културно-информацион-
ният център (КИЦ) „Босилеград” и тази година 
изпълни своя дълг с поредното традиционно 
честване на Деня на българската писменост 
и култура – 24 май, в духовния център на 
Западните покрайнини – село Извор. Преди 
това, на 22 май, в салона на КИЦ бе предста-
вен юбилейният сборник с поезия на босилег-
радския поет и общественик Радко Стоянчов 
„Ерогенна зона“. Книгата бе издадена наскоро 
със съдействието на Жаклин Толева в качест-
вото ѝ на управител на издателство „7 лъча“.

В препълнената зала сред гостите на съ-
битието бяха председателят на кюстендилс-
кото читалище „Зора“ Иван Сапунджиев, най-
добрият български алпинист Дойчин Боянов и 
много други босилеградски творци и почита-
тели на поезията.  Пред тях за творчеството 
на Радко Стоянчов говориха Жаклин Толева и 
съпругата му Анета Иванова-Стоянчова, коя-
то е и рецензент на сборника. Иван Николов, 
председател на КИЦ Босилеград, запозна 
аудиторията с по-широкия контекст на твор-
чеството. Ораторът подчерта авангардната 
роля на поетите и творците от българското 
малцинство, сред които е и Радко Стоянчов.

ÍÎÂÀÒÀ ÊÍÈÃÀ ÍÀ ÐÀÄÊÎ ÑÒÎßÍ×ÎÂ „ÅÐÎÃÅÍÍÀ ÇÎÍÀ“ 

Тези поети, каза Николов, „се 
появиха в издателство „Брат-
ство“1, но скоро го надраснаха 
и създадоха ново течение в 
развитието на малцинствената 
ни литература, което се харак-
теризира с много по-свободен 
и остър социален патос“.

„Сборникът „Ерогенна 
зона“ е изключително ценна 
книга и заема особено място 
в литературата на българите в 

Сърбия, а по своята оригиналност е уникално 
явление и в съвременната българска литера-
тура“, каза още Иван Николов. „Освен общо-
човешките теми за любовта към любима, род 
и Родина, поезията на Радко Стоянчов с едно 
тънко чувство за хумор представя хронологи-
чески значими събития, явления и личности, 
оставили трайна следа в обществения живот 
на малцинството и особено в родния му Боси-
леград“, заключи председателят на КИЦ.

Жаклин Толева изказа радостта си, че 
съвместните усилия на издателство и автор 
са довели до това, щото сборникът от само-
битната поезия на Радко Стоянчов да види 
бял свят. Тя сподели с аудиторията високата 
оценка на стихосбирката и поета на редакто-
ра на в. „Прелом“ Лилия Вълкова, чиято ре-
цензия е публикувана като отделен текст на 
тази страница на вестника.

Анета Иванова-Стоянчова прочете част 
от увода на книгата, в който е казано, че „Еро-
генна-та зона на Радко Стоянчов – тръпната, 
дълбоката, чувствителната зона на неговото 
съществуване – се нарича БЪЛГАРИЯ. Жиз-
неният път на Поета върви в ярките измере-

Когато за пръв път разгръщах „Ероген-
на зона“ на Радко Стоянчов, не знаех къде 
ще ме отведе. Нито как ще ме промени. 
Не знаех, че смело ще ме хване за ръка и 
ще ме преведе през граничната бразда на 
собствената ми мисъл, за да преосмисля 
едно от най-съкровените понятия – поня-
тието Родина.

Днес в България все по-рядко се сре-
щат такива поети като Радко Стоянчов, 
които отвъд емоцията на своето поетично 
чувство, в мерена реч съумяват да излеят 
цели вселени от концепции. Поети – ис-
тински българи по душа, поети социални, 
проблематично-актуални. 

Може би защото залутани в сивото си 
ежедневие по магистралите на масовата 
бездуховност, улисани от хиляди пробле-
ми, не успяваме да намерим Пътя – Пътя 
първом навътре към себе си, Пътя към 
своя Дом, Пътя към своята Родина. 

„Ерогенна зона“ на Радко Стоянчов ни 
повежда по този Път. Сякаш за да ни спом-
ни на всички нас, отвъд граничната бразда, 
за общите ни корени и за Родината. 

И неусетно тръгваме по Мостът на въз-
дишките. 

И нея, Родината, ще я открием в Ста-
рият шоп, в Овчарят, Родината е Радостта 
в зори, Родината е Пътник в нощта, Роди-
ната е и Самотността...

За Родината може много и всеки да 
говори. Мнозина експлоатираха тази тема 
за свои изгоди – политически, икономи-
чески, псевдопатриотически. За Родината 
е модерно да се говори с надути фрази, с 
изпразнени от съдържание слова.

Но тя, Родината, не е това...

Защото преди да отвориш за думи уста, 
трябва като Радко Стоянчов да си осъзнал 
кой си самият ти и какво е за теб Родината. 
Трябва белязан за цял живот като него да 
носиш в душата си топлината на нейното 
присъствие; да си се скитал, премръзнал 
безподслонен, ничий, от границата безгра-
нично разделен...

Да си се борил с тази граница като с 
окови свои, да си изходил смело своята 
Голгота, да си бил разпъван и духовно да 
си победил.

Може би едва тогава от теб ще се 
излее този простичък поетически изказ, 
който извира от най-дълбоките кътчета на 
душата на един поет, слят със своя род и 
Родина. 

Защото ако вникнем в стиха на „Еро-
генна зона“, ще намерим близостта на 
поетичния авторов изказ с ясната, блага, 
лаконична и слънчева реч на дедите ни, 
тъй непринудено нанизана като бисери в 
Радко-Стоянчовата поезия.

1 Издателство „Братство“ е казионно сръб-
ско издателство, предназначено за българското 
малцинство в НИШ

6 май, Гергьовден, Ден на храбростта 
и Българската армия. Във всички българ-
ски градове, включително и в някои маке-
донски, държавни представители и граж-
дани отдават почит на героите, загинали 
за България.

С изключение на Босилеград. Защото 
в пренаписаната сръбска версия на ис-
торията на града са изтрити страниците 
със стотиците български войнишки гро-
бове. Изтрита е саможертвата, храброст-
та и героизмът на българския войник, 
защитавал Босилеград. Включително и 
саможертвата, храбростта и героизмът 
на нашите деди, загинали за свободата и 

независимостта на България.
Културно-информационният център 

на българското национално малцинство 
(КИЦ) „Босилеград“ вече две години води 
безуспешна борба за възстановяване на 
паметниците на българските офицери в 
Босилеградското гробище.

Съпротивата е жестока. Тя идва от 
двуличния характер на босилеградските 
управници и несъвместимите им роли на 
българи и „суперсръбски“ патриоти. Като 
българи, те всеки ден тропат по българ-
ските институции. Като „суперсръбски“ 
патриоти, те с чиста съвест полагат вен-
ци на партизанската чешма в центъра на 
града, до паметника на Левски, по повод 
историческия фалшификат „8 септември 
– Ден на освобождението на Босилеград 
от българската фашистка окупация“.

Националното помирение между бъл-
гари и сърби и борбата за една модерна 
и европейска Сърбия не може да се гради 
върху исторически лъжи и фалшифика-
ции. Историческата истина и цивилизова-
ното отношение към жертвите на войните 
е пътят към национално помирение и тра-
ен мир на Балканите. Надявам се, че сте 
осъзнали, че това е „истината и пътят“, по 
който трябва да вървим напред.

6 май 2015 г.
Босилеград

Иван НИКОЛОВ1

1 Авторът е председател на Културно-инфор-
мационния център на българското национално 
малцинство (КИЦ) „Босилеград“ в Сърбия.

Гергьовден в Босилеград

И този наниз от словата на Духа звучи 
така:

„Сватбар ли е,
един път ябълката цели
и не повтаря.“

От „Старият шоп“

Закърмен с песни на хлопотари,
обкръжен с плуващи мисли,
заточен в прегръдките на синора,
гордо пред стадото стои,
едвам ли може да го преброи…

от „Овчар“

В хладната стая,
където някога бяха седенките,
зъзнат две старчески очи
и в тях
притаени сълзи
за радост 
и тъги,
но първите 
не харчи –
те чакат нови дни.

От „Пътник в нощта“

Човек, дори добре да живее, цял живот 
може да остане чужденец в Родината си. 
Ние, без да знаем сме такива чужденци. 
Дори сами за себе си оставаме чужди, ко-
гато се лутаме, без да намерим своя Път 
към Родината и към Дома...

Поезията на Радко Стоянчов ни връща 
на този Път, за да му останем завинаги 
верни.

Подари ми

Подари ми шепа пръст
от моя роден край –
да стопля хладния бетон,
където младостта си заточих, 
а той ми стана дом.

Подари ми утринна капка роса
от бяла хризантема,
що расте по Рудината.
В спектъра и да видя,
зелени гори с пой на славей,
да видя нещо живо! –
сиви скали,
дълбоки долини...

Нагледах се на гори от фабрични 
комини,
наслушах се тътен на машини –
търся нещо свидно.
Подари ми нещо,
що няма в оковите на бетона.
Пространство –
откъснат от многолюдието,
оставен 
като овчарска колиба
сред къра.
Аз не се предавам,
мечтая за онова, което
в изобилие имах,
а днес го пазя
в гердана на спомените си
и търся нещо родно...!

ния на Любов, Правда, Чест и Съвест. Тези 
свещени понятия той изравнява с образа на 
РОДИНАТА – свиден, искрящ, болезнено-тра-
гичен, непрежалим и незаменим.“

Тази сакрална свещеност на заглавието, 
уви, остана твърде неразбрана от институци-
ите в България. Като се оправда именно със 
заглавието, без да вникне в съдържанието на 
книгата, Държавната агенция за българите в 
чужбина не пожела да съдейства и да разп-
рати поезията на Радко Стоянчов до другите 
ни общности зад граница. Представянията на 
книгата пред софийската публика предстоят.

Читателите на в. „Прелом“ могат да я за-

купят с намаление като я поръчат в редакция-
та на вестника на тел. 0878499259.

Вихра МАРТЕНСКА

Лилия ВЪЛКОВА
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Беше 1934 г., април. Комунистите в 
България все още вярваха в могъщест-
вото и правотата на Сталиновите идеи. 
За тях процесите, които Сталин съчини 
срещу своите помощници и ги унищожи, 
бяха нормално явление. Те даваха кураж 
на нашите комунисти в България също 
да вършат насилия и убийства. Средни-
те училища (гимназиите) още не бяха се 
освободили от влиянието на комунисти-
те, които правеха стачки за своята кауза. 
Легионерската идея си пробиваше път 
в гимназиите. Макар и по-малобройни, 
легионерите се съпротивляваха на кому-
нистите и честа ставаха сбивания.

След една такава стачка на комунис-
тите в гимназията бяха изключени някол-
ко души от ръководителите на стачката. 
Това озлоби комунистите и в отговор 
бяха отвлечени двама наши легионери 
– Тома Павлов и Тодор Милушев, които 
по-късно бяха убити. 

Тома Павлов и Тодор Милушев бяха 

идеалисти, активисти на 
легионерската идея. Добри 
ученици и патриоти. Баща-
та на Тома Павлов беше 
запасен офицер пенсионер, 
а Тодор Милушев беше си-
рак, без родители, от Тра-
кия. Попаднали са в ръцете 
на похитителите си случай-
но, отивайки за риба. По 
това време по дефилето на 
р. Олудере се подвизаваха 
трима нелегални комунисти. 
Те се изхранваха с помощта 
на ятаци – македонци-кому-
нисти, които бяха собстве-
ници на местната мелница. 

След изчезването на 
Тома и Тодор комунистите 

пускаха слухове, че са живи и някой ги е 
видял да ловят риба край река Арда на 
150-200 км от Харманли. Ние се съмня-
вахме в тези слухове и от батковците от 
гимназията се организираха групи, с кои-
то ходехме да търсим навътре по дефи-
лето на реката. Всички опити да ги наме-
рим оставаха безуспешни.

Научихме, че някои от комунистите са 
ходили при директора на гимназията и са 
искали от него да приеме обратно изклю-
чените след стачката, като в замяна Тома 
и Тодор щели да се върнат. Директорът 
е отказал, вероятно защото е считал, че 
няма да се извърши толкова зловещо 
убийство.

След откриването на труповете не 
разбрахме полицията и прокуратурата да 
са образували следствия и да са задър-
жали тези, които са ходили при директо-
ра с исканията си. 

Едва 30-40 дни след изчезването на 
Тома и Тодор един овчар открива трупо-

вете и съобщава на властите. Извърше-
ният преглед от лекаря установява, че 
те имат прободни рани в слепоочието, а 
краката им са били завързани с широки 
платнени бинтове, каквито носеха някога 
ловджиите. Точно такива бинтове са но-
сели и някои от работещите във водени-
цата. 

След като директорът на гимназията 
е отказал да върне изключените ученици, 
Тома и Тодор са били убити. Дали това е 
станало в избата или са били изнесени в 
дерето, това не можахме да разберем.

На 16 май същата година ги погре-
бахме. Имаше траурно шествие из града, 
присъстваха много граждани. По време на 
процесията един анархо-комунист мина  
и не свали шапката си. Един съмишленик 
на легионерите отиде, свали му шапката 
и му удари две плесници. След 9 септем-
ври 1944 г. този анархист стана кмет на 
Харманли и нашият симпатизант беше 
изселен от града. 

Комунистите загубиха от това убийс-
тво и много хора ги намразиха, а ние 
имахме вече първите в борбата безсмър-
тни жертви. Нашето движение набираше 
сила и след 3-4 години вече 
преобладавахме в гимна-
зията - комунистите се сто-
пиха. Така беше и в цялата 
страна.

Започнаха да се сти-
чат поклонници на първите 
жертви на 16 май в Харман-
ли. В града ставаха големи 
манифестации. Направихме 
паметна плоча на лобното 
място. След 9 септември 
1944 г. комунистите разбиха 
с лост площадката, напра-
вена от нас.

Убийството и поклоненията всяка го-
дина се отразяваха от излизащите вест-
ници и списания на Съюза на български-
те национални легиони. От София идваха 
студенти: от 70-80 до 100 души. Същите 
една година бяха водени от Калин Кой-
чев и приятеля му Тошо Банов. С патос и 
ентусиазъм Тошо Банов започна своето 
изказване на лобното място, началото на 
това изказва непомня и до днес. То за-
почна така: „Борба, борба и борба! Това е 
нашето минало! Това е нашето настояще! 
Това е нашето бъдеще! Борба за социал-
на правда и мощна България!“

Послеслов на в. „Прелом“: 
През 1993 г. срещу паметника на ан-

тифашистите в градината на Харманли 
легионери от БДФ поставиха скромна 
паметна плоча и възобновиха поклоне-
нията пред нея в памет на Тома Павлов 
и Тодор Милушев и на всички легионери, 
загинали след 9 септември 1944 г. 

В последните години Тома и Тодор 
са забравени. Няма поклонения. Някой е 
поставил снимките им на паметната пло-
ча. Нека не ги забравяме!

81 години от подлото убийство на Тома Павлов и Тодор Милушев Георги Ив. ГЕОРГИЕВ

Всяка година на 16 май – денят на погребението през 1934 г. на два-
мата легионери – стотици легионери от цялата страна, водени от Иван 
Дочев, Калин Койчев и др., правеха поклонение на лобното им място край 
Харманли.

16 май 1993 г. Легионери и членове на БДФ пред паметната плоча на 
Тома и Тодор.

Веднага след нахлуването на съветска-
та армия в България през септември 1944 г., 
започва преследването на българския елит. 
Дива злоба обхваща всички преориентира-
ли се към новата власт. Започва разчиства-
не на лични сметки, задоволяване на низки 
страсти и беззаконие. Всичко това е предс-
тавено като революционна ярост от новите 
властници. Само в безотговорните дни от 9 
септември до към 20 октомври 1944 г. без съд 
и присъда са убити около 18 000 интелекту-
алци, свещеници, учители – хора, владеещи 
по няколко езика, търговци, офицери и мно-
го други. След това влиза в сила наредбата 
за народен съд, която е в разрез с действа-
щата тогава Търновска конституция.

Габровските комунисти не остават по-
назад и трескаво работят по организацията 
на този съд. Първо докарват художници от 
София, които рисуват картини по несъщест-
вуващи сюжети. През ноември се извършва 
препогребване на партизаните. Местните 
медии всекидневно заливат хората с все-
възможни пасквили, чиято цел е била да 
се настрои населението срещу бившите 
управници. Сред хората цари страх и ужас. 
След присъдите срещу регентите и минист-
рите, Райко Дамянов, тогава околийски уп-
равител, изпраща писмо до Трайчо Костов, 
в което пише: „Нашите са много уплашени, 
защото знаят какво ги очаква.“ 

На 19 февруари 1945 г. в театъра за-
почва гледане на делото по народния съд. 
Сградата е обградена от лумпенизирани 

ремсисти, но повечето габровци, застинали 
в ужас, отказват да участват в агитките. За-
това се налага да бъдат докарани цигани от 
Дряново, които в уличката до кино „Дипчика“ 
биват преоблечени с черни траурни дрехи и 
след това разиграват фарса на опечалени 
близки на убити комунисти. В залата е пъл-
но с активисти на Работническия младежки 
съюз (РМС) и пребоядисали се комунисти. 
Те крещят, прекъсват делото и искат смърт 
за всички. Адвокат Петър Цоков (баща на 
Манол Цоков) е нападнат от подобни лумпе-
ни само защото се е опитал да каже нещо в 
защита на обвиняемите. 

На подсъдимата скамейка са 109 човека, 
37 са осъдени на смърт. От тях половина-
та не присъстват в залата, защото са убити 
предварително, но ги съдят, за да може да 
бъде отнето цялото имущество на близките 
им. Двадесет човека са осъдени на доживо-
тен затвор, 25 души – на 15 години, а оста-
налите на различни срокове. Присъдите са 
прочетени на 10 март. Още същата вечер с 
влак осъдените са откарани във Велико Тър-
ново, където в 1:30 часа през нощта смърт-
ните присъди са изпълнени. Има данни, че 
осъдените на смърт преди да бъдат убити, 
са били жестоко малтретирани.

След приключването на процеса на осъ-
дените са конфискувани имотите и в тях се 

настаняват новите властници. Близките на 
осъдените са изселени, а страхът застила 
града. Започват преследвания и на хора, 
които не са попаднали под ударите на на-
родния съд. Всички по-будни и интелигентни 
младежи са вкарани в монтирани процеси и 
са осъдени допълнително. Примитивната 
ярост стига дотам, че Елисавета Попантоно-
ва, която е народен представител, е пребита 
зверски в църквата Света Богородица. След 
този акт Габрово влиза в черните хроники на 
световния печат.

Антон ЛУКОВ

Тази година за пореден път Българският демократически форум в Габ-
рово организира панихида в памет на всички жертви на комунизма от 
габровския край. Тя се състоя на 09 март 2015 г. от 17:00 ч. в църквата 
„Света Богородица”. 

70 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÍÀÐÎÄÍÈß ÑÚÄ Â ÃÀÁÐÎÂÎ ÀÒÅÍÒÀÒÚÒ
На Велики четвъртък, 16 април 1925 г., 

военното крило на Българската комунистичес-
ка партия организира и провежда атентата в 
църквата „Св. Неделя“ в София. Той съвпада с 
Велики четвъртък и в същия ден се провежда 
погребението на генерал Константин Георгиев 
(убит пак от комунистите). Очаквало се e целият 
политически елит на нацията, включително цар 
Борис III, да бъде в църквата. Жертвите са 213 
души (мъже, жени и деца) и все още този атен-
тат се води за един от най-кървавите в Европа. 
По една случайност членовете на правителство-
то се отърват с леки наранявания, а Цар Борис 
III не е в църквата, тъй като присъства на пог-
ребенията на убитите в атентата срещу него в 
прохода Арабаконак два дни по-рано.

И до ден днешен никой в България не е 
видял проява на покаяние или чул извинение 
за това зверство от български комунист. Ако 
ги попитате по темата, те ще започнат да ви 
обясняват как това било грешка – последица от 
недостатъчната болшевизация на Партията и 
прочее дивотии.

Между другото делото за атентата е гледано 
от военен съд от 1 до 11 май в София. Един от 
осъдените на смърт (задочно) е Станке Димит-
ров. Същият, на когото по-късно българските ко-
мунисти кръстиха един от големите ни градове в 
Югозападна България.

От онези ужасни дни са минали цели 90 го-
дини!

Заслужава си да ги отбележим поне с мину-
та мълчание или помен в някоя (невзривена от 
българските комунисти) църква.

Защото сълзата на вдовицата, загубила 
съпруг или дете в този сатанински атентат, вина-
ги ще тежи много повече от всички пропагандни 
митовете за построените от Тодор Живков „две 
Българии“.

Черен списък на най-кървавите атен-
тати в Европа!
1. 1925 г. - София, църквата „Света Неде-              
ля“ - 213 убити, 500 ранени!
2. 1969 г. – гарата в Болоня, Италия – 
    85 убити, 200 ранени!
3. 2004 г. – гара Аточа, Мадрид – 
    191 убити, над 1500 ранени!
4. 2005 г. – Лондон, Великобритания – 
    52 убити, 700 ранени!
5. 2010 г. – Москва, Русия – 
    43 убити,150 ранени!

Пейо ДЕЛЧЕВ
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БЕЛЕНЕ –
МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

На 30 май 2015 г. за 25-ти път 
Българският демократически фо-
рум почете жертвите на концла-
гера „Белене“. Тази година пок-
лонението бе под мотото „Белене 
– мост между поколенията”. За вто-
ра поредна година то бе организи-
рано от енорийския католически 
свещеник Паоло Кортези, който 
създаде и инициативен комитет за 
построяване на парк-мемориал в 
Белене. Целта е той да стане мяс-
то за поклонение пред невинните 
хора, страдали за идеите си и за 
свободата. В комитета влизат 150 
беленчани, 80 от членовете му са 
италианци, има също французи, 
холандци и британци. 

„Репресираните от комунизма 
намаляват с всяка изминала годи-
на. След промените те бързо бяха 
забравени, но е важно да приемем 
започнатото от тях и паметта за 
жертвите да се пази от гражданс-
кото общество“, каза по този повод 
отец Паоло Кортези.

Тази година освен представи-
тели на съюза на репресираните 
и на десните политически партии 
в Белене се поклони и председате-
лят на Народното събрание Цецка 
Цачева. 

За първи път бяха отдадени 
военни почести. Не липсваше и 
ирония. Въпреки че сред жертви-
те на концлагера Белене, а и на 
репресиите, има много свещеници, 
тази година  нито един правосла-
вен отец не присъства на покло-
нението. Най-малкото за да отп-
рави молитва за душите на своите 
събратя. Наложи се католическият 
свещеник да замести тази липса и 
заедно с нарочно пристигналия хо-
джа да отправят своите молитви.

И още една ирония – скандалът, 

който се развихри по-късно като 
буря в чаша вода. За какво става 
въпрос?

По идея на отец Паоло Кортези 
в програмата на поклонението за 

Ангелина ПРИМОВА

първи път бе включена пиеса за 
живота и съдбата на лагеристите, 
в която участваха деца от гр. Беле-
не. Инициативата не е случайна и в 
нея е залегнало дълбоката вяра и 
разбиране на отеца, че „паметта за 
миналото най-добре се съхранява 
и предава чрез културата“. 

Това стана повод да се разрази 
полемика, може ли деца да участ-
ват в театрални постановки с 
тематика от такива жестоки 
исторически събития, отец Па-
оло Кортези заяви, че децата са се 
включили в театралната постанов-
ка доброволно и по негова покана. 
„Това при нас, в Европа, се казва 
театър, култура“, каза още той. „При 
нас  във всяко училище през фев-
руари за Холокоста се правят пие-
си с деца като надзиратели. Може 
би е изненада за България, защото 
тук не са правени такива неща, но 

Тази година честването е под наслов „Мост между поколенията“

За първи път бяха отдадени военни почести за жертвите на концлагер „Белене“

Стотици почетоха паметта на жертвите на концлагер „Белене“

при нас е култура, театър.“ 
От своя страна директорът на 

ОУ „Васил Левски“, гр. Белене Ру-
мяна Богданова защити идеята за 
постановката като коментира, че 
училището не е организатор, но че 
тя се прави с изричното знание на 
родителите. „Тази църква работи 
страхотно с децата, учат се и пра-
вославни, и католици“, каза тя. 

„Бях там и видях как тези деца, 
хванати за ръце, преди да започне 
постановката направиха молитва 
на лобното място в памет на жерт-
вите в лагера!“, възмути се и пред-
седателят на БДФ Жаклин Толева.

От своя страна Глория Георгие-
ва, едно от децата, участвали в пи-
есата, коментира нападките така: 
„Какъв е проблемът, че в пиесата 
участваме младежи?! Имахме ог-
ромно желание да покажем, че и 
ние се интересуваме от това, което 

се е случвало преди в лагерите и 
как са страдали хората. Искахме 
да покажем на обществото какво 

е било и да почетем по този начин 
паметта на загиналите. Не разби-
рам защо се изопачава всичко... 
Това , което направихме, е похвал-
но. Защо трябва винаги да търсим 
лошото?!“

Многократно изказваното от 
БДФ мнение е, че този период от 
нашата история трябва да бъде 
адекватно отразен в учебниците и 
трябва да се изучава от ученици-
те. 

Ние от БДФ недоумяваме 
защо вместо да се коментира 
участието на децата в една пие-
са, не се коментира ужасяваща-
та липса на памет за жертвите на 
комунизма. 

За нас няма оправдание фактът, 
че вече 25 години остров Белене 
тъне в боклуци, че времето бавно, 
но безвъзвратно, унищожава ма-
териалните свидетелства за онези 
страшни дни на идеологическа не-
навист към човека. И не се прави 
нищо по въпроса цели 25 години!

Припомняме, че БДФ се включи 
с нарочна инициатива на Съюза на 
репресираните от комунистичес-
кия терор за откриване на лобните 
места и поставяне на паметници на 
жертвите на комунизма. Такива съ-
бития, свързани с паметта, и така 
направени, както това в Белене от 
отец Паоло Кортези, са крайно не-
обходими, макар и закъснели цели 
25 години. 

Защото къде е гаранцията, че 
ужасяващото минало няма да се 
върне отново при счупения понто-
нен мост на паметта ни между по-
коленията?!



Скъпи приятели,
Не е лесно да построиш мост на 

паметта, мост между поколенията. 
Не е лесно, но не е невъзможно. Това 
е истински неустоимо приключение, 
което може да обогати всеки един от 
нас, нашата България, нашата Евро-
па и целия свят. Мечтата ни е да пре-
върнем Белене в място на Паметта, 
място, на което всички могат да дой-
дат, за да разберат, за да почетат, за 
да научат повече за свободата и за-
читането на човешкото достойнство. 
Изграждането на този мост не е прос-
та задача (и доказателство за това са 
изминалите 25 години), но може да се 
реализира, ако централно място от-
редим на идеала, който ни свързва, 
на общата ни мечта и със съвместни 
усилия опитаме да я достигнем.

Работата ни се усложнява до-
пълнително, защото сме различни, 
а различията често провокират кон-
фликти, неразбирателства и изоли-
раност. А така не се постига нищо. 
Разликите във възрастта, житейски-
ят опит, политическите и религиозни 
възгледи често са причина за издига-
не на стени и бариери, а не на мосто-
ве. За да могат различията да бъдат 
съзидателни трябва да притежаваме 
способността да ги приемем, подтис-
кайки личния интерес, избягвайки 
всякакъв род възгордяване и измес-
твайки „Аз-а” от центъра на личната 
ни вселената. Нека да не претегляме 
нещата, които ни разделят, а да се 
концентрираме, върху онези, които 
ни обединяват.

Споменът за страданията на не-
винни хора е ценност с голямо зна-
чение.

За да градим, е нужно първо да се 
помирим. А как ще успеем? Единст-
вено чрез истината. Следователно, 
първите стъпки които следва да бъ-
дат предприети са свързани с науч-
но-изследователска дейност. Трябва 
да чуем всички, трябва да погледнем 
назад без предразсъдъци – докумен-
ти, свидетелства, места, лица... На-
ложително е да се разгледа всичко 
внимателно със сериозен и безприс-
трастен подход. Мисията ни никога 
няма да бъде успешна, ако в нас се 
таят озлобление, омраза, желание 
за мъст, високомерие. Редно е всеки 
страдащ да бъде утешен и омирот-
ворен, а всеки, причинил страдание 
– трябва да се покае и да поиска 
прошка.

Свободата и човешкото достойн-
ство са ценност с огромно значение. 
Безпричинното отнемане на свобо-
дата, униженията, мъченията и отне-
мането на живот са престъпления.

Наложително е да изградим екип, 
да работим заедно и да споделяме 
една мечта. Една средновековна по-

Полейте гробовете

Под стража, до черни гробове без кръст
каторжника - мъртъв заровихме.
Напразно кънтеше коравата пръст:
Полейте гробовете!

По пътя към лагера, в летния зной
ридаехме ние - суровите.
А мъртвите викаха там без покой:
Полейте гробовете!

И всяка нощ някой ни буди от сън
със писъка тъжен на совите.
Душите на мъртвите бродят навън.
Полейте гробовете!

Земята ни - гробница цяла е тя.
Ръждясаха в нея оковите.
Излезте със свещи! Носете цветя!
Полейте гробовете!

От мъртвите бяга палачът презрен.
Треперят от страх октоподите.
Излизайте! Ражда се светлият ден!
Полейте гробовете!

Васил Зафиров
1956, лагера Белене

„Уважаема г-жо Цачева,
Дами и господа! Скъпи оцелели стра-

далци, които днес сте тук!
Днес не е само ден, в който отдаваме 

почит на жертвите на една зловеща иде-
ология и един зловещ режим! Днес не е 
само ден, в който поднасяме поклон на 
жертвите на концлагера Белене. 

Днес ние сме тук, за да заявим ис-
тината. За да заявим, че винаги ще я 
пазим и ще я казваме на висок глас. За 
да заявим, че тази истина ще предадем 
и на следващите поколения. Истината, 
че никоя идеология не може да оправ-
дае насилието над човека. От името на 
БДФ, една политическа среда, която е 
дала значителни жертви през комунис-
тическия режим, поднасям дълбок пок-
лон пред всички страдалци и благодар-
ност за тяхната устойчивост по време на 
репресиите! За тяхната точна преценка 
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Дянко МАРКОВ:

„Уважаеми гости, сестри и братя на 
истината, на непреклонността пред на-
силието, на свободата, на бъдещето на 
Отечеството!

Пет поколения представители на на-
шето Отечество са днес тук. Заедно с 
нас са и хората, които се присъединиха 
към съдбата на нашия народ, за да отс-
тояват истината, справедливостта и бъ-
дещето не само за нашето Отечество, 
но и бъдещето на човечеството. Защото 
това, което беше изживяно, не бива да 
се повтаря!

Аз говоря в момента не само от 
името на тези пет поколения българи и 
чуждестранни гости, които са днес тук, 
на това свещено място! Заедно с мен го-
вори и армията на мъртвите, чиито души 
са сега над нас, и които благославят на-
шето събрание, нашата воля за битка за 
бъдещето на доброто на човечеството. 
Не само на нашия народ! 

Лагерите на мъченичеството, лаге-
рите на насилията, лагерите на кому-
низма са на най-безчовечната система в 
историята на света. Това, което се изжи-
вя обаче с тази епоха, всъщност беше 
победа на доброто над безчовечността, 
над злото, над насилието, над лъжата. 
Защото то беше подготовката за бъде-
щото разбирателство между хората. Ко-
мунистите, наред с всички злини, които 
ни причиниха, събраха на едно място 
земеделци, анархисти, легионери, офи-
цери, какви ли не хора, които не мислеха 
като тях! И направиха сплотеността им 
в името на истината, на свободата, на 
разбирателството, на бъдещето.“

Жаклин ТОЛЕВА:

Изказване на отец Паоло КОРТЕЗИ

говорка казва: „Един човек посетил 
строеж на катедрала. Срещнал каме-
ноделец и го попитал с какво се зани-
мава. Каменоделецът му отговорил 
троснато: „Не виждаш ли, работя с 
камък.“ Гостът продължил нататък и 
срещнал друг каменоделец. Попитал 
и него какво прави. Вторият камено-
делец му отговорил ведро: „Изкарвам 
прехраната за себе си и семейството 
си.“ Малко след това посетителят се 
сблъскал и с трети каменоделец, кой-
то на въпроса с какво се занимава, 
отговорил гордо: „Строя катедрала“.“

И ние тук, в Белене, точно на това 
място, осветено със сълзи и кръв, из-
дигаме Катедрала на Паметта. Може 
да участва всеки, който пожелае. Има 
място за всички!

Има място за теб, оцелелия от 
режима герой: дай ни твоето свиде-
телство.

Има място за теб, младежо: това 
място трябва да се стегне, да се по-
чисти, да се направи привлекателно.

Има място за теб, политик или ин-
ституция: мястото се нуждае от под-
крепа.

Има място за теб, гражданино на 
Белене: за да посрещаш, придружа-
ваш и разясняваш.

Има място за теб, гражданино на 
България и Европа: можеш да помог-
неш с дарение, подкрепа, реклама, 
организация на посещения.

Скъпи приятели, тежката работа 
тепърва предстои. Но ако всеки от 
нас допринесе с нещичко, както се 
надявам, че ще стане, след някои и 
друг месец или година, Белене ще 
стане по-приветлив град, Град на Па-
метта, който ежедневно ще посреща 
хора от цяла Европа и цял свят, кои-
то ще се стичат тук, за да разберат, 
за да почетат и за да се възпитат в 
духа на свободата.

Благодаря още веднъж за присъс-
твието ви! Спорна работа на всички!

От името на БДФ се изказаха Дянко Марков и 
Жаклин Толева

Обща молитва за жертвите на концлагер „Белене“

Васил Зафиров Дичев

е роден през 1926 г. в с. Кня-
жево, Елховско. Като легионер 
през 1946 г. е въдворен в конц-
лагера Росица за 1 година. Учи 
3 години медицина, но е изгонен 
при чистките на студенти през 
1949. Взет е в казармата като 
трудовак. След излизането си 
работи в строителството.

На 15 юни 1953 г. Васил За-
фиров е осъден на 14 години 
затвор в процес срещу 9 души, 
участници в организация „която 
си поставила за цел да събори, 
подрови или отслаби народно-
демократичната власт в На-
родната република чрез прев-
рат, бунт, метеж, терористи-
чески действия или общеопасни 
престъпления“.

Излиза от затвора през 1962 г. 
Заселва се в Пловдив, работи 
като фабричен работник.

Член е на ПП Български де-
мократически форум от само-
то ѝ създаване. Умира през ап-
рил 1991 г.

БЕЛЕНЕ, МЯСТО НА ПАМЕТТА
на тази идеология и отричането й! За 
това, че не са се подали на внушения и 
страхове! Дълбок поклон!

Позволите ми да дам думата на един 
от емблематичните политически затвор-
ници – обществения деятел, бивш на-
роден представител и член на БДФ г-н 
Дянко Марков!“
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Благодаря на всички, които ме 
подкрепиха и ще ме подкрепят в 
каузата ми за Варна! Защото зна-
ете, сам човек е за никъде. Само 
заедно можем да намерим точните 
решения, да възвърнем самочувс-
твието си на варненци и не прос-
то да върнем изгубения блясък на 
морската столица, а да превърнем 
Варна в модерен, развиващ се, 
пулсиращ град. Град, който пре-
доставя възможности за всички и е 
притегателен център за цяла Бъл-
гария. Варна може да бъде добри-
ят пример как се променя животът 
ни към по-добро.

След няколко месеца ще навър-
ша 40 години и в по-голямата част 
от житейския си път съм бил свър-
зан с Варна. Тук съм роден, тук съм 
израснал и учил, тук е семейството 
ми. Спомням си строежа на (квар-
тал?) Възраждане и Кайсиевата 
градина. Спомням си как играехме 
на лимки и на стражари и апаши 
до късно вечер през лятото. И най-
вече – спомням си гордостта да си 
от Варна и завистта в очите на хо-
рата от другите градове. Допреди 
15 години Варна се мереше със 
София. Имахме по-висок жизнен 
стандарт. Факт е, че благосъстоя-
нието, заплатите и стойността на 
имотите във Варна бяха по-високи 
от тези в столицата... А днес се на-
пъваме безуспешно да се мерим с 
Бургас. В класацията за най-добър 
град за живеене Варна е класирана 
шеста дори след Добрич и Кюстен-
дил. Миналата година ни дадоха 
утешителната награда за най-пер-
спективен град, но май перспекти-
вата е доста далечна.

Познавам Варна и знам какъв е 
животът на хората тук. Не мога да 
приема, че домакинство с двама 
работещи трудно плаща сметките. 
За мен Варна е дом, Варна е кау-
за. Обичам града си и искам да го 
видя различен. Знам, че и всички 
вие искате. Време е да си кажем 

ЧАВДАР ТРИФОНОВ: 
КМЕТЪТ НА ВАРНА ТРЯБВА ДА СЪЖИВИ ИКОНОМИКАТА

истината – пролетното боядисва-
не на фасадата може да зарадва 
очите ни, но няма да оправи нес-
табилните основи на дома ни. Ня-
колкото ремонтирани улици няма 
да ни изведат от безпътицата, в 
която сме изпаднали. Нужна е дъл-
госрочна визия за развитието на 
Варна. Стига работа на парче! Да, 
булевардите, тротоарите и детски-
те площадки са важни, но истински 
устойчивото развитие се постига 
само с икономически растеж. Само 
чрез съживяването на бизнеса ще 
превърнем Варна в мечтания град, 
в онова страхотно място, където 
искаме да живеем и работим. Само 
така ще създадем работни места и 
ще увеличим доходите на варнен-
ци. Само така ще задържим мла-

Варненец, бизнесмен, общественик 
Чавдар Трифонов е от поколението 
българи, което постоянно трябва да 
търси мотиви, за да остане да живее и 
работи в България. Роден е на 13 ав-
густ 1975 г. във Варна. Промените през 
89-ата го заварват в една от елитните 
местни гимназии – Математическата. 
През последните две години от обуче-
нието си работи като системен програ-
мист. Така едновременно трупа опит и 
помага на семейството си в годините на 
криза. Като студент в Икономическия 
университет, специалност „Маркетинг 
и мениджмънт“, взема активно участие 
в студентските движения и протестите 
през зимата на 1996 г. Завършва ма-
гистратура по Стопанско управление в 
Икономическия университет. Специа-
лизира стратегически финанси в IMD, 
Лозана, както и финанси и дялово ин-
вестиране в LBS, Лондон. Включва се 
в Програмата за развитие на лидери в 
ESADE, Барселона. През последните 
15 години работи и управлява някои 

от най-големите компании от агробиз-
неса у нас. Заедно с колеги създава 
„Хранекспорт БГ“, където е управляващ 
партньор и в момента. Групата компа-
нии „Севан“ – „Хранекспрот“ е безспо-
рен лидер в класацията на „Капитал 
топ 100“ в сектор „Земеделие“ през 
последните години. През 2013 г. Чав-
дар Трифонов се кандидатира за кмет 
на Варна на частичните местни избори 
като независим кандидат, подкрепен 
тогава и от БДФ. За кратко време успя-
ва да мобилизира голям брой варненци 
в своя подкрепа и става трети. Част от 
обществената енергия задържа и след 
изборите в учреденото и председател-
ствано от него гражданско сдружение 
„Възход за Варна“. С обществената му 
дейност са свързани и много инициати-
ви за подкрепа на талантливи ученици, 
млади спортисти, социално слаби и 
деца в неравностойно положение от 
Варна. Семеен е, има 10-годишна дъ-
щеря.

ПП „Български демократически форум“ (БДФ) застава зад кандидатура-
та на Чавдар Трифонов на предстоящите кметски избори във Варна. Той бе 
подкрепен от партията и на миналите частични избори за кмет. Чавдар Три-
фонов обяви кандидатурата си в средата на март и се надява да обедини 
всички здрави десномислещи сили във Варна.

дите, които днес търсят развитие в 
София или чужбина. Само така ще 
привлечем таланти, от които днес 
икономическият и обществен сек-
тор на града имат нужда. Само така 
ще увеличим бюджетните приходи, 
нужни за промяна 
облика на Варна.

Трябва точно 
да идентифицира-
ме възможностите 
за растеж. Това не 
означава община-
та да се меси в 
бизнеса. По скоро 
да анализира и 
изведе конкурен-
тните предимства 
на Варна и така 
да определи сек-

торите и клъстерите, които могат 
да донесат растеж. Публичните 
инвестиции трябва да бъдат точ-
но прицелени, за да привлечем 
бизнес в града. За да просперира 
Варна, трябва да създадем среда, 
в която талантливите и предприем-
чивите искат да бъдат. И, разбира 
се, трябва ни адекватно, ориенти-
рано към бизнеса обслужване от 
страна на общината. В предишна-
та си кампания говорих за общин-
ска агенция за инвестиции. Със 
създаването на такава в Богота 
(столицата на Колумбия – б.р.), 
например, за една година чуждес-
транните инвестиции са се увели-
чили с 27 на сто.

Заедно с развитието на бизне-
са и създаването на работни мес-
та фокусът следва да бъде – да 
правим повече с по-малко - строго 
следене на разходите. За да може 
да се приложи подобна стратегия, 
е важно община Варна да приведе 
във форма най-големия си ресурс 
– администрацията. Имаме нужда 
от професионална, максимално 
дигитализирана администрация, с 
опростени и бързи процедури, без 
бюрокрация и корупция.

Важно е Варна да избере кмет, 
който ще се посвети на задвижва-
нето на икономиката и който в пър-
вите 100 дни от следващия мандат 
ще представи пред обществото 
и ще внесе в Общинския съвет 
на Варна програма за справяне с 
най-наболелите проблеми на вар-
ненци – доходи и работни места. 
Това за мен е основен приоритет. 
Имам стратегия и постоянство да 
извървя тежък път, но да реализи-
рам мечти. Мисля извън рамките, а 
предизвикателствата пред мен ме 
правят още по-упорит и отговорен. 
На платното пред предизборния 
си офис написах: „Заедно намира-
ме решения“. Нека го направим за 
Варна!

Чавдар Трифонов 

Председателят на БДФ Жаклин Толева и Петър Николов от ЦР на БДФ с Чавдар Трифонов във Варна.

Председателят на БДФ-Варна Теменужка Петрова и Чавдар Трифонов.


