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НОРВЕЖКИЯТ ФАМИЛИЦИД

• Истинското лице на една грозна хидра, която чрез закони превръща грижата за „деца в риск“ в бизнес
• НПО превземат държавата или защо Норвегия е толкова корумпирана

В

сичко започва с най-добри намерения. Дърнапусне “семейния център”. В същия ден, бебето е отнето
от майката и след десет дни е класифицирано като “дете в
жавата става посредник между детето и собстриск”. Отчаяната майка започва борба за детето си, но
веното му семейството. И като такъв държавагуби и детето е дадено на приемно семейство.
та, представена от Барневернет, има право да
Драмата на майката не спира дотук. На 18 юли 2011
реши къде за детето е най-добре - при собствените му
г. Барневернет започва процедура за отнемане на рородители, при приемно семейство или в институция.
Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което
дителските права на детето с цел неговото осиновяване. В основанието се казва следното: “в докладите от
дава универсално основание на държавата да се намессрещите между Странд Лоббен и нейния син става ясно, че
ва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление. И, както знаем, където има
тя все още не може да се фокусира върху най-добрия интепари, всичко става бизнес. Ако някой още не е разбрал рес на детето, но е силно повлияна от негативното си отстава дума за много власт и много пари.
ношение към приемната майка и Барневернет.” И така,
арх.
Христо
Генчев
доц.
д-р.
Марин
Генчев
На 25 септември 2008 г., в Норвегия, Странд Лоббен
вместо майката, Барневернет решава, че най-доброто
ражда първото си дете. Поради финансови затруднеза детето е то да бъде дадено за осиновяване. След като
ния тя се съгласява да започне отглеждането му в “семеен център”, вид норвеж- губи на всички инстанции, Странд Лоббен се обръща към ЕСПЧ в Страсбург,
ко защитено жилище. Заради минимална загуба на тегло на детето й, на 14 ок- който на 10 септември 2019 г. постановява, че детето е неправомерно отнето от
томври медицинския персонал се обръща към Барневернет (норвежката Дър- майката. С това действие Норвегия е нарушила чл. 8 от ЕКПЧ.
жавната агенция за закрила на детето). Три дни по-късно г-жа Лоббен решава да
На стр. 2

Kакво да се прави на предстоящите избори?
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И

зборите за местни органи на властта винаги са били
фундамент на стремежа да се осигури на обществото и държавата най-до-

брия подбор от кадри за обезпечаване на един съзидателен
процес. Особено когато основната идея на властта е да
служи на обществото. В обратният случай местните органи
ЗОРА Е !

на властта стават инструментариум, който генерира найзловредните за общественото
развитие процеси.
Много са факторите, които
могат да влияят на крайния ре-

зултат от изборите. Предлаганият по-долу бегъл анализ, надяваме се, че би ви послужил като
отправна точка за размисъл и
преценка на обстоятелствата.
На стр. 5

НОРВЕЖКИЯТ ФАМИЛИЦИД

Доклад изнесен от адв. Владимир Шейтанов на международната конференция
„Социлното отнемане на деца - скритата война срещу семейството”, проведена в София на 29.09 т.г.

ТРЕТИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
КЪМ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН
ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

• Истинското лице на една грозна хидра, която чрез закони превръща грижата за „деца в риск“ в бизнес
• НПО превземат държавата или защо Норвегия е толкова корумпирана
От стр. 1

Въпреки това Норвегия
отказва да върне незаконно
отнетото дете на майка му.
Тези случаи, за съжаление, не
са единични. В ЕСПЧ са заведени десетки дела срещу очевидно полудялата система за
защита на децата в Норвегия.
Как се стига дотук?

Всичко започва с най-добри намерения през 1992 г.,
когато е основана Барневернет.
Корените на днешните
проблеми могат да бъдат обобщени така:
1. Въвежда се “детецентричен” подход в законодателството за защита на детето. Това е концепцията, че
интересите на детето трябва
да бъдат разглеждани отделно от интересите на семейството/родителите. Тази концепция води до неимоверно
овластяване на държавния
апарат. До този момент държавата само следи за извършени престъпления срещу
деца, наказва виновниците
и се грижи за жертвите. От
приемането на това законодателството държавата става
посредник между детето и
собственото му семейството.
И като такъв държавата, представена от Барневернет, има
право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция.
2. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”,
което дава универсално основание на държавата да
се намесва в семейството от
името на детето, без то да е
станало обект на престъпление.
3. Насочват се големи финансови потоци в областта
на закрила на децата и социалната система се отваря за
частни доставчици на услуги. И, както знаем, където има
пари, всичко става бизнес.
Ако някой още не е разбрал - става дума за много
власт и много пари.
Какво се случва в
България?

От близо две десетилетия
чужди дипломати, лобисти
и НПО-та, тласкат България
по пътя на Норвегия. Неусетно за обществото са променяни закони, създавани
са структури и е предоставяна все повече власт на НПОта. Този процес се е развивал
встрани от общественото
Стр. 2

внимание, докато в началото на 2019 г. огромната част
от българското общество застана срещу Стратегията за
детето 2019-2030 г. и последните законови промени.
Основните насоки на промененото през последните десет години законодателство
са:
1. Разширяване на понятието “дете в риск”, което е
различно от “жертва на насилие или експлоатация”.
2. Разширяване на дефиницията на насилие над

дете.
3. Възможността за подаване на анонимен сигнал за
“дете в риск”.
Последната брънка от тази
дългогодишна стратегия са
поправките, които ще влязат в сила на 1.1.2020. С тях
широко се отварят вратите за
частни доставчици на социални услуги. Тук очевидно има
бизнес компонент с потенциал
да осигури стотици милиони
приходи на родни и международни НПО-та.
Но има и още нещо.

В новия Закон за закрила на детето е заложено създаване на „мултидисциплинарен екип“, който взема решение как да бъде защитено
дадено “дете в риск”. В този
екип законът предвижда
участие и на “представител
на доставчик на социална услуга” (разбирай НПО).
Това е очевиден конфликт на интереси. Представител на доставчик на социална услуга ще участва в комисия, която да реши дали едно
дете има нужда от такава услуга или не!...
С този текст работата по
приватизацията на грижата за деца, проточила се вече

близо две десетилетия показва истинското си лице. Истинското лице на една грозна хидра, която официално
и по законен път превръща грижата за “деца в риск”
в бизнес. Веднъж овластен,
този чудовищен октопод би
разполагал със средства да
корумпира всяко Народно
събрание и всеки политик!

бопитството му няма да секне. Само неподправената, чиста и публична полемика между
родители и НПО/бюрокрация
може да задоволи създадената
потребност от информация.
На 13 октомври Сдружение “РОД”, представящо ФБ
група с над 200 хил. члена,
отправи покана към парламентарно представените партии да започнат дисКой тогава би дръзнал да
кусии по темата, вълнуваща
се изправи срещу него?
И така, пак в 12 без 5 - стотици хиляди родители.
както в битката ни срещу Остава да видим кой ще приИстанбулската конвенция! - еме подадената ръка и

инстинктът ни сработи безотказно! Българи, роми и
турци; християни и мюсюлмани усетиха тоталитарната опасност и веейки родния
трибагреник, запяха в един
глас “Горда Стара планина”!
И се опълчиха на това поредно идеологическо безумие!
Какво да правим сега?
Първа стъпка - да информираме хората!
Крайно време е управляващите и националните телевизии да разберат,
че когато нервен чиновник,
обигран водещ или лукав
НПО-джия излязат по телевизията да кажат, че няма
проблем, всички червени
лампи на българина светват.
Той веднага разбира, че става дума за милиони. А когато
тези пиар кампании продължат повече от пет дни, българинът вече е твърдо убеден, че
става дума за стотици милиони или дори милиарди.
В така създалата се ситуация единственото, което
може да даде усещането на
хората, че разбират за какво
става дума, е автентичният
дебат. Докато българинът се
измъчва от мисълта, че “още
не им е разбрал играта”, люактуален глас

кой ще реши да я игнорира.

Едно обаче е сигурно - всеки, който иска проблеми
като психозата в ромските махали да не се повтарят, трябва да съдейства за
започването на задълбочен
диалог в националните медии
и в политическото пространство.
И така, защо Норвегия е
толкова корумпирана?
През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век са правени редица проучвания на
ефекта от насилствено разделяне на майки и деца маймуни. Най-прочути са изследванията на Хари Харлоу от
Станфордския университет.
Инструментът, който използ-

ва за разделяне на майките
от децата, се е наричал Pit of
despair . Описанията на страданието на маймуните майки и малките маймунчета
било толкова драматично,
че му е забранено да прави
повече такива експерименти. Резултатите, които обаче
той и други учени са публикували, еднозначно показват, че
разделянето на майка и дете
(maternal deprivation) нанася непоправими психологически щети, както на майката, така и на детето. И въпреки
това, въпреки потресаващите
видеа, които се виждат в интернет, Норвегия продължава с тежките нарушения на
ЕКПЧ като извежда деца от
функциониращи семейства.
Защо?
Корупцията в една държава има много лица. Тя започва от бакшиша на гишето в общината, но завършва в пълното дерайлиране на държавната администрация, водещо
до геноцид и други престъпления срещу човечеството.
В Норвегия не се дават двадесетолевки на катаджиите. Там
нещата са на друго ниво. Това,
което се наблюдава в Норвегия, е фамилицид. Това е
форма на корупция, водеща
до целенасочено унищожаване
на семейството в името на една
утопия. Извършители са излязлата извън контрол държавна машина и побеснелите за печалба доставчици на
социални услуги (в България
им казваме НПО). И всичко е
законно. Законно, но болно.
И аморално. И нечовешко.
Крайно време е ние да отхвърлим социалните експерименти на разядени от корупция страни като Норвегия. Рано или късно викингите ще трябва да се
изправят пред истината - с
много пари създадоха едно
чудовище, което ги унищожава. България може и трябва да им осигури необходимата помощ да достигнат до този
апокалипсис.

Н

е ни разбирайте погрешно. България има нужда
от най-добрата законова защита за своите деца.
Наказанията за посегателство и търговия с деца
трябва да са най-тежките възможни в рамките
на НК. Пострадалите трябва да получат адекватни грижи.
За съжаление, настоящето ни законодателство няма да постигне това.
А политиците и медиите, които са вътре в кюпа с НПОтата ще ги познаем по липсата на желание за публичен дебат. Вече месеци наред стотици хиляди български родители
го търсят.
Няма да мине.
Не и в България.
15 окт 2019 г.
брой 43, 22 октомври 2019 г.

Владимир ШЕЙТАНОВ

Т

емата за международно-правна регулация
на правата на децата
е многостранна и по
същество – философски дълбока. Тя възникна като съпътстваща на голямата тема
за съдбата на децата в съвременния свят. Децата на САЩ,
Русия, Норвегия, Сирия, Сърбия, Албания, Афганистан,
Ирак, Ливан и милиони други, продължават да са жертва на най-тежки престъпления – агресия, експлоатация и
злоупотреба, тероризъм, дори
военни престъпления и престъпления срещу мира и човечеството.
Тази тема е иманентно
свързана с негативните тенденции в развитието на съвременното международно
право (МП). През последните
30-40 години МП все по-осезаемо напуска територията на
съгласието и сътрудничеството между държавите и се пре-

връща в оръжие за геостратегическо противопоставяне.
Тази опасна тенденция получи специално внимание в
речта на българския президент Румен Радев на 74 сесия
на ОС/ООН. Потърпевшо е цялото човечество. Днес ние сме
изправени пред опустошителното въздействие на тези процеси върху семейните отношения и в частност – върху
съдбата на нашите деца.
Международно-правната база за защита правата на
детето, начело с КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО от 1989 г. и трите факултативни протокола, се оказа неефективен инструментариум.
Той доказа, че е неспособен да
гарантира правото на живот
на децата в щата Джорджия
и Беслан, Норвегия, Сирия и
Ливан. Правният инструментариум очевидно е неефективен. Приемането на нови
и нови правни актове, които
с лекота, без търсене на международна отговорност, се на-

рушават в световен мащаб,
превръща кодификационния
процес в самоцел.
Такъв е примерът и с Третия факултативен протокол
към КПД относно процедурата по комуникиране, приет от ОС/ООН на 19.12.2011 г.
и влязъл в сила на 08.02.2012
г. България е страна-член по
КПД и първите два протокола (Факултативен протокол
към Конвенцията за правата

на детето относно търговията
с деца, детската проституция
и детската порнография, Факултативен протокол към конвенцията за правата на детето
относно участието на деца във
въоръжен конфликт). Правителството има намерение да
внесе в НС предложение за ратифициране и на Третия протокол.
Считам че ратификацията
на Третия протокол към КПД

е ненужна и рискова стъпка.
Защо?
1. За 7 години, Третият Факултативен Протокол е подписан само от 51 държави от
общо 195 държави-членки на
ООН или ¼ от всички държави-членки. От тези 51 страни,
45 са ратифицирали този протокол. Категорично, мнозинството от страните в света не
са подписали и ратифицирали Протокола.
2. Нито са подписали и
нито са ратифицирали Третия
факултативен протокол такива водещи в икономическо и
социално отношение страни
като САЩ, Великобритания,
Швеция, Норвегия, Холандия, Русия, Китай, Индия, Канада, Австралия ЮАР, Гърция,
Чили, Иран, Саудитска Арабия, Естония, Латвия, Унгария, Чехия.
3. Подписали, но не са ратифицирали страни като Румъния, Сърбия, Полша, Литва, Австрия.
На стр. 4

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ –

КАМУФЛАЖЪТ НА ЮДИТЕ

Румен Воденичаров

С

лед европейското съвещание в Хелзинки
през 1975 г. много българи бяха обсебени от
темата за „правата на човека“.
Хората заживяха с големи надежди за свобода на словото и
свободно пътуване зад граница. Това беше голям пробив в
системата, но чак сега се разбира, че една от причините за този
пробив е било мълчаливото съгласие на ръководителите на
СССР да приемат измамата за
полети на НАСА до Луната.
Само 15 години след Хелзинкското съвещание, договореностите между Изтока и
Запада бяха забравени. Утвърдените държавни граници започнаха да се променят: първо
в Германия, след това в Чехословакия и Югославия. Не закъсняха и кървавите конфликти. Европейските държави станаха 29. Процесът „Хелзинки-75“
беше умъртвен, но комитети,

по-точно неправителствени организации (НПО), носещи това
име, останаха.
Първата американска НПО,
която се заинтересува от дейността на нашето дружество Независимо дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ), беше „Хелзинкски наблюдател (Helsinki watch-New York)“
с председател г-жа Джери Лейбър. По аналогия с тази правозащитна НПО, чийто гост бях
през март 1990 г., на 15 ноември 1990 г., в Софийския градски съд, регистрирахме Сдружение “Хелзинкски наблюдателБългария“. Очаквахме да станем
член на Международната организация „Хелзинки уоч“ със
седалище Виена. Естествено,
разчитахме на финансиране, защото в нея членуваха „филантропът“ Джордж Сорос, писателят Артър Милър, както и
много други знаменитости.
Не трябваше да мине много време за да проумеем, че
концепцията за „правата на
човека“ представлява заблуда,
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ефективно оръжие за дискредитиране на политически противници и дори за промяна на
политически режими без пряка военна намеса. Веднага, след
като нашето сдружение непредпазливо заяви, че правата на
човека могат да принадлежат
само на отделната личност и в
демократична България няма
как да се говори за „права на
малцинствата“ (езикови, етнически, религиозни и сексуални),
„Хелзинкски наблюдател-България“ (тогава с председател Румен Воденичаров и секретар
Георги Лунд) получи от Виена
отказ за членство в международната правозащитна организация. Джордж Сорос, информиран от соросоиди като
Стефан Тафров, Деян Кюранов и Димитрина Петрова.
Сорос беше силно възмутен,
че нашето сдружение настоява (съгласно разпоредбите на
новата демократична Конституция) правата на гражданите винаги да са обвързани със
задължения, че сме против

етническите партии, против
всякакви Рамкови конвенции за защита на национални малцинства, и че сме дори
за временно въвеждане на изпълнението на смъртното наказание. В своята автобиографична книга „Сорос за Сорос“
(Soros on Soros) мегаспекулантът си спомня за грешното решение по отношение на Румен Воденичаров така: „В България бяхме привлекли за каузата на „ОО“ човек, който се оказа
яростен ксенофоб и расист.“
По изпитана тоталитарна
практика, след 2 години (1992
г.), Сдружението “Хелзинкски
наблюдател-България“ беше
дублирано с „по-правилното“,
наречено „целесъобразно“ „Български Хелзинкски комитет“
(БХК) с председател Красимир Кънев. Според буквата на
закона, тази организация не би
трябвало да получи съдебна
регистрация, защото в името
си съдържа най-съществената
съставка от наименованието
на съществуващата вече орга-
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низация – „Хелзинкски“, което
създава предпоставка да заблуждава гражданите и обществото, че е истинският блюстител на договореностите от
1975 г. в Хелзинки, но не и в
България, където все още съдебната власт не е в пълно съгласие
с разпоредбите на Конституцията.
Правилните СМИ веднага започнаха да популяризират дейността на дублетната организация – БХК, главно с акцент върху правата на
малцинствата. Рингът беше
освободен единствено за Кънев, съпругата му Петрова и
разрасналата се около яслата
на Сорос правозащитна компания от юристи. Финансирането на БХК бе повече от
обилно: от „ОО“, от 6 чужди
фондации и евроинституции,
плюс посолствата на САЩ и
Холандия. Всяка година БХК
се отчиташе с Доклад за състоянието на човешките права в България.
На стр. 4
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Тези обстоятелства едва ли
са случайни и имат своите сериозни основания. Само ще
напомня някои от адресите на
груби нарушения на Конвенцията за закрила на детето и на
двата факултативни протокола, от водещи страни в света:
1. О-в Ютьоя, Норвегия –
2011 г., Адерш Брайвик, убити 69 души, от които повечето
деца.
2. Нютаун, Кънектикът,
САЩ, 2012 г., убити 26 души, от
които 20 деца.
3. Беслан, Северна Осетия,
2004 г., убити 344 души, от които 186 деца.
4. Дънблейн, Великобритания.
5. Порт Артър, Австралия.
6. Ел Пасо, САЩ.
7. Шарлотсвил, САЩ, –
2017 г.
8. Алепо, Сирия, – 2018 г.
9. Шиитска джамия, 2009 г.
в Централен Пакистан, убити
24 души, от които 4 деца.
ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА МКПД И ТРЕТИЯ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ:
1. Много ограничен кръг
държави, които са обхванати
от този протокол. Извън него
остава повече от 2/3 от насеОт стр. 3

Оказа се, че текстовете в докладите на БХК и Държавния
департамент на САЩ, са доста сходни, почти идентични.
Тоест, Красимир Кънев и компания, си присвоиха правото да
бъдат източникът от последна
инстанция, който да снабдява
чуждестранни държавни институции с оценки за България.
Нещо повече, Кънев, като член
на Изпълнителния комитет на
Хелзинкската федерация във
Виена (1998-2007 г.) и член на
борда на Европейския център
за правата на ромите в Будапеща (2007-2010 г.), представлява
успешно български жалбоподатели в Страсбург, шета из ЕС
и клевети България за всичко, което е жизнено важно за
нашата национална идентичност: положението в затворите, отказа за регистрация на
ОМО „Илинден“, казуса с алтернативния синод, правната защита на мигранти и бежанци,
свободата на хора с различна сексуална ориентация, Истанбулската конвенция и пр.
Много бързо, лишен от
конкурентна автентична правозащитна НПО, БХК опротивя не само на патриоти и националисти, но и на всички,
които виждат физиономията
на Кънев по телевизионните
канали. Той не пропуска да заблуждава, че БХК е уважавано
сдружение, но лично аз не съм
срещал човек, който да уважава хора, които ощетяват и
Стр. 4

ТРЕТИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ...
лението в света. Извън приложното поле остават такива
общопризнати нарушители
на детските права като САЩ,
Норвегия, Швеция, Холандия, Китай, Индия и др., което
намалява значително полезността от този регулатор.
2. Слабости на този международен договор, като международно-правен инструмент:
a.
Международно-правен акт от неособено висок
ранг разрушава фундаментални, устойчиви и общопризнати принципи на правото,
като института на недееспособността на непълнолетните
деца, въвежда международна
правосубектност на непълнолетни деца, руши конституционна и международна регулация на семейните отношения
като противопоставя правата
на родителите на правата на
детето, и т.н.
б. Съдържа редица проблемни полета:
I. чл.5 на 3-тия ФП – право на непълнолетно дете, група деца или техни представители, да изпращат сигнали за
нарушение на техни права от
страна на техните държави;
II. чл.4 на 3-тия ФП – гаран-

тиране анонимността за обществото на авторите на сигнали срещу – държави за нарушаване правата на детето;
III. възможност за неограничено разширяване на предмета на действие на 3-тия ФП
и навлизане в изключително
спорни и полемични области,
като детското правосъдие,
ранно сексуално образование,
административно извеждане
на деца от семейството и др.;
IV. възможност за
злоупотреби с правата на
децата от техни настойници,
приемни родители, НПО и др.
1. Невъзможно за изпълнение задължения от страна на
децата, като субекти по 3-тия
ФП;
I. изчерпване на всички
правни средства за защита по
вътрешното законодателство;
II. преклузивен едногодишен срок на правото на жалба
до Комитета за защита правата
на детето.
в. На Комитета за защита
правата на детето се придават
нови наднационални функции
в области, забранени с Конвенцията на ООН за закрила правата на детето. Той се превръща

в международен механизъм за
регулация на семейните отношения. Така, зад легитимните
цели – контрол за спазване на
Първия и Втория факултативни протоколи, се залагат и прикрити такива.
г. Той продължава да развива линията на противопоставяне правата на децата и легитимните и всепризнати права на родителите да отглеждат,
образоват и възпитават своите
деца.
3. Самият 3-ти факултативен протокол не предоставя солидни гаранции срещу злоупотреби с права от страна на държавата на родителите и дори
от страна на други държави
по конкретни правни казуси.
В рамките на съществуващите международни инструменти за закрила правата на детето, през последните години се
появиха правни институти със
съмнителна международна легитимност като сексуализацията на децата от раждането до
18-години, детското правосъдие, изнасянето на деца извън
семейството на съмнителни основания, допускането на НПО,
в т.ч. и международни НПО, до
събиране на чувствителна ин-

формация за децата и семейната среда, до взимане на съдбоносни решения за съдбата на
детето по анонимни сигнали,
до силно ограничаване на съдебния контрол в първите месеци на отнемане на детето, до
лишаване на родителите да определят образованието и възпитанието на детето в детските
градини и училищата.
В заключение, в качеството
ми на експерт по МП, като български юрист-международник,
категорично считам, че моята
страна не трябва да ратифицира 3-тия ФП към Конвенцията на ООН по защита правата
на детето, защото той влиза в
противоречие с Конституцията
на РБ, с основите на регулацията на семейните отношения в
България и представлява опит
за легитимиране на ролята на
субекти на МП на деца, ненавършили пълнолетие и отваря
широки възможности за злоупотреба с права на децата по
материални или политически
подбуди.
Изказването отразява личното мнение на автора и не ангажира никаква държавна институция.

КАМУФЛАЖЪТ НА ЮДИТЕ

клеветят Родината си, защитават нарушителите на закона и дори убийци. И не е случайно, че днес, в България, когато за една организация се каже,
че е неправителствена (НПО),
веднага замирисва на соросоиди, евроатлантици или ромски барони.
Нашето автентично, но останало камерно, сдружение „Хелзинкски наблюдател-България“,
още преди 25 години отваряше очите на сънародниците
ни („с клечки“, както казваше
Хайтов) за вредната дейност
на юдите-правозащитници от
БХК. „Когато България си има
Красимир Кънев (т.е. БХК), врагове не й трябват“ - писахме
през 1995 г. по повод на разпространеното платено изследване на положението в
българските затвори.
Чашата на прословутото
българско търпение преля с номиниране от БХК на убиеца Пол
Фрийман (Австралия) за „Човек на годината“ за дейността
му в „Българско затворническо
дружество за рехабилитация“
(?!). Протестите на различни български партии все пак отмениха номинацията. ВМРО-БНД
и БНС заявиха на всеослушание „Българският Хелзинкски
комитет е подривна терористична организация и инструмент за унищожаване на наци-

ята“. Под петиция за зажава не е от вчера. Тези
брана на БХК, се подпилъже-правозащитници
саха 10 000 души.
бяха наречени дори и от
С протекцията на
двата враждуващи сивластта и на чуждестраннода „юдите от БХК“. За
ните му донори, на коисвоя голяма победа БХК
то е на ясла, БХК обаче
смята разрешаването на
продължава по изпидвойното гражданство
тания алгоритъм:
на нашите изселници в
• Семинари за съдии
Турция в нарушение на
и адвокати (разбирай за
сключените двустранни
зарибяване на същите);
договори и с явна стра• Номинация за „Сътегическа подривна цел.
дия на годината“ - напр.
Всичко, което днес може
на съдия Калпакчиев;
да бъде актуализирано
БХК - Красимир Кънев
• Раздава мнения по
след 30 години псевдодесъдебни казуси, - когато престъ- нически партии, които открито мокрация, е казано и написано
плението е скандално, мнението ще заявяват искане за автоно- до институциите на Република
се дава само от Кр. Кънев в „лич- мия. Циганският терор и убий- България от Сдружение “Хелства, неплащането на ток, вода зинкски наблюдател-България“.
но качество“;
• Решение на независимия и обществен транспорт, ще бъ- Реакция на нашите предложения
съд, което не може да бъде об- дат третирани като малцинстве- за законови промени няма. ДПС
ни права. Избиването на гражда- остава балансьор, а циганските
жалвано;
• Предсрочно освобождава- ните по пътищата от необразо- барони усвояват лесни пари от
не или изплащане обезщетение вани водачи без свидетелство Запад с помощта на нелегитимна осъдения за сметка на бъл- за управление на МПС, ще про- ния „Български Хелзинкски комидължи да бъде ежедневие.
гарската държава;
тет“. Трябва ли да гръмне бомКонфликтът с БХК в право- ба в софийското метро, за да се
• Облагодетелстване на семейството на председателя на вите норми на българската дър- стресне българското общество?
БХК Кр. Кънев;
звършва се историческо мародерство. Фарисеите
Това е само едно от граждантрябва да бъдат изгонени от храма!“, призоваваше
ските НПО, финансирани от
нашите законодатели проф. Николай Генчев преди
Сорос срещу България. Ако не
25 години по повод проникването на сектите. Юдибъдат квалифицирани като „агенте
от
БХК
са
още по-опасни от фарисеите. Те паразитират върху
ти на чуждо влияние“ и прогонеправата
на
човека
не за 30, а за 330 сребърника.
ни, както направиха Нетаняху в
И
ако
не
се
намери
сила, която да спре разрушителната им
Израел, Орбан в Унгария и Пудейност,
без
преувеличение
може да се каже, че България изживятин в РФ, то в недалечно бъдева
последните
десетилетия,
в които тя е държава на българите.
ще България ще се сдобие с ет-

И
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Kакво да се прави на предстоящите избори?

И

зборите за местни органи на властта винаги са
били фундамент на стремежа да се осигури на обществото и държавата най-добрия подбор от кадри
за обезпечаване на един съзидателен процес. Особено когато основната идея на властта е да служи на обществото. В обратният случай местните органи на властта стават инструментариум, който генерира най-зловредните за
общественото развитие процеси.
Много са факторите, които
могат да влияят на крайния резултат от изборите. Предлаганият по-долу бегъл анализ, надяваме се, че би ви послужил като
отправна точка за размисъл и
преценка на обстоятелствата.
В бр. 40 поместихме статията на нашия уважаван автор, дългогодишен председател
на Централната контролна комисия на партия „Нова Зора“,
проф. Евгений Гиндев – „Как
да си изберем кмет?“. Днес ще се
опитаме, макар и схематично, да
очертаем динамиката на процесите в международен план, ехото от които винаги е било важен
аспект в българския национален
живот.
Първата предпоставка, която трябва да посочим, е че
външнополитическото положение в навечерието на предстоящите избори в България
е много по-различно от досегашното.
Като велика сила с многопосочни и многостранни интереси, САЩ имат съвършено различно отношение по въпроса за
един от най-щекотливите проблеми на днешния ден. Това е
въпросът за миграннтите. В
САЩ те са обявени за заплаха
за националната сигурнност.
Президентът Тръмп, в своята
политика, слага акцент върху
приоритетите на националната държава и развитие на националната икономика, традиции и ценности.
В същото време се забелязва,
че ЕС вече не е приоритетният
приятел, както преди. Това се
отнася особено за онези лидери на държави от Европа, които
подкрепяха Обама и Хилари
Клинтън срещу Тръмп и с това
се намесиха в американскате избори. Друго обстоятелство е, че
Джордж Сорос вече не е любимец на президента на САЩ,
както беше преди години, и
съвсем определено Америка
не толерира джендърната идеология. Открито беше прокламиран нов курс на възраждане на националната държава,
както и изтегляне на САЩ от
ролята на световен жандарм!
Събитията в Сирия, само преди
няколко дни, онагледиха красноречиво тази тенденция.
В ЕС, който навлиза вече в
дълбока рецесия, Меркел се
извини и поиска прошка за
досегашната си мигрантска
политика! В ЕС като цяло, за-

почна промяна в отношението към Украйна. И към Русия!
Заложили на Хилъри Клинтън,
ръководителите на редица европейски държави открито не
са долюбвани от президента
Тръмп, a тенденциите по-малките национални държави да не
се придържат към командите
от Брюксел, се засилват в условията на Брекзит на Англия!

тези, които са в пряка връзка
със съюзническата солидарност на държавата ни, подкрепяща европейските санкции към Русия. И всичко това,
в контекста на историческите
връзки на двата народа и създадения от историята цивилизационен съюз между Русия и
България!
На този фон, макар и бегло
маркирано, у нас никой не е
потърсил и главно не е получил извинението на народа ни за приетото 208 ПМС за
бежанците и тяхното приемане в страната, където вече
са подготвени бежански лагери с капацитет до 30 000
човека. В същото време няма

шаващите фактори.
Срещу опозицията се
действа многопланово. От
една страна, в своята основна част тя бе лишена от средства, което осигурява огромно
предимство на ГЕРБ в предизборната борба. От друга страна, успешно бе постигнато
разцепление в редовете на
опозицията като бяха приласкани значителна част от
бившите ръководни фактори. Заветната мечта на ГЕРБ,
при успех на изборите, е широко коалиционно управление, срещу което се предполага особено привлекателната
и съблазнителна възможност
– онези, около 40 млрд лева

и промени по отношение на
невиждананта корупция и
продължаващия поголовен
грабеж на всевъзможни финансови средства с национален, европейски и международен произход, както и
промяна в политиката на загърбване на националните
интереси на България и разграбване на държавното и
народно имущество.
Правителството заплати
авансово на САЩ невероятните 2 млрд долара за самолети, които досега са все още
само на чертеж. Целта бе да
се купи америанската поддръжка в бъдещите избори. Заради определеното количество мигранти, се търси начин да се угоди на ЕС, а
на Русия се обещава участие
в построяването на „АЕЦ Белене“. Целта е неизменна: да
бъде осигурена международна подкрепа от страна на ре-

гаранционен фонд, да бъдат
усвоявани заедно след присъединяването към еврозоната. Въпреки тази спасителна
за тях перспектива, управляващите са в паника от почти ежедневните корупционни скандали, от все по-неприкритото
възмущение на избирателите, както и от разцеплението
в собствените им редове, след
аферата “Апартамент гейт“ и
пр. Прави силно втечатление
омълчаването на групата опозиционни на ръководството на
БСП личности. На този фон все
по-силно нарастват възможностите на ДПС за купуване
на избиратели, които досега
са гласували за управляващите!
Най-големите страхове на
сегашните властници обаче,
са по отношение на изборния резултат в София. Тук, за
тях, се очертава не само тежка битка, която последвана

Вдъхновени - към победа!
Антикорупционната дейност,
по отношение на европейските и националнни финанси, се
засилва.
На международната арена
все по-силно и чувсттвително
се налага ролята на Евразия –
главно във все по-силно укрепващото съдружие между Русия
и Китай. Те увеличават своето
влияние, което допълнително
променя досегашното статукво към един многополюсен
свят, което влияе пряко на вътрешнополитическите процеси в тези страни.
През 2020 г. предстои посещение на президента на Русия В. В. Путин в България. На
това посещение неминуемо
ще бъдат коментирани енергийните проекти на Русия в
региона и конкретно - за България. Предстои да бъдат разисквани проблемите, които
произтичат от нашата военна
обвързаност с НАТО, както и
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въпрос на деня

от евентуална загуба би отключила верижния процес
на разкриване на милиарднни злоупотреби в бюджета на Стоична община през
всичките 12 години, откакто тя се управлява от партия
ГЕРБ. Това би повлякло след
себе си нови разобличения и
нови сътресения за ГЕРБ, което буквално би сринало остатъчния авторитет и привлекателността на тази партия.
Пред гражданите на София, а
и пред цяла България, се очертава възможността, управлението на столицата да бъде изтръгнато от досегашната политическа хегемания във властта, на партията, която стана
символ на грабежа, застоя, лъжата и несигурността в живота ни. Това обаче налага избирателите от столицата, както
и опозиционните политически сили, да осъществят едно
общо обединение на всички
антикорупционни и действително патриотични сдружения от хора, от безпартийни,
честни българи, около единствената реална възможност
за избирането на нов кмет –
г-жа Мая Манолова! Само изборът на Мая Манолова може
да ни спаси от коупционния
и предателски модел на властта на партия ГЕРБ, както и
от правителството на Бойко
Борисов! Затова под лозунга
– „Всички за Мая, за да си върнем София на софиянци“ - трябва да се обединим и да спечелим изборите на 27 октомври,
което ще открие пътя и към
възможността да си върнем
България!
Като хора на социалната
идея и като патриоти, които
непоколебимо са защитавали всичко българско и родно,
които са ратували винаги за
обединение на националните сили, в защита на народа
на България и неговата държавност, съобразно поетите
коалиционни задължения на
тези избори, искаме да ви напомним, че:
1. Две са бюлетините, които
са важни за всеки от нас и за всеки гражданин на България, който иска промяна: в – София – за
кмет, бюлетината е с № 75;
2. Другата важна бюлетина
е с № 56!
Гласувайте с нея за промяната в София и страната!
Подкрепете новото начало на съзидателния живот на
България.
ПП „Нова Зора“
Председател Минчо МИНЧЕВ
Заместник председатели:
Д-р по право Тодор ПРЕДОВ
О.з.полковник Любен ВИДЕНОВ
Стр. 5

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП „НОВА ЗОРА“
В ЛИСТАТА НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

За Да се съхраним
като народ

„Нова Зора“: Г-н Беломорски, Тракийският съюз
винаги е играл важна роля в
обществения живот на България. Сега виждаме Вашето име като кандидат за общински съветник. Защо се
кандидатирате за общински съветник в София, какви приоритети ще защитавате и какво очаквате да постигнете?
- Кандидатирам се за общински съветник по линия на
Съюза на Тракийските дружества в България, където съм
член на Централното ръководство, а Политически клуб „Тракия“ е коалиционен партньор на БСП. Приоритетите
на СТДБ ще бъдат и мои приоритети в дейността ми като
общински съветник.

Подкрепете
достойните
кандидати
за общински
съветници
от партия
„Нова Зора“!

ботоспособното население е
на държавна софра. Ето това
е скритият порок на тази млада, амбициозна страна. В Либия често ще чуете: „Великият
конгрес”, „Великата революция”,„Великата конституция”,
„Великата река”. Горе-долу,
всичко е велико, както и у нас,
но най-велико и над всичко, е

Но това не е бряг като нашия
край Варна - горе-долу на височината на морето, а се издига изведнъж в почти отвесна скала на около 500 метра
височина. От тази карстова
скала на едно място извирала някога, извира и сега чиста, буйна, бистра вода. Около
този драгоценен извор е възникнало първото селище на
гръцките колонисти, нарече-

Върбан.
Старогръцките развалини в Шахат. Шахат е навярно най-забележителното историческо място в Либия, наричано в миналото, а и сега
Кирена (от сирена). Намира
се на брега на Средиземното море, недалеч от Бенгази.

но Кирена, преименувано в
Аполония, а след това - Шахат. По-нататък колонията се
развива в първокласен гръцки, а после и римски град, от
който има сега само доста
добре запазени на места руини. Сградите са наместени по
скалите - над тях и под тях.

Непубликуван ръкопис

Николай Хайтов
Продължение от брой 42
Две хиляди българи работят сега в района на Бенгази.
Лошото е само, че хазната е
спряла плащанията за извършената от тях огромна работа. Поопразнени са държавните каси от „Великата река”,
празни са и касите на нашите „шерики”, та се спасяват
със собствените си зеленчукови градини, свинарници и
с храната, донесена чрез корабите от Варна. Всички се
чудят дали да се дигат от Либия или да чакат да си вземат
поне изработеното досега.
Какво е положението в
Либийската
джамахирия
може да се съди от факта,
че дори заплатите на военните от нова година досега
не са плащани, а Върбан се
разхожда в Белград на своя
бял кон, с двете си камили и
смайва чуждите журналисти
със своите чудачества.
Разказаха ми тука една
трагична случка с българина Сотир, обесил се с помо-

110
в поход за съзидание

личните общински училища. Предстои откриването на
паметник на капитан Петко
Войвода на Алея на бележитите българи в Борисовата
градина по случай 175 години от рождението му. По
наше предложение една от
метростанциите от третия
лъч на метрото, с решение на
Столичен общински съвет,
беше наречена „Тракия“ и в
момента се работи по нейното проектно оформление.
Като общински съветник
ще продължа с инициативи и мероприятия, които да
допринесат за патриотичното възпитание на децата и младежите, което е посочено и в приоритетите на
моите отговорности и ангажименти пред столичани.

ЛИБИЯ ОТ ВРЕМЕТО НА
ПОЛКОВНИК КАДАФИ
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През своята 123-годишна
история нашият съюз винаги е защитавал и отстоявал
българското, работил е за
запазване на българската
идентичност, бит, култура
и българското самосъзнание. Това е от изключително значение в съвременния
свят, динамичен и пълен с
предизвикателства, за да се
съхраним като народ.
За изпълнение на своите приоритети, СТДБ активно работи със Столична община. Предоставили
сме материали, свързани с
историята на тракийското
движение и с живота и дейността на създателя на нашия съюз Капитан Петко
Войвода, с които да бъдат
запознати учениците в сто-
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щта на кабел. Имал мания за
преследване. Намерили му
6 динара в наличност. Първо се отчел в предприятието до стотинка, върнал си заеми, където имал да дава, избръснал се и тогава увиснал
на гредата. Всичко ясно, само
това, дето се бръснал - това
ме смая.
Около град Ел Маари, в
областта на Бенгази, се ражда най-хубавото грозде. Бяха
вече обрали лозята, но край
пътя още се продаваше грозде
в щайги - черно, сладко, лепкаво, страшно ми хареса. Грях
хаир, купих си, не беше скъпо
и хубаво се наядох за последен
път тази година. Лозарската
традиция в района на Бенгази е още от гръцките колонисти по тези места. Тук либийците имат договор с българите за градинарство. Направени
били отлични градини, с голяма продуктивност, но след
това Джамахирията прекъснала договора, уж сами да си гледат градините, и всичко запустяло. Този факт разкрива една
от печалните истини в Либия,
че там много хубави неща се
правят, но малко оцеляват.
Жителите на Либия сега са
4 милиона. Половината от ра-
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от брой в брой

Край града се виждат хиляди
дупки, просечени в скалистия бряг, колкото да легнат в
тях един или най-много двама души. Входовете са такива, че трябва да лазиш, за да
проникнеш вътре, други поотворени, но прозорци няма.
Това са жилищата на робите
каменоделци, които са строили или достроявали града
през вековете.
Постройките как да ги описвам? На някои са останали само основите, но всичко е правено от дялан камък,
спояван както само гърците
от тази епоха умеят. От града
се вижда морето като на длан
и главно - пристанището, до
което се отива по стръмна,
около 5-километрова пътека. Стара, отминала слава те
лъха отвсякъде, а гледката гледката е фантазия!
След Киренайка продължаваме за Дерна, също крайморски, приятен град. Префучаваме през него за „кампа” на българите, който е на
30 километра в южна посока.
Пристигаме привечер, малко трудно проникнахме, почакахме доста, докато се наканят домакините да ни отворят. За разлика от всякъде
другаде, те не бяха особено
гостоприемни, така и не разбрах защо. Накрая, все пак,
отвориха, пихме чай от шипки и се успокоихме. В моята
спалня имаше портрет на Кадафи с размерите на балконска врата. Самият той броди
през житни полета, възседнал своя аждрехан, гологлав
и с червено наметало.
На стр. 8
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ОПЕРАЦИЯ „ПУСТИНЯ ЗА МИР“

От стр. 7

Вечеряхме този път в
оранжерията, стопанисвана
от болярченина-магьосник
на зарзаватите - Георги Аргиров Панчев, родом от село
Болярци, Асеновградско. Ядохме краставици, пъпеши,
грозде и какво ли не. Страшен е тоя Георги, ако всички
гурбетчии в Либия бяха като
него, и „Великата река” щеше
да е завършена досега.
На 29 октомври се отправихме от Дерна за Бенгази 300 километра. По пътя шофьорът ми разказа за жената на Кадафи, която имала
собствена фирма-консорциум за внос на машини, нарича с е „Зелената планина”. За
машини и строителни материали, бои, латекси и т. н. При
огромното строителство, което се разгръща в Либия от
местни и чужди строители, всичко минава през тази
фирма, която е монополист и
оттам за съпругата на Вожда,
както и по-горе писах, текат
твърде добри пари. Иначе самият той минава за „чист”,
т. е. неопетнен в рушвети и
грабежи, което може да е истина, ако е действително религиозен като халиф или фанатик като Сталин. Латексът,
например, в Триполи е половин динар, а в Дерна, където
е седалището на фирмата (на
съпругата), върви по 2 динара килото.
Докато се движехме, направих сметка, че до 30 октомври ми се събра пътуване
из Либия 5000 километра с
кола и 2000 - със самолет. Ето
къде: до античния град - 150;
до Лептис 260 отиване и връщане; до Гадамес и обратно
- 1400; до Севка - 400; до езерата в Сахара - 120; до скалните рисунки - 300; до Джуфра - 500; дo Бенгази - 1200;
дo Дерна - 600.
Най-трудно се оказа вземането на билет за самолета от Бенгази до Триполи. От
вечерта специални пратеници отидоха да свършат тази
работа и, слава богу, донесоха
един билет. След това обаче 4 часа чакане на аерогарата,
минаване през четири опашки, пет проверки и пр. Такова
нещо не пожелавам даже на
върлите ми душмани.
Всяка година най-хайдушкото българско предприятие „Медтексим” дава
7 милиона долара печалба
на държавата, но ги съдира
от гръбчетата на сиромасите медицински работници,
главно сестри. Имах среща с
тях за кратко, събраха се да
ми се оплакват, горките. Там
видях блоковете, където са
настанени част от сестрите
и автомобилите на местните
мюдюри, които си имат сред
тях любовници. Цяла нощ
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ЛИБИЯ ОТ ВРЕМЕТО НА
ПОЛКОВНИК КАДАФИ

киснат колите и по това се
познава кой мюдюр при коя
дама е отседнал.
7 милиона долара е, обаче,
и печалбата на една бригада
от TEC. Бих заместил цялата медицинска армия с една
бригада и така ще се спаси
България от един позор…
На 30 октомври, понеделник, 1989 година, прелетях криво-ляво от Бенгази до Триполи и там отседнах в гостоприемницата на
TEC, където ми бяха куфарите. Тук научих няколко гурбетчийски максими: „Вкъщи
си стой - парите си брой”, „С
българи не спори, с араби не
дружи!”, „Хич да не ти пука
- временно си тука”. (Лозунги в стаята на един главен лекар).
Дотука спират моите бележки от Либия. Да кажа и за
останалото, както си го спомням по памет.
След завръщането от Бенгази останах два дни в квартирата, в Триполи ходих на
една среща в Посолството,
през останалото време усилено редактирах ръкописа
на „Дневник“ - книга втора,
която бях дал в „Български
писател” преди месец и половина, но смятах отново да
я „престържа”, преди да отиде под печат. Свърших редактирането, стегнах си багажа
и в сряда, 1 ноември, се прибрах в София. На 2 ноември
събрах багаж за Израел и на
3 ноември отлетях за Ерусалим.
Да не пропусна нещо любопитно! Още с пристигането ми в Триполи, когато разисквахме с Ишпеков програмата ми за следващите дни,
той препоръча да видя туристическата в последно време сензация - разрушеният

от американски бомби дворец на Кадафи. Не стана веднага, но взето беше все пак
разрешение. Дойдоха обаче,
домакините, т.е., хората от
УБО на Кадафи със собствени, бронирани коли и ни заведоха до оцелелия дворец.
Сградата не е внушителна
отвън, като изключим серията бункерчета отляво и дясно, докато се достигне входа
и през амбразурите, на които
откровено стърчат дулата на
картечници и противотанко-

Недалеч от двореца се намира разузнавателното управление на Либия, в чието поделение били натъпкани доста големи количества
експлозивни материали. Ако
там е била паднала бомбата и
са били засегнати експлозивите - целият Триполи е щял
да бъде вдигнат във въздуха. Твърди се че находящата
се в близост дo резиденцията
на Кадафи Френска легация
била евакуирана в навечерието на бомбардировката,

турата при нашата легация в
Триполи ми уреждаше срещи с работниците и колективите. Общо взето, нашите
българи в Либия са като замаяни от денонощното, на
места, трудово напрежение,
така че не бяха много отворени за разговори, и то - на литературна тема. Задаваха повече политически въпроси,
за положението в България,
за „турското преселение” и
пр. Навсякъде обаче срещите
бяха сърдечни, най-вероятно
поради носталгията на работещите в Либия българи.
Най-силното ми преживяване там беше пътуването до
палеолитното селище в Сахара и до оазиса в пъпа на пустинята с почти погребаното
под пясъците солено езеро.
Силно впечатление оставиха
у мене старинните градове
Кирена и Лептис Магна. Що

а направиш пустиня и да я наречеш
мир“, - този афоризъм няма да загуби
смисъла си, ако думата „мир“
се замени с израза „зона за сигурност“. Защото в Северна Сирия, където нахлу турската армия уж, за да я прочисти от терористи, няма нито мир, нито
сигурност. Но, благодарение
на тази операция, наречена от
Ердоган „Кладенец (извор) на
мира“, заради многото извори в
пограничната зона между Турция и Северна Сирия, наред със
130-те хиляди нови бежанци,
към Европа може да тръгнат и
избягалите от центровете за
задържане над 700 терористи
от „Ислямска държава“.
Тръмп сподели в Tуитър,
че за да въвлекат САЩ в конфликта с Турция, доскорошните съюзници на САЩ в борбата срещу терористичната
джихадистка групировка „Ислямска държана“ - сирийските кюрдски формирования за
защита на населението YPG/
PKK, може умишлено да са
освободили нейните активисти, които държаха в затворите в контролираните от тях територии. Преди това пък ги упрекна, че не са помогнали на
САЩ при десанта в Нормандия през юни 1944 г. С такива
„приятели“ кюрдите в Сирия
нямат нужда от врагове. Но и
в критикуващите правителството на Ердоган турски медии се
появиха коментари, че целта на
операцията в Северна Сирия е
правилна, само дето съдружникът (САЩ, б.р.) бил грешно избран. Понеже Вашингтон, от
80-те години на миналия век,
преследвал една цел – създаването в Средния Изток на
държава Кюрдистан. И то, за
да осигури един „кюрдски коридор“ за Израел. (Ерол Манисалъ,
в. „Джумхуриет“/15.10.2019.).
Когато държите в ръце
този брой на „Нова Зора“,

ви оръдия. Самолетната бомба, която е уцелила двореца,
не попада направо в него, а на
двора. Там се пръска и от нея
излетяват десетки малки ракетки, които проникват през
стените на сградата и вътре
започват да я „претърсват”
за хора. Не повярвах отначало, че може да има такива ракети, но след това, по следите,
оставени по зидовете отвътре, стана ясно, че ракетите
наистина са „търсили” живите свои цели или да го кажем
– цел, т.е. - ръководителя на
либийската държава.
от брой в брой

а това дало повод на руснаците да я предугадят. Смята
се че те са предупредили Кадафи, може би около час и
нещо преди експлозията, за
да напусне дома си така бързо, че там, все пак, останала
доведената му дъщеря. /Други твърдят, че никаква дъщеря не е била убита, че това
са пропагандни ходове и т.
н. Точно каква е истината не
разбрах/.
Никъде в бележките си не
записах, но почти във всеки
български лагер енергичният мой придружител от кул-

се отнася до страната, макар и мимоходом профучал
по нейните хубави пътища това си е един концентрационен лагер, който имитира
държава, и благодарение на
петрола, имитира я успешно.
Но мисля си - дали би оцеляла, ако не беше така? Да не я
съдим прекалено строго!
Тук видях с очите си найгигантското в света инвестиране на т.нар. петродолари.
И все пак - и за човеколюбиви цели, а не за избиването
на човека.
Край
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от началото на турското
нахлуване към Източен Ефрат
ще са минали две седмици. И,
съответно ще е нараснал броят
на „обезвредените“ от турските
агресори „терористи“. По данни на турското Министерство
на националната отбрана, към
14.10.2019, на шестия ден от началото на инвазията, са били
„неутрализирани“ 550 „терористи“. На седмия ден, 15.10.2019,
броят им нарасна на 595 души,
а на осмия, 16.10.2019, вече бяха
обявени за „обезвредени“ 637
„терористи“. На 17.10.2019 г.,
между Турция и САЩ бе подписано споразумение от 13
точки, предвиждащо прекра-

тяването на огъня за 120 часа,
докато от 30-километровата зона за сигурност в Северна Сирия се оттеглят силите
на кюрдските формирования
за самозащита на населението YPG. Предвижда се въпросната зона да бъде под контрола
на Турските въоръжени сили
като всяка от двете страни заявява своята решимост да положи усилия за нейното налагане и да продължи борбата с
„Ислямска държава“. Властите
и „присъдружните“ им медии
в Турция, които представяха
операцията като „свещена война“, като непрекъснат победен
марш, при който градове и села
се „освобождават“ от „терористичната“ организация YPG/
PKK, формираща гръбнака на

гато за една работа, която е
твоя, се нуждаеш от чужда помощ, забрави за победата. Ти самият тогава си за спасяване!“
Реакцията на т.нар. демократична общност срещу това
крещящо нарушение на международното право посредством
фактическата окупация на
територии на една суверенна
и призната от ООН държава
като Сирия, е достойна за презрение. САЩ, които провокираха кризата в Средния Изток –
от Афганистан, през Палестина,
Ирак, Либия, Тунис и Египет, до
Сирия, изтеглиха дори наблюдателите си от пътя на турската
армия, запалвайки зелена светлина за агресията. Президентът
Тръмп редуваше един след друг
„туити“, в които ту заплашва-

южно от остров Кипър, където Анкара изпрати сондажния кораб „Фатих“. Но Ердоган, след разговорите си с Тръмп
и Путин, няма вид на изплашен
и готов на отстъпки. Писмото,
в което Тръмп го призова да не
бъде толкова твърд и глупак, Ердоган направо хвърли в кошчето за боклук. Дори първоначално отказа да приеме дошлите
му на крака американски вицепрезидент и държавен секретар
- Майк Пенс и Майк Помпео.
После кандиса да разговаря с
Майк Пенс, като срещата им
продължи 1 час и 40 минути.
Преговорите между турската и
американската делегация пък
продължиха три часа. От Белия
дом дадоха да се разбере, че при
това положение няма да нала-

Изток, са същите, които наймного искат да станем там!
Оставете да се бият Турция и
Асад“. („Миллиет“, 15.10.2019).
Ден по-рано, цитиран от „Миллиет“, държавният секретар
по отбраната на САЩ Марк
Еспър казва: „Не можем да започнем война в Средния Изток
срещу Турция, която се сражаваше заедно с нас от Корея, до
Афганистан и от дълго време е
наш партньор в НАТО. За нас и
дума не може да става за такова нещо“. Въпреки заканите на
Тръмп да удвои митата за внасяната от Турция стомана и да
блокира сделка за 100 млрд. долара, за Турция отпътува американска делегация водена от
вицепрезидента Майк Пенс.
Някои американски представители смятат дори, че Турция
трябва да бъде защитена от
НАТО по силата на чл. 5 на Вашингтонския договор. И нашият премиер Борисов повтори като папагал твърдението на Анкара, че 700 пъти била
атакувана от кюрдите и Сирия. Кой, освен Анкара, може
да води регистър на истинските атаки от сирийска територия, като гарантира, че те са
дело на сирийските кюрди и
режима в Дамаск? Никой! При
такова сляпо доверие в казаното
от турска страна, ясно е защо
на Ердоган не му пука за
позицията на ЕС.

Сирийските демократични
сили, обявиха за „победа“ и постигнатото споразумение със
САЩ. „Турция получи желаното!“, такива тълкувания на резултата от преговорите в Анкара фигурират не само в турските, но и в американските медии
и политически среди. Споразумението изобщо не засегна въпроса за въоръжените формирования на бандитите от бившите ислямистки групировки „Джапхат ал Нусра“, „Фетих
ас Шам“ и други, нарекли се
Сирийска национална армия.
Те бяха включени в „операцията“, за да се поддържа впечатлението, че войната е дело на
самия сирийски народ. Обаче,
в рязък дисонанс с победните
фанфари на Анкара, Арслан
Булут написа във вестник „Йеничагъгазетеси“, 16.10.2019 г. :
„Головете, които Турция вкара
на Сирия, не се зачитат!“. Тоест,
кюрдите са се поставили под закрилата на Русия и войските на
Дамаск, а Турция изведнъж се е
оказала

ше Анкара със „санкции, каквито много малко страни са виждали“, ту упрекваше кюрдите
затова, че не воюват с режима
в Дамаск, а приемат помощта
на сирийската правителствена армия срещу турската агресия, ту призоваваше сирийските кюрдски формирования да се изтеглят от района,
който е техен роден дом.
И къде да отидат те?

В Ирак, Йордания или в
Ливан?
Сенатори и конгресмени от
двете основни партии в САЩ
предлагат законопроекти за
нови санкции срещу Турция,
а американското Министерство на финансите включи в
списъка на подлежащите на
санкциониране трима турски министри и две министерства. Става реч за министъра на
отбраната Хулуси Акар, министъра на вътрешните работи Сюлейман Сойлу и министъра на
енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез, както и за
Министерството на отбраната
сама срещу всички.
и Министерството на енергетиА, както е писал Мехмет ката и природните ресурси. ПоАкиф, авторът на националния следното е санкционирано захимн на Република Турция, „Ко- ради сондажите за газ и нефт
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гат нови санкции на Анкара.
Затова пък Тръмп обяви, че ще
наложи нови мита на стоките,
внасяни от ЕС. Очевидно и той,
както Ердоган изпитва дълбоко
презрение към ЕС. Само че Ердоган, се провиква:
„Ей, ЕС, ела на себе си!

Ако се мъчите да наричате
операцията ни окупация, работата ни е много лесна. Ще отворим вратите и ще ви пратим над 3,6 млн. бежанци“. Това
беше казано от Ердоган в речта му на съвещание с областните председатели на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Някои
страни-членки на ЕС, като Германия, Франция и Холандия
обявиха, че замразяват оръжейните продажби за Анкара, но на
срещата на външните министри
така и не се постигна съгласие за
„тотално ембарго“ на Анкара, за каквото настояваха Германия и Франция. Що се отнася до САЩ, техният президент
запита в „Туитър“: „Наистина
ли хората вярват, че ще влезем
във война с Турция, страна от
НАТО? Нескончаемите войни ще
свършат. Тези, които ни въвлякоха в тресавището на Средния

светът в действие

Пукащият се по шевовете
съюз трепери не за човешките права в Турция, а да не изпълни заканата си „приятелят Тайпи“ и да натири към
Европа милиони бежанци и
нелегални мигранти. От това
се бои и българският премиер
Бойко Борисов, който на седмия ден от нахлуването на турския аскер в Сирия свика спешно Съвета по сигурността към
МС. Преди това, в разрез с оптимистичните изявления на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов,
Борисов призна, че не може
да направи нищо, ако Ердоган хвърли срещу „Великата
българска ограда“ хиляди жени
и деца. Сякаш ако хвърли хиляди мъже, нашите военни и гранични полицаи ще ги разстрелват на място! Дразнеща е все пак
тази неадекватност, с която премиерът призовава ЕС да се издължи на Анкара за задържането на бежанците, съгласно
подписаното с Ахмет Давутоглу споразумение за реадмисия. Първо, защото в лагерите в Турция има не повече
от 250 хиляди бежанци, а останалите са пръснати из градовете в цялата страна, където се
самоиздържат.
На стр. 10
Стр. 9
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а 16 юли 2019 г. професор Дойно Дойнов щеше да навърши 90 години. Професионален историк, той бе
в челните редици със задълбочените си познания в областта на музейното дело, археологията, етнографията,
архивистиката, етнологията
и фолклористиката. Беше не
само ревностен събеседник,
но и впечатляващ в познанията си по военно дело, държавното устрайство, изобразителното и пластичното изкуство, архитектурата,
градоустройството, музиката, литературата, проблемите на православната църква
и с всичко свързано с нашето културно-историческо наследство.
Богатство бе да се общува
с такъв човек. Респектираше,
без да внушава и налага личното си убеждение и позицията
си, с безспорния широк диапазон от разностранни интереси
- даденост, която предопределяше интереса към словото му,
поднесено на събрания, конференции, научни форуми и други
творчески изяви.
Заслужава си тук да се посочи колегиалната характеристика за проф. Дойно Дойнов
от акад. Константин Косев:
„Широкият диапазон от разностранни интереси, съчетани с неизмерно трудолюбие, голяма продуктивност и изслователска страст, предопределят

ГОЛЯМ БЪЛГАРИН
(пет години без Дойно Дойнов)

Христо ЦЕКОВ
цялостното научно развитие
на Дойнов и израстването му
като учен – творец от първа
величина с оригинална собствена физиономия.“
Не може да се отмине и обстоятелството, че Д. Дойнов бе
в отлични колегиални взаимоотношения с учените във
всички посоки и направления. А за гилдията историци
той за всеки поотделно говореше само хубави неща. И не
само общи похвални слова, а
изтъкваше достойнствата им
като учени и общественици.
Изкушавам се да припомня оценката му за М. Семов:
„Марко Семов, професорът в
Алма Матер, чл. кор. на БАН, човекът, живее в настоящето. Забележителна е неговата гражданска позиция по всички болни
въпроси на нашето общество,
колизиите на нашето тревожно време го вълнуваха, те пулси-

рат в периодичните му изяви в
книги, вестници и електронни
медии, в академични аудитории, конференции и симпозиуми, но с творчеството си той
спечели и бъдещето.“
Без претенции за всеобхватност, но не мога да отмина
споделяните похвални думи
за Дойнов приживе от акад.
Илчо Димитров, проф. Марко Семов, проф. Георги Бакалов, проф. Крумка Шарова,
акад. Веселин Хаджиниколов, проф. Димитър Овчаров,
проф. Цветана Павловска,
проф. Илия Конев, акад. Николай Хайтов, проф. Веселин
Трайков, Цонко Генов, проф.
Николай Генчев...
В миговете на раздяла с него,
през януари 2014 г., акад. Георги
Марков като че ли обобщи общонационалната скръб и изповедта: „Няма вече такива хора
като него. Професори много, но
такива личности вече няма.“
Проф. Валерия Фол пък
изрече: „Когато се каже Възраждане, това е проф. Дойно
Дойнов... и още..., когато беше
директор на Археологическия
музей, това беше един златен
период за тази институция.“
„В него нямаше капка суета,
капка високомерие, капка поза,

въпреки че в чисто кариерен
план, той беше в много сериозни и престижни институции.“
– сподели верният му приятел
проф. Андрей Пантев.
За нас, хората от „семейството на Общобългарския комитет „Васил Левски“, проф. Дойно Дойнов беше не само уважаван ръководител на формацията, но и „компас“ за
етика, толерантност, прецизност, последователност и пословично човеколюбие.

Вярвам че съидейниците ни
от комитетите „Васил Левски“ в
цялата страна, ще ме допълнят
с още много възприети ценности с името на проф. Дойнов.
Обстоятелство, което ни дава

право да споделим, че съвместната работа с него в Общобългарския комитет и Фондация
„Васил Левски“ беше „златно
време“.
Проф. Дойнов с искрено
почитание се отнасяше към
родното си село Буново, Софийско, откъдето на 16 юли
1929 г. започва житейският
му път. В родното огнище живее и учи до 12-годишна възраст, след което съдбата му отрежда да се установи до края
на живота си в столицата.
Завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
– история. Започва кариерата
си през 1952 г. като уредник, а
впоследствие, като научен сътрудник във Военно-историческия музей, София.
Мястото е интересно, творческият колектив е любознателен, тематиката е привлекателна, архивистиката из военната история е богата на данни и
предразполага към задълбочена изследователска работа. Обстановка, която допада на младия току-що дипломирал се историк, практически го насочва
към бъдещите му изяви.
Когато се връщаме към началния период на професио-

ОПЕРАЦИЯ „ПУСТИНЯ ЗА МИР“
върне нерегистрираните в районите на първоначалната
Второ, защото говори- им регистрация, откъдето са
телката на ЕК Наташа Бер- дошли в мегаполиса.
танд лично напомни на ЕрЗа срам на ЕС,
доган, че ЕС вече му е прешантажът
на Ердоган още
вел 5,6 млрд. евро, а остаминава,
благодарение
и на
тъкът до 6 млрд. ще бъде
преведен в най-кратък ходатаи като Бойко Борисов
срок. (Орхан Уурлуоглу, „Как и Виктор Орбан. Нито един
бяха похарчени 5,6 млрд.евро, от двамата не осъди турската
дошли за сирийците?“, в. инвазия в Сирия! На Съвета
„Йеничагъ“/07.10.2019). Къде по сигурността в София опев това споразумение е записа- рация „Извор на мира“ отноно, че Турция може да нахлуе во не беше осъдена, а само се
с войски в суверенна държава отправи призив за нейното
и да назначава там каймака- преустановяване и за решами, директори по сигурността ване на спора чрез дипломаи командири на жандармери- ция. Затова пък на съвещаята? И съответно, да предиз- ние в Кайро Арабската лига
виква нови бежански и хума- я осъди, докато „европейцинитарни кризи, докато проси те“ Борисов и Орбан говопари от Европа, които Анкара рят само за законното право
иска да харчи безконтролно? на Турция да води борба с теСега става така, че Ердоган хем роризма и да защитава своплаши ЕС с бежанци, хем съз- ята национална сигурност.
дава нови такива, докато гово- Сирия и нейните кюрди няри за „зона за сигурност“, в ко- мат ли същите права? Очевидято ще преселва живущите в но страхът от рекета на Ердомомента в Турция сирийски ган е по-голям от т. нар. „евробежанци. А доскоро само в атлантически ценности“. По
Истанбул имаше 500 000 та- телевизията показаха някакъв
кива и валийството реши да западняк, който дори насто-

яваше НАТО да помогне на
Турция, позовавайки се на
член 5 на Вашингтонския договор, предвиждащ колективна помощ на нападната страна-членка. Нима Турция е нападната от сирийските
кюрди, които воюваха срещу
„Ислямска държава“? Или армията на Дамаск е нахлула в
Турция? Не! В НАТО тече дискусия, но освен замразяването на оръжейните продажби
за Анкара, нищо друго не се
предприема. Само дето Италия обяви, че от 15 ноември
ще изтегли от Кахраманмараш своята мобилна ПВО и
ПРО система със среден обсег
от 30 до 120 км. SAMP/T. Очаква се и на срещата на Съвета на НАТО и на министрите на отбраната на странитечленки на Алианса, която ще
се проведе в щаба на НАТО в
Брюксел на 24 и 25 октомври,
в дневния ред да се постави
въпросът за осигуряването
на ПВО на Турция. На мястото на Италия ще се търси друга
съюзна членка, която да се натовари с тази мисия. А Испания още не е решила дали ще
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бележити българи

От стр. 9

изтегли своите „Пейтриът“
от ВВС базата „Инджирлик“.
С други думи, членството на Турция в НАТО превъзхожда всичките световни добрини и „евроатлантически
ценности“, поради което на
Анкара ще бъдат опростени всички нарушения на човешките права. Между впрочем, турският министър на вътрешните работи Сюлейман
Сойлу се похвали, че са били
арестувани 121 души от близо 500 акаунта в социалните
мрежи, които били оскърбили операция „Извор на мира“.
(„Миллиет“, 13.10.2019). Някои от тях наричат турските
военни в Сирия убийци на
жени и деца. Къде са защитниците на свободното слово? Защо мълчат БХК, ДПС
и ГЕРБ? Когато БХК, Софийският апелативен съд САС и
ВКС защитават убиеца Джок
Полфрийман, а ДПС немее за
зулумите на Ердоган, някак
си не сме уверени, че в България има законност, справедливост и истинска загриженост за правата на човека.
Нейсе, запуши я, както би ка-

зал Бай Ганьо.
Що се отнася до сирийските
кюрди, надяваме се да са осъзнали, че са били използвани от
САЩ като пушечно месо срещу „Ислямска държава“, след
което Големият брат реши, че
не му трябват повече и ги остави да се сражават с турските
агресори. Така или иначе, кюрдите приеха предложението на
Асад да отбият турската инвазия заедно с правителствената
сирийска армия. По-добре късно, отколкото никога! По-добре врабче в шепата, отколкото
жерав в небето! След като дадоха 11 000 убити във войната с джихадистите, кюрдите
бяха на път да изгубят и автономията, която им предостави
президентът на Сирия. Някои
британски медии решиха, че
това щяло да бъде смъртоносен
удар върху мечтата на кюрдите за своя независима държава, но ние сме по-склонни да се
съгласим с написаното от Саймън Тисдал във в. „Гардиан“, че
операция „Кладенец на мира“
може да се окаже най-големият хазарт на Ердоган. (цитат по
„Джумхуриет“/10.10.2019).
брой 43, 22 октомври 2019 г.

С ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДУХ

Професор Дойно Дойнов
налните изяви на проф. Дойнов,
трябва да посочим оставения
от него „Дойнов почерк“ като
директор на Археологическия музей при Археологическия институт с музей на БАН
от 1971 до 1978 г.
От 1971 г. той работи като
хонорувам доцент и професор
по българска история в Художествената академия, София
а от 1993 г., извънреден професор и декан на факултета
по хуманитарни науки и изкуства към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Особено високо оценени
са присъствието и дейността му като генерален директор на Дирекция културно наследство в Комитета за изкуство и култура от 1978 до 1981
г., оглавяван тогава от Людмила Живкова. Малко е да се
каже, че е съпричастен за развитие, обогатяване, съхранение и показване на българската култура на европейския
и световен хоризонт.
Безспорно че върхът на неговото градивно присъствие
в съвременната история е десетилетието от 1981 г. до 1991
г. като началник на Главно
управление на архивите при
Министерския съвет.
От 1991 г. до 1994 г. Д. Дойнов е старши научен сътрудник 1 степен в Института по
история при БАН.
Всъщност, от 1991 г. той е
и председател на обществени
начала до кончината си, на 18
януари 2014 г., на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

„Навсякъде, с каквото и да
се занимава, включително и в
битността си на управленецадминистратор, Д. Дойнов е
винаги безупречен, коректен, с
чувство за отговорност и респектираща компетентност“
- сподели с възхищение акад.
Константин Косев.
Проф. Дойнов е водещ като
учен-изследовател на живота
и делото на Васил Левски. Даденост, продукт на навлизането
му във възрожденската тематика по времето, когато е във Военно-историческия институт.
И за да бъдем точни – регистрирахме първата му сериозна продукция, книгата „Българските
хайдути“, издадена през 1958 г.
Впоследствие, след подготовката и издаване на книгата „Будители и нацията“ (1969 г.), той
съсредоточава научно-изследователската си работа по
проблемите на националноосвободителното движение
с приоритет към вътрешната
борба на българския народ за
политическо освобождение
от турското робство. Разбираемо е че вниманието му неизбежно се съсредоточава към
дискусионната проблематика
около Априлското въстание 1876 г. и към Руско-турската освободителна война - 1877-1878
г. Тъкмо по тези теми Дойнов
е автор на множество публикации в това число на монографията „Гюргевски революционен комитет 1875 г.“ (1986 г.) и
внушителното му съавторство
с К. Косев и Н. Жечев, с обемната монография „История на
Априлското въстание 1876 г.“
(1976 г.).

брой 43, 22 октомври 2019 г.

В случая, задоволството на
колегите му Косев и Жечев е за
ценно изразеното му аргументирано становище за участието на македонските българи
от Банско-Разложкия край във
въстанието, както и по изясняване редица неща около участието на българите във войната и
по-точно за комплектоването,
състава и функциите на Българското опълчение.
Струва си да приобщим
към посочените трудове и монографията на проф. Дойнов
- „Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879“ (1979 г.), издание на БАН, и „Комитетите
Единство“ – принос и ролята
им за Съединението 1885 г.“ Можем да припомним, че темата
за комитетите „Единство“ бе
докторската дисертация (голям доктор), в която доказа, че
тази формация има най-голяма заслуга за опазване на българщината в Източна Румелия, и че тъкмо те подготвят
условията за осъществяване
на Съединението.
Проф. Дойнов бе възприет
като личност с възрожденски
манталитет и поведение най-вече в качеството си на председател на уникалната обществена организация – Общобългарски комитет „Васил Левски“,
утвърдила се като авторитетна
обществено-историческа и културна формация, отстояваща
последователно ценностите на
българщината. От деня на учредяването на комитета – 1991
г. до кончината, Дойнов бе образец на ръководител във всяко отношение. Като че ли историята го е търсила, тъкмо той да
поеме диригентската палка и да
застане начело на огромния оркестър, възпяващ живота и делото на Апостола на свободата –
Васил Левски. Благодарение на
активната му организаторска
и научна дейност, той допринесе за превръщането на Комитета в желан и търсен партньор на научните и държавно-обществени срещи при
осъществяване на Националния исторически календар.
Да не говорим, че в повечето
случаи, особено при отбелязване на важни исторически
годишнини, идеите, същностните моменти за реализация,
бяха рожба на Комитета.
Надявам се, няма да прозвучи нескромно, ако решим да
направим аналогия с някои
години от българската история към движението на учените начело с проф. Кр. Кръстев,
в прочит на „Мисъл“ в края
на ХІХ век, подобие на това за
Апостола на Свободата Левски в края на ХХ век и началото на ХХІ век, свързано с
името на проф. Д. Дойнов. До-

казателство и основание към
семейството на Левсковедите – Захарий Стоянов, Стоян
Заимов, Димитър Страшимиров, Александър Бурмов,
Иван Унджиев, Крумка Шарова, Николай Генчев, да присъединим и Дойно Дойнов. Историкът, за когото животът,
делото и идеите на Васил Левски бе основна тема в дългогодишните му изследвания.
Многочислени са неговите доклади, слова и публикации посветени на годишнините от рождението и гибелта на Апостола
при откриване на паметници,
изложби, научни форуми, конференции и дискусии, и други
изяви по различни поводи и на
различни места в страната.
При една скромна статистическа справка данните показват, че проф. Дойнов е автор
на около 60 доклада за различни събития и личности от възрожденската история. С неговото име като председател
на Общобългарския комитет, свързваме изградените
паметници, барелефи и паметни плочи на Апостола на
Свободата в десетки селища
в страната, плюс тези в Румъния, Гърция, Македония, Аржентина, САЩ и др.
Под негово пряко творческо и организационно ръководство бяха издаваните
годишни календари и юбилейни вестници за Левски,
Раковски, Каравелов, Бенковски, Ботев и др. Да не говорим за професионалният
му принос при комплектоването и композиционната структура на утвърдилия
се като документален летопис годишник „Българско
възраждане – идеи, личности,
събития“. Творчески издателски продукт, който не само че
документира присъствието на
Общобългарския комитет в
сътворения период, но и дава
отговор на много въпроси
свързани с българското Възраждане.
Не можем да забравим докладите му посветени на живота и делото на наши възрожденци като: Раковски, Ботев, Бенковски и Каравелов,
за Стамболов и Захарий Стоянов, за Димитър Ценович и
Петко Войвода и други съратници и последователи на Васил Левски. Към спектъра от
теми посветени на Апостола,
буквално в последните седмици от живота си, ни поднесе изключителната научнопопулярна биография „Левски, най-ясната загадка“, в която е направен опит – по негово
определение – да се отговори
на многобройните дискусионни въпроси, които в миналото,

бележити българи

а и днес, вълнуват българското
общество.
И още! Остави ни творбата, на която не намирам аналог на личен подход при зачитане достойнството на людете, с които е съпричастен в
земния мир – „Хората, с които живях“. Творбата е с мото от
Гьоте: „Щастлив е оня, който
е успял да съедини края на своя
живот с началото“.
Четвърт век като председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“, проф. Дойно
Дойнов, с поведението си, респектираше всички около себе
си да му подражават на пословичното трудолюбие и всеотдайност в творческото всекидневие.
Пет години ние сме без
проф. Дойнов, но само физически. Защото дирята, която остави, е с дълбоки корени, които няма да спрат да раждат
филизи, които да напомнят
за стореното от него за опазване богатството на българската история.
БългариЯ над всиЧко!
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ЗА БРАТСКАТА ОТДАДЕНОСТ НА ДЪЛГА

ЗАБРАВАТА Е БЕЗСИЛНА
ОТКРИТА Е ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОСНОВАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ
ВОЕНЕН ФЛОТ - КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДЪР КОНКЕВИЧ

В

град Русе, на 16.10.2019 г., по инициатива на клуб “Военни моряци” към Софийския Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, в района на Флотската
кула, бе открита паметна плоча на основателя и първи
командир на Дунавската флотилия Александър Конкевич. Плочата бе монтирана на фасадата на Флотската кула в града, където преди 140 години е създадена Дунавската флотилия.
Конкевич създава и първото техническо училище в България за подготовка на корабоводители, което е предшественик
на Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“.
Събитието бе организирано
от Областната администрация
в Русе и от общината. Домакин
бе Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. „Александър Конкевич е първият офицер, поставил основите на българските военноморски
сили. За нас това е изключително
важно събитие – по този начин
да отдадем почит към живота
и делото на този офицер“ – каза
заместник-командирът на Военноморските сили флотилен
адмирал Георги Пенев. „Справяме се успешно с предизвикателствата на днешната среда на сигурност. Участваме активно в
учения, тренировки, операции на
НАТО и Европейския съюз, доколкото позволява въоръжението, с
което разполагаме. Имаме визия
за развитие и проекти за модернизация, които са в ход" - добави
още той.
Заместник-областният управител на област Русе - Валентин Колев, в словото си благодари на инициаторите в лицето
на председателя на клуб „Военни
моряци“ към Софийската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва - капитан 1-ви ранг о.з.
Георги Методиев за положените усилия за осъществяване на
идеята.

„Русенци трябва да бъдат
горди, защото в следосвобожденските и предходните години от
тук са започнали много първи
неща! Едно от тях е именно създаването на Дунавската флотилия, която поставя началото на
българските военноморски сили,
а заслугата затова е на капитанлейтенант Конкевич, чиято паметна плоча откриваме днес!“ добави Колев. Той се обърна и

Капитан - лейтенант
Александър Конкевич
към представителите на ВМС с
призив да пазят традициите
на българския флот и да бъдат
храбри, защитници на родината. „Ние, гражданите, сме длъжни
да пазим паметта на тези хора,
които са живели преди нас, и кои-

Капитан втори ранг Никола Ников и капитан първи ранг Георги Методиев, предцедател на клуб „Военни моряци“, осъществител на идеята за поставянето на мемориалната плоча на капитан - лейтенант Александър Конкевич

Флотилен адмирал Георги Пенев поздравява почетната рота
Стр. 12

Антология

ПРОЗОРЧЕТА
Под мразовити зимни нощи
или гергьовски дъжд през май,
на север някъде, все още,
се буди родният ми край.
Оттам до весели поети
Андрей Андреев
писма изпраща есента,
там селото ми още свети
с две-три прозорчета в нощта.
И на което да почукам,
ще срещна радостни очи.
Звезда в стъклата ще блещука
и мъжка дума ще звучи.
Ще нищим цяла нощ съдбите
на там живелите преди,
и нашите съдби – каквито
за нас животът отреди.
Огнището ще гасне бавно,
сърцата ще се умълчат
и там живелите отдавна,
във утрото ще се стопят.
И изведнъж пред мен Балканът
ще се изправи мълчалив.
И аз пред него ще застана
безпомощен, смутен, но жив –
жив от това, че в снеговете,
в дъжда, в цъфтежа, в зрелостта,
за мен на север още светят
две-три прозорчета в нощта.
то са жертвали живота си, за да
я има България такава каквато
е сега! Нека пазим тяхната памет и да я предаваме на поколенията! На добър час на всички!“ допълни той.
Слова бяха произнесени още
от заместник-командирът на
Военноморските сили флотилен адмирал Георги Пенев,
аташето на Генералното консулство на Русия в Русе Владимир Токтаев, както и от капитан 1-ви ранг о.з. Георги Методиев.
Събитието беше уважено от
множество представители на
държавната и местна власт, като
сред тях беше и директорът на
дирекция „Управление при кризи“ в община Русе Спасимир
Димитров.
Паметната плоча беше осветена от отец Стефан Стефанов
от Русенската Света Митрополия. В ритуала участваха и представители на Национално дружество „Традиция“ – клон Русе,
както и представителен отряд
на „Дунавска флотилия“ към
Професионалната гимназия по
речно корабостроене и корабо-

плаване.
Дунавската флотилия е създадена в Русе през 1879 г. от руски
офицери. Тя е първообразът на
българските
военноморски
сили и тогава разполага с 4 параходчета, 7 парни катера и 5
гребни лодки, използвани в Руско-турската война и подарени
от Русия. Заедно с тях новосъздаденият флот получава и полева ремонтна работилница за
тяхната поддръжка.
Събитието организирано по
инициатива на Клуб „Военни
моряци“, бе една жива картина
на блясъка и достолепието на
българския военен ритуал, което прави особена чест на държавните органи взели решение, че с този мъжествен израз
на войнската чест и признателност, да отдадат заслужена почит на човека, сложил началото на славния Български морски флот – капитан-лейтенант
Александър Конкевич.
Забравата е безсилна по отношение на всяко човешко
дело вдъхновено от братската
обич и войнската отдаденост
на дълга.

Венци на признателност от командването на ВМС
памет
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