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БЪЛГАРИЯ И ЧАСОВНИКЪТ
НА ИСТОРИЯТА• Анализ за състоянието

 на държавата

• Симеон Славчев, председател на ПП МИР
пред „Нова Зора“, в разговор с Минчо Минчев

Първа част на проекта Национален стратегически документ, разра-
ботен от Стратегическия съвет към държавния глава Румен Радев

Държавнически стратегии се създават сравнително ряд-
ко – в опасни или преломни за нацията и държавата ис-
торически моменти, когато стандартните политически и 

управленски решения не работят. Ефектът от тях е голям – тол-
кова голям, че след прилагането им се говори за „чудеса”, извърше-
ни от отделни нации и държави (германското „чудо” от 50-те годи-
ни на миналия век, японското „чудо” от 60-те, корейското „чудо” 
от 70-те, китайското „чудо” от 90-те и др.). Въпреки своята уникал-
ност, всички исторически „чудеса”, сътворени посредством дър-
жавнически стратегии, си приличат в едно отношение – дове-
ли са до решителен напредък там и тогава, където и когато та-
къв е изглеждал невъзможен.

На свой ред държавническата мисия се определя от водещите 
ценностни принципи на дадената нация. Държавническата 
стратегия отразява характерните национални особености, въп-
лътени в националната култура и преминали изптанието на исто-
рическата съдба на нацията. На тази основа дава ясна обосновка 
както на основанията, така и на потенциала за дългосрочното 
развитие на нацията.

Oт решаващо значение e държавническата стратегия да се раз-
бира като процес на непрекъснато движение и усъвър-
шенстване, а не като доктрина или мащабен план, в който са 
„заковани” конкретни важни цели и приоритети. В процеса на 
еволюиране се развиват и надграждат целите, но и амбициите, от-
криват се нови възможности и нови съюзници.

България вероятно е на едно от първите места в света по 
брой стратегически документи на глава от населението. Към 
момента действащите са около 200. Но дали те са на необходимото 
ниво и най-вече – има ли сред тях такава държавническа стратегия, 
която да сплотява нацията около реално споделени базисни цен-
ности и да очертава най-съществените за българското общество 
цели, които да преследваме?

Какви са ефектите от стратегическото мислене и 
действие у нас, не са ли изхабени тези понятия? Отговор 
на този въпрос могат да дадат анализът и оценката на реализаци-
ята на действащия към момента водещ национален стратегически 
документ – Националната програма за развитие България 
2020 (НПР БГ 2020), чийто период на реализация изтича през 
настоящата година. Този документ не само е важен, но и би тряб-
вало да е добре познат на българското общество и да ръководи без-
апелационно управлението на държавата. За съжаление, това не е 
така. Затова нека припомним най-съществените моменти в НПР 
БГ 2020.

Според визията, формулирана в посочения документ, към 2020 
г. (т.е. към настоящия момент) България би трябвало да е „държава 
с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пъл-
ноценна социална, творческа и професионална реализация на 
личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и те-
риториално балансиран икономически растеж”.

За осъществяването на тази привлекателна визия към днешна 
дата би трябвало да са постигнати три – несъмнено важни и 
амбициозни - основни цели, записани в НПР БГ 2020:

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспо-
собно образование и обучение, създаване на условия за качест-
вена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване.

- Г-н Славчев, лидер сте на една от най-активните из-
вънпарламентарни партии. Не бихте ли желали, преди да 
отговорите на въпроса ми, какви са целите на ПП МИР, да 
внесете яснота относно името. Струва ми се, че става дума 
за акроним. Не че имам нещо против тази жадувана ду-
мичка МИР?

- Да. Името е съставено от първите букви на такива поня-
тия като морал, иновативност и родолюбие. Морал, защото 
това е най-дефицитната ценност на политическите организа-
ции в годините на прехода; инициативност, защото убедено 
твърдя, че целта ни е бъдещето на България, а към него са не-
обходими нови пътища и ново съдържание в подхода за по-
стигане на целта. Родолюбието е неизменната памет на кръв-
та, която тръгва от миналото, минава през настоящето и вър-
ви към бъдещето, за което говорим. Без тази непрекъсваема 
верига всяка крачка, и всяко усилие са безсмислени. Без Бъл-
гария няма никакъв смисъл от усилията на такива като мен.

Приключи Международният ученически 
конкурс „Заедно в XXI век“ На стр. 7
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Симеон Славчев, председател на ПП МИР
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На 6 август т.г., в Резиденция „Бояна“, Стратегиче-
ският съвет - орган, работещ на обществени начала и 
имащ за цел изготвянето на документи със стратегиче-
ско значение, позиции, становища, анализи и др., към 
президента на Република България Румен Радев, пред-
стави за обществена диксусия Първата част на проек-
та Национален стратегически документ. Той е създаден 
въз основа на оценката за реалното състояние на стра-
ната. 

При представянето на стратегията президентът 
Румен Радев изтъкна какво трябва да се направи 
оттук нататък, така че да бъде избегнато 
повтарянето на днешната управленска катастрофа 

и да се гарантира демократичното развитие на 
обществото. Представеният документ от проф. 
Александър Маринов анализира състоянието 
на държавата; причините за незадоволителните 
резултати в общественото развитие; излизането на 
България от тежката демографска криза; визията 
и необходимите действия за успешното развитие 
на страната; очертаването на желаното бъдеще на 
нацията и пътищата за неговото постигане и др.  

Обществената дискусия ще се провежда до 
окончателното изработване на Националния 
стратегически документ. 

Проектът ще бъде публикуван на интернет-страницата 

на президентската институция. Мнения, бележки и 
предложения към него, ще могат да бъдат отправяни 
на специализирания сайт, където документът ще бъде 
представен по основни тематични области. Там периодично 
ще бъдат публикувани новини от процеса на дискусията, 
експертни мнения и предложения, исторически обзори 
за реализирани държавнически стратегии, материали по 
проблемите на е-демократията и др. 

„Нова Зора“ намира за особено важно изработването 
на една цялостна Национална стратегия на България и 
предоставя на вниманието на своите читатели първата 
част на този стратегически документ: „Анализ за 
състоянието на държавата“.

2. Изграждане на инфра-
структурни мрежи, осигурява-
щи оптимални условия за раз-
витие на икономиката и ка-
чествена и здравословна околна 
среда за населението.

3. Повишаване на конку-
рентоспособността на иконо-
миката чрез осигуряване на 
благоприятна бизнес среда, 
насърчаване на инвестициите, 
прилагане на иновативни реше-
ния и повишаване на ресурсна-
та ефективност.

Посочените три основни 
цели са конкретизирани в осем 
приоритета на НПР, като: 
подобряване на достъпа и по-
вишаване на качеството на об-
разованието и обучението и ка-
чествените характеристики на 

работната сила; намаляване на 
бедността и насърчаване на со-
циалното включване; постигане 
на устойчиво интегрирано реги-
онално развитие и използване 
на местния потенциал; укреп-
ване на институционалната сре-
да за по-висока ефективност на 
публичните услуги за граждани-
те и бизнеса и други.

Изпълнението на НПР БГ 
2020 е управлявано и отчи-
тано чрез множество доку-
менти, подготвени и приети 
от българските правителства 
през последните 10 години. За 
съжаление, цялостен и задълбо-
чен отчет на изпълнението на 
стратегията до момента няма. 
Дали днес живеем в „държава с 
конкурентоспособна икономи-
ка, осигуряваща условия за пъл-
ноценна социална, творческа и 

професионална реализация на 
личността”, може да прецени 
всеки български гражданин.

Но ето какви факти и изво-
ди предлага приетият от пра-
вителството през май 2019 г. 
„Анализ на социално-ико-
номическото развитие на 
страната след присъединя-
ването й към Европейския 
съюз”, който е предназна-
чен да послужи като основа 
за разработването на нацио-
налния стратегически доку-
мент за следващия десетгоди-
шен период (до 2030 г.) В ана-
лиза са използвани данни до 
2019 г., но и по-новата инфор-
мация потвърждава ясно очер-
таните негативни тенденции. 
На този етап ще се придържаме 
към официално потвърдени-
те от правителството данни и 

изводи.
По обем на държавните 

разходи за образование сме 
предпоследни в ЕС (единстве-
но Румъния е зад нас). Влошава 
се качеството на образова-
нието. В изследването Global 
Competitiveness Report 2017-
2018 на Световния икономиче-
ски форум България е класи-
рана на 83-то място в света (на 
26-то място в ЕС) по показате-
ля качество на образовател-
ната система. За последните 
десет години страната влоша-
ва представянето си с 19 по-
зиции.  Резултатите от изслед-
ването „Програма за между-
народна оценка на ученици-
те“ PISA на Организацията за 
икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР), проведено 
през 2018 г., показват, че 47% 

от 15-годишните са функцио-
нално неграмотни, а 44% са с 
недостатъчно ниво на умения 
по математика. Резултатите 
във всички области се влошават 
спрямо предходното изследване 
от 2015 г.

Всяко десето дете не е обхва-
нато в (иначе задължителното) 
начално образование през 
учебната 2017-2018 г. Още по-
нисък е обхватът на прогим-
назиалното и средно обра-
зование (82.6%). Демограф-
ските промени и провежданите 
образователни реформи водят 
до закриването на над 1000 
училища от началото на века, 
а броят на учениците за съ-
щия период спада с 1/3 (око-
ло 300 хил.) Значителен е делът 
на преждевременно напус-
налите образование и обу-

чение, достигащ 12.7% през 
2017 г. (сравнено с 10.6% - сред-
но за ЕС). Сред неблагоприятни-
те тенденции в сферата на обра-
зованието е и застаряването 
на педагогическия състав - 
ОИСР установява, че 47% от учи-
телите в България са на въз-
раст над 50 години и едва 3% 
са под 30-годишни.

България е една от държави-
те-членки на ЕС с най-висок дял 
на младите хора между 15 и 
24-годишна възраст, кои-
то не са ангажирани нито в 
образование, нито в обуче-
ние, нито в заетост (т.нар. 
NEETs). Участието в учене 
през целия живот остава из-
ключително ниско и обхваща 
едва 2.3% от лицата на възраст 
25-64 години през 2017 г., поч-
ти пет пъти под средната за ЕС 
стойност (10.9%).

През последните години 
средната продължителност 
на живота в България след-
ва общата за ЕС тенденция на 
нарастване и достига 74.8 го-
дини през 2017 г., спрямо 72.7 
години през 2007 г., но остава 
най-ниската в ЕС.

Страната е с най-висо-
ка смъртност в ЕС, при вло-
шаване на показателя през по-
следните десет години (през 
2017 г. коефициентът на смърт-

ност достига 15.5% сравнено с 
10.3% средно за ЕС). Детска-
та смъртност остава висока 
(6.4% през 2017 г. спрямо 3.6% 
средно за ЕС), въпреки устой-
чивата тенденция на спад през 
последните години, като про-
дължава да е особено висока в 
регионите с компактни етниче-
ски малцинства.

По данни на ЕК, разходите 
за здравеопазване в страната 
възлизат на 8.2% от БВП, изо-
ставайки значително от средни-
те за ЕС 9.9% от БВП, а съпоста-
вени на глава от населението оп-
ределят на страната 26-то място 
в ЕС. Около половината (51%) 
идват от публични източни-
ци, което е вторият най-нисък 
дял в ЕС след Кипър. Преки-
те плащания на потребителите 
представляват 48% от разходи-
те за здравеопазване (в сравне-
ние със средно 15% в ЕС).

Според доклада на ОИСР за 
2019 г. за здравето в ЕС, меж-
ду 2009 и 2017 година в Бълга-
рия здравните разходи са на-
раствали годишно с 5,3%, при 
среден процент на нараства-
не за ЕС 1,5%. Ръстът на сред-
ствата за здравеопазване е за 
сметка на постоянно увелича-
ващите се средства, плащани 
от населението, осигурените 
и осигурителите. Трайна е тен-

денцията на  нарастване на аб-
солютния размер на средства-
та, отделени за лекарства за до-
машно лечение. За посочения 
период средствата са увеличени 
почти два и половина пъти - от 
295 млн. лв. за 2008 г. достигат 
697,7 млн. лв. през 2017 г.

Системата е ориентирана 
основно към болнично ле-
чение – броят на хоспитали-
зациите на 1000 души населе-
ние е най-високият в ЕС (поч-
ти двойно по-висок от средно-
то ниво в общността). Секторът 
на болничната помощ е сравни-
телно голям като дял от общите 
разходи за здравеопазване (34% 
спрямо 29% в ЕС), докато делът 
на разходите за извънболнична 
помощ (17%) е сред най-ниски-
те в ЕС.

Въпреки икономическото 
оживление и възстановяването 
на заетостта през последните го-
дини, бедността продължава 
да нараства, в това отношение 
страната ни традиционно е в че-
лото на всички европейски класа-
ции. През 2019 г. делът на хората, 
които са застрашени от бедност 
и социално изключване, у нас е 
32,5%. (почти 2 300 000 души), а 
в тежки материални лишения 
живее всеки пети. Парична-
та бедност сред безработните е 
около пет пъти по-висока, откол-

кото при наетите на работа лица.
Но и работата не гарантира 

измъкване от бедност. По дан-
ни на Министерство на финан-
сите (юли 2018 г.), три четвърти 
от българските работници полу-
чават под 1000 лв. брутна за-
плата или 776 лв. разполагае-
ми доходи от труд максимум. 
Над 25% са работещите с възна-
граждения до 450 лв. бруто. Бед-
ността сред работещите е значи-
телна (9.9%) и се свързва с ниско 
ниво на умения и образование 
(четирима от десет работещи 
бедни са с основно или по-ниско 
образование) и със заетост в до-
машно или полупазарно земе-
делие. Наблюдава се силна при-
емственост между поколенията 
- рискът от бедност сред деца-
та с ниско образовани родите-
ли достига 77.5% през 2017 г. и 
е 25 пъти по-голям, отколкото 

сред децата с висококвалифи-
цирани родители.

Относителният дял на насе-
лението, изпитващо тежки ма-
териални лишения намалява 
през последните години, но оста-
ва най-високият в ЕС (30%, т.е. че-
тири и половина пъти пове-
че от средното за ЕС).

Относителният дял на деца-
та, които живеят в материални и 
социални лишения (44,1% през 
2017 г.) е почти три пъти 
по-висок от средния за ЕС 
(15.3%).  Възрастните хора 
са друга голяма група, засегна-
та от бедността - почти полови-
ната от населението в надтру-
доспособна възраст е в риск от 
бедност или социално изключ-
ване през 2017 г., а малко над 1/3 
от тях изпитват тежки матери-
ални лишения. 

- В същността на всеки морал 
е истината. Какво е Вашето от-
ношение към неподправената 
истина за България днес?

 - Днес държавата ни е из-
правена пред едно от най-го-
лемите предизвикателства в 
своята история – да оцелее 
като държава, а българският 
народ да се съхрани напред 
във времето. Това е главна-
та национална задача. Всич-
ко, което се случи през послед-
ните 30 години в България до-
казва, че т.нар. политически 
елит няма качествата, мора-
ла, честа, няма елементарно-
то чувство за справедливост, 
както и желание, и полити-
ческа воля да реши проблеми-
те на българските граждани и  
държавата България, за да зае-
мат те мястото, което им се по-
лага като строители на Европа, 
с принос в християнската ци-

вилизация и общочовешкото 
развитие.

Една от основните цели на 
ПП МИР е да обедини огро-
мния интелектуален и морален 
потенциал на нацията, за да 
бъде преустановен, набиращи-
ят все по-голяма сила процес 
на деградация в обществото.

- В началото на тази годи-
на, струва ми се, прочетох до-
кумент от името на Вашата 
партия, наречен Манифест. 
В него, доколкото си спом-
ням, се предлагаха и кон-
кретни стъпки, които трябва 
да бъдат направени от бъл-
гарското общество, без кои-
то не може да бъде върната 
държавата към Вашата обо-
значена цел. 

- Нека още веднъж се позо-
вем на целта. Най-общо казано 
тя е нормалността, от която бе 
откъсната България в години-
те на този т.нар. преход.  Дър-

жавата в нашите представи е 
задължена да гарантира и да 
създаде онези оптимални въз-
можности, необходими на сво-
ите граждани, за да могат те да 
реализират своя интелектуален 
потенциал в сферата на иконо-
миката, политиката, науката 
и културата. Изпълнението на 
тази изключително важна за-
дача oбаче, е възможно само 
при условие, че в управлението 
на тези сфери бъдат привличани 
морални хора, които едновремен-
но с това са признати и доказани 
професионалисти и експерти.

ПП МИР приема за свое за-
дължение да наложи прави-
лото всяка кандидатура за 
управленска позиция в стра-
ната да се избира след съгла-

суване с браншовите и про-
фесионалните обединения 
по съответните направления 
на дейност.

- Какви според Вас са пър-
вите стъпки за връщането на 
„нормалността“ в държава-
та, както Вие се изразявате?

- Като първа стъпка ПП 
МИР предлага незабавно въ-
веждане на машинното гла-
суване, още на следващите 
избори, така както е записа-
но в закона.

- Мислех, че ще ми гово-
рите за човешкия фактор...

- Нали разбирате, че той не 
може да бъде променен, ако не 
бъдат проведени честни избо-
ри в България. А гаранция за 
тях е машинното гласуване. 

Само по този начин може да 
се гарантира чесността на вота 
на българските граждани и 
няма да се изкривява полити-
ческата картина, както това се 
прави вече повече от 30 годи-
ни.

Като втора стъпка ПП МИР 
предлага да се подготви, об-
съди и да се приеме нов Об-
ществен договор, който да 
залегне в основата на проект 
за нова Конституция на Бъл-
гария. Освен това, незабавно 
да се подготвят изменения в 
Конституцията на България 
от 1991 г., в частта й за пра-
вата на гражданите, като се 
промени коренно заложе-
ният в нея подход, основан 
на чужди цивилизационни 
модели. Ако искате, нарече-
те ги дори проамерикански. 
Не го казвам като идеологи-
ческа щампа. Не, те просто са 
основани на протестанската 
етика, която в голяма степен 
е неприложима към извеч-
ните ценности на българския 
народ: взаимопомощ, събор-
ност, колективизъм... Това оз-
начава, че трябва да се въве-
дат отново и да бъдат гаранти-
рани от държавата, а не само 
декларирани, правата на без-
платно образование, здраве-
опазване, правото на труд и 
жилище, на чиста околна сре-

да, на реален средноевропей-
ски стандарт на живот, както 
и периоди на почивка и отдих 
за всички граждани. Само по 
този начин политическата класа 
ще бъде принудена да организи-
ра и управлява страната така, че 
да създава условия за генерира-
не на високи приходи от произ-
водствена и търговска дейност, с 
които държавата справедливо 
да осигурява достоен живот за 
българските граждани, особе-
но на пенсионерите, социално 
слабите и хората в неравнос-
тойно положение.

- Но  само протестанската ети-
ка ли ни доведе дотук? Няма ли 
конкретни виновници за днеш-
ното състояние на държавата и 
обществото? 

- Сега ще Ви отговоря с при-
мер. Като следваща стъпка ПП 
МИР предлага да бъдат под-
ведени под наказателна от-
говорност всички участвали 
в подготовката, приемането, 
реализацията и продължа-
ващото изпълнение на т.нар. 
„Програма Ран-Ът“ в България. 
Тази престъпна програма до-
веде България до национал-
на и демографска катастро-
фа, както и до драстично обе-
дняване на българския народ. 
Успоредно с това "Програмата 
Ран-Ът" доведе България до 
загуба на международен прес-

тиж и нанесе крайно тежки 
поражения на националната 
сигурност на страната. Затова 
нашата партийна решимост 
е  всички, участвали в подго-
товката, приемането, реализа-
цията и продължаващото из-
пълнение на това национално 
предателство, да бъдат неза-
бавно подведени под отговор-
ност и да понесат своето за-
служено наказание. 

- Как според Вас може да се 
осъществи промяната в Бъл-
гария?

- На първо място трябва 
да се изготвят и да се прием-
ат единни обществени етич-
ни норми. Етичният кодекс ще 
регулира обществените и меж-
дуличностните отношения и е 
тази норма, която ще определя 
морала на отделния гражданин. 
За да стане общовалиден,  той 
трябва да се базара на тради-
ционните български ценности. 
И ние ще укрепваме тъкмо тях. 
Общоприетите етични правила, 
за които говоря, трябва да са в 
основата и на правната система 
на държавата, както  и на новия 
Обществен договор, който би 
следвало да се приеме с нацио-
нален референдум, и който да е 
задължителен за изпълнение от 
т.нар. политическа класа.

ПП МИР е първата българска 
партия, която прие свои Етич-

ните правила и норми, базирани 
на духовността и национална-
та традиция, и предлагаме те да 
бъдат възприети от българско-
то общество и от политическия 
елит на България.

На следващо място ПП МИР 
предлага в България да бъде въ-
ведена система за контрол на 
качеството на управлението 
на страната. В епохата на ци-
фровизацията това не би било 
трудно. Тези качествени крите-
рии, трябва да измерват и дават 
реална представа на общество-
то за ефективността на хора-
та в управлението. Група млади 
учени и специалисти разрабо-
тиха вече такава система (GIMS 
100 - Government Institutes 
Management Standarts), която по 
същество представлява първата 
пълноценна система за стандар-
ти за качество на управлението. 
Не на последно място ПП МИР 
предлага да се въведе мандат-
ност (до 2 мандата) за всички 
публични избираеми длъжности 
(общински съветници, кметове, 
народни представители).

Чрез тези конкретни стъпки 
ПП МИР прави на практика за-
явка за нов стил и най-вече за 
нов морал в българската поли-
тика.  Позволявам си да  призова 
всички честни, мислещи, дейни 
и морални българи да се обеди-
нят около предложените  от нас 
първи стъпки, за да променим 
с дружни усилия 30-годишното 
статукво в управлението на Бъл-
гария.

- Интересно говорите, но 
все пак, бих искал да попитам 
каква по-точно е идеологията 
на ПП МИР?

- За да е здраво и устойчиво 
едно общество, в него не трябва 
да съществува дисбаланс меж-
ду справедливостта и свобода-
та. Идеологията на  ПП МИР из-
повядва разбирането, че трябва 
да има баланс между справедли-
вост и свобода, което ще даде на 
българите възможността да си 
избират само онова управление, 
което ще им гарантира достой-
но съществуване и неограниче-
ни възможности за личен успех 
и развитие.

- Забелязах на протестите 
ваши плакати и лозунги. Как-
во е Вашето мнение за този 
взрив на гражданската енер-
гия и мислите ли, че могат да 
бъдат постигнати заявените 
цели и искания? 

- ПП МИР не само подкре-
пя, но и всекидневно участва в 
гражданските антиправител-
ствени протести. Нещо повече, 
ние сами, в началото на февру-
ари месец, тази година, органи-
зирахме протести и палатков ла-
гер пред Министерския съвет, 
с искане за спазването на зако-
на и незабавното въвеждане на 
машинното гласуване. Тогава 
ПП МИР обяви първата си на-
ционална кауза - провеждане 
на местни избори в България 
чрез машинно гласуване. По-
стигнахме успех в своите нас-
тоявания и Министерският съ-

вет взе решение, следващите 
избори да се проведат чрез ма-
шинно гласуване. Проблемът е, 
че от тогава до сега минаха 6 
месеца, а правителството все 
още не е привело в действие 
собственото си решение. По-
ради тази причина, в сряда, 12-
ти август, от 10 часа, ПП МИР 
организира граждански про-
тест пред Министерския съ-
вет.  Нашето  искане е да се спа-
зи закона за машинното гласу-
ване и незабавно да бъдат пред-
приети действия за неговата 
реализация за предстоящите 
парламентарни избори. Друго-
то наше искане е за незабавната 
оставка на правителството, кое-
то няма нито моралното право, 
нито доверието на българските 
граждани, за да продължи да уп-
равлява страната.

Убеден съм, че този път 
гражданската енергия ще ус-
пее, защото този протест е 
различен от всички други. А 
той е различен, защото е мо-
рален. Именно затова една от 
най-младите български пар-
тии МИР (Морал, Инициа-
тивност, Родолюбие) се обръ-
ща към всички честни, дейни 
и морални българи, които са 
готови с дела да помогнат на 
Родината ни да се възроди. 

Призоваваме ви да обеди-
ним силите, знанията, опита, 
дръзновението и смелостта си и 
да поведем битка за нашето на-
стояще и най-вече за бъдещето 
на нашите деца и внуци.

Симеон Славчев е роден на 14.06.1978 г. в град Варна. Средното 
си образование завършва в 34-то СОУ "Стою Шишков" в гр. София 
с профил история, литература и философия. Висшето си образова-
ние завършва в Техническия университет - София и е инженер-ма-
гистър по "Индустриален мениджмънт". Завършил е "Академия за 
социална политика" на Института за социална интеграция и има 
придобита допълнителна професионална квалификация по "Упра-
вленски умения". Специализирал е "Политически мениджмънт" в 
Българското училище за политика към Нов български универси-
тет. Има повече от 15 години управленски опит, като мениджър 
и управител на фирми и ръководител на международни проекти. 
Общински съветник в Столичния общински съвет мандат 2015-
2019, инициатор, учредител и председател на политическа партия 
МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие). Владее немски, ан-
глийски и руски език. Женен с едно дете.

Да съхраним народа и държавата си

От стр. 1

От стр. 1

БЪЛГАРИЯ И ЧАСОВНИКЪТ НА ИСТОРИЯТА

По обем на държавните разходи за образование България е пред-
последна в ЕС, единствено Румъния е зад нас.

На стр. 4
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Въпреки че и двата показате-
ля отбелязват подобрение спря-
мо 2007 г., изоставането в рам-
ките на общността остава зна-
чително - съответните средни 
стойности за ЕС са почти 3 и 7 
пъти по-ниски. 

Хората с увреждания 
са друга основна група, която е 
подложена на сериозен риск от 
бедност и социално изключва-
не. Сравнително висока - в срав-
нение със средните стойности за 
ЕС - е бедността сред наетите с 
увреждания (18.4% за Бълга-
рия и 11.5% за ЕС за 2016 г.), 
като нараства през последните 
десет години. Близо половина-
та (45.9% през 2017 г.) от хора-
та с ограничения в трудоспособ-
на възраст живеят в материални 
лишения, което е 6 пъти повече 
спрямо средните стойности в ЕС 
(7.6%).

Неравенството в раз-
пределението на доходи-
те е най-високото в ЕС и се 
увеличава непрекъснато в 
последните години. Разли-
ката между доходите на най-бе-
дните и най-богатите 20% от 
домакинствата е 8.2 пъти, при 
средно 5.1 пъти в ЕС. Коефици-
ентът на Джини достига стой-
ност от 40.8, спрямо 30.9 средна 
стойност в ЕС.

По данни на БНБ към март 
2020 г. депозитите до 1000 лв. 
са 60% от всички депозити в 
банките, но в тях са само 1,6% 
от парите на влог. Депозити-
те над 100 000 лв. са едва 0,8% 
от всички (71624 броя), но съ-
държат 27% от парите в бан-
ките (15 милиарда лева). Сред 
причините за растящото нера-
венство са ниските разходи за 
социална закрила, както и сла-
бата ефективност на социал-
ните трансфери за намалява-
нето на бедността и неравен-
ството.

Системата на социално 
подпомагане в България е тре-
тата най-неефективна в ЕС по 
отношение на постигнатите 
резултати за намаляване на 
бедността. Правителствените 
разходи за социална защита 
възлизат на 12.4% от БВП сред-
но за последните десет години 
(при средно ниво от 18.9% в ЕС), 
което определя на страната 26-
то място в общността.

През последните години се 
задълбочават регионалните 
различия. По показателя БВП 
на човек от населението райони-
те на България изостават значи-
телно от средното равнище, как-
то и от водещите райони в ЕС. 
Северозападен район продъл-
жава да заема последното мяс-
то в класацията на районите в 
ЕС по този показател с 31% от 
средното ниво за ЕС. Разликата 
между най-развития (София-
град) и най-изостаналия (Ви-

дин) в икономически план ра-
йон нараства от 43 пъти през 
2007 г. до 63 пъти през 2017 г. 
Малко над половината от насе-
лението живее в Югозападен и 
Южен централен район, кри-
тично слабо населен е Североза-
паден район с гъстота на насе-
лението – 29.9 души/кв.км. при 
43.9 души/кв.км. средно за стра-
ната.

В периода 2007-2018 г. из-
носът на страната нараства 
с 56.6% в реално изражение, 
като повишава дела си в БВП 

от 52.4% през 2007 г. до 64.5% 
през 2018 г., което е индика-
ция за растяща конкурентоспо-
собност на българските проду-
кти на международните пазари. 
Тази тенденция е аналогична на 
сходни икономики от Източна 
Европа, но България изостава 
значително от Румъния.

Ниско и средно-ниско 
технологичните продукти 
преобладават в българския из-
нос, въпреки че общият им дял 
намалява от 74% през 2008 г. до 
61.3% през 2017 г. Според Инде-
кса на икономическа слож-
ност, който измерва количе-
ството производствено знание в 
една икономика, България зае-
ма 40-то място сред 131 държа-
ви през 2016 г., което предста-
влява скромен напредък от за-
етото 42-ро място през 2006 г. 
В европейски контекст страната 
се нарежда на 24-то място от 25 
държави, без промяна на пози-
цията й през последните десет 
години. Делът на инвестици-
ите в БВП намалява до 19.0% 
през 2018 г. спрямо 33% в пика 
му през 2008 г. По този пока-
зател България изостава зна-
чително от сравнимите ико-
номики в ЕС. Динамиката на 
публичните инвестиции (фор-
миращи около 1/5 от общите 
инвестиции през периода 2008-
2018 г.) зависи предимно от ус-
вояването на средствата от ЕС 
по оперативните програми на 

страната.
Нетните преки чуждес-

транни инвестиции в Бълга-
рия (31% от БВП през 2007 г.) 
спадат до около 4%  (средно 2 
млрд. лв. годишно през пери-
ода 2010-2017 г.)

България изостава значи-
телно в Индекса на Съюза за 
иновации (“Innovation Union 
Scoreboard”) на ЕК, като за 2017 
г. е класирана на предпоследно 
място в ЕС след Румъния, което 
представлява влошаване с една 
позиция спрямо 2010 г. По Гло-

балния индекс за иновации 
(“Global Innovation Index”) 
България заема 23-то място 
сред страните от ЕС. Подинди-
каторите, в които страната ни 
се представя най-слабо са „Чо-
вешки капитал и научни из-
следвания“ и „Институции“. 
Негативно е отражението на 
качеството на инфраструкту-
рата в България (24-то място в 
ЕС) и по-конкретно критериите 
за достъп до ИКТ (28-мо място), 
логистична дейност (28-мо мяс-
то) и качество на общата инфра-
структура (26-то място).

Инвестициите в науч-
ноизследователска и раз-
война дейност в България 
нарастват (достигайки 0,75% от 
БВП), но страната остава далеч 
под средноевропейското ниво от 
2.1%. Публичните инвестиции в 
тази сфера в България спадат от 
0.27% до 0.17% от БВП в години-
те между 2009 и 2016 г., дости-
гайки най-ниското ниво в ЕС.

Глобалният индекс за 
иновации поставя България 
на предпоследно място в ЕС по 
човешки капитал и научни из-
следвания. Сходно е оценката 
на научноизследователската ин-
фраструктура и от Глобални-
ят индекс за конкурентос-
пособността, нареждащ стра-
ната на 24-то място в ЕС.

Индексът за навлизане-
то на цифровите техноло-
гии в икономиката и обще-

ството DESI сочи, че България 
изостава значително по отно-
шение на цифровизацията 
на икономиката (през 2018 г. 
26-то в ЕС, скромно подобрение 
спрямо 27-то място през 2014 г.) 
Нивото на уменията на насе-
лението в областта на ци-
фровите технологии е сред 
най-ниските в ЕС, като варира в 
големи граници при различните 
социално-икономически групи. 
Над 2/3 от населението не при-
тежава дори и основни уме-
ния в областта на цифровите 

технологии през 2017 г., докато 
средната стойност на показателя 
в ЕС е 43%. Относително нисък 
в сравнителен план е делът лица, 
които използват интернет (62% 
от населението, спрямо 81% в 
ЕС). Навлизането на цифрови-
те технологии в предприя-
тията е мудно, а инвестициите 
в цифровизацията на икономи-
ката са ограничени. През 2017 г. 
средната интензивност на ци-
фровизиране на българските 
предприятия е едва 12%, по-
ставяйки икономиката на стра-
ната на 27-мо място в ЕС.

Усилията за подобряване 
на бизнес средата изоста-
ват спрямо тези в сравнимите 
икономики, в резултат на ко-
ето България губи позиции в 
глобален план. Според изслед-
ването Doing Business 2019 на 
Световната банка, България е на 
25-та позиция в рамките на ЕС 
(и на 59-то място в света) по ус-
ловия за правене на бизнес (от-
стъпление от 9 позиции в рам-
ките на ЕС спрямо представяне-
то й десет години по-рано).

Пречка за конкурентоспосо-
бността на икономиката оста-
ва състоянието на публич-
ните институции в страна-
та. В изследването на Световния 
икономически форум Global 
Competitiveness Report 2017-
2018 по този показател Бълга-
рия е поставена на 107-мо мяс-
то в света (на последно място в 

ЕС).
България се нарежда на по-

следно място в ЕС и по показа-
телите за контрол над коруп-
цията и върховенство на 
правото през 2017 г., показател 
за значителна институционална 
неефективност.

“EU Justice Scoreboard” по-
твърждава отрицателната на-
гласа на населението (26-то 
място) и на бизнеса (24-то мяс-
то) спрямо независимостта на 
съдебната система, като ос-
новният аргумент е намесата 
на политически и икономи-
чески интереси. Глобалният 
индекс за иновации също оце-
нява ниско институционална-
та ефективност в България, 
като страната е поставена на 26-
то място в ЕС по подиндикатор 
„Институции“. В рамките на 
този подиндикатор страната се 
представя най-лошо в сфера-
та на върховенство на право-
то, заемайки последно място 
в ЕС и в допълнение се нарежда 
на 26-та позиция по отноше-
ние на политическа среда, по-
литическа стабилност и липса 
на насилие, както и правител-
ствена ефективност.

Според проучване на Евро-
барометър от 2016 г. само 22% 
от българите смятат, че общест-
вените услуги са с добро качест-
во, а 75% са на обратното мне-
ние.

Значим недостатък на биз-
нес средата в България са чес-
тите промени в норматив-
ната уредба и създаваната от 
тях несигурност в инвестици-
онната дейност и невъзмож-
ност за дългосрочно планира-
не. Въпреки промените в Закона 
за нормативните актове (влезли 
в сила в края на 2016 г.), с които 
се въвежда задължително изгот-
вяне на предварителни и пос-
ледващи оценки на въздействи-
ето на законодателството, в по-
вечето случаи те са формални и 
не се отчитат при вземането на 
управленски решения. Според 
Доклада на ЕК за България за 
2019 г. относно предотвратява-
нето и коригирането на макро-
икономическите дисбаланси, 
качеството на оценките на въз-
действието е ниско поради лип-
са на данни, слаб администра-
тивен капацитет и политиче-
ски намеси, а мониторингът 
на практическото изпълнение и 
прилагане на мерките е ограни-
чен и не се провеждат последва-
щи оценки.

Проблемите, свързани с 
обществените поръчки, 
са хронични. Почти 2/3 от об-
ществените поръчки в страна-
та се възлагат главно въз осно-
ва на критерия на най-ниската 
цена, което в крайна сметка се 
отразява на качеството на пуб-
личните услуги. Прозрачността 
на възлагане на обществени по-

ръчки в страната намалява зна-
чително през последните годи-
ни, като през 2018 г. всяка чет-
върта обществена поръчка е 
възложена без предварител-
но публикуване, докато сред-
ното ниво на пряко възлагане в 
ЕС е 4%.

През 2017 г. България е с 
най-ресурсоемката иконо-
мика в ЕС, изразходвайки 6.5 
пъти повече суровини за про-
изводство на единица БВП от 
средния суровинен разход в 
ЕС. Използваните производстве-
ни технологии в страната гене-
рират 420 кг. отпадъци за про-
изводството на 1000 евро, срав-
нено с едва 66 кг. средно за ЕС.

Според индекса за качество-
то на пътищата през периода 
2016-2017 г. страната е поставена 
на 25-то място с оценка 3.36 сред 
държавите – членки на ЕС. През 
последните 4 години оценката за 
качеството на пътищата се подо-
брява незначително, като през 
периода 2013-2014 г. тя е 3,14 (26-
то място). Транспортната мрежа 
на страната е изградена главно 
от пътища от по-нисък клас. От 
цялата транспортна мрежа на 
страната едва около 40% е в до-
бро състояние. Ниското качество 
на транспортната инфраструкту-
ра като цяло – и особено на път-
ната инфраструктура – поста-
вят България на предпоследно 
място в ЕС (изпреварвайки един-
ствено Румъния), според изслед-
ването Global Competitiveness 
Report 2017-2018 на Световния 
икономически форум.

Като обобщаваща ре-
зултативна величина на об-
щественото развитие край-
но тревожна е цялостната 
демографска картина. Неиз-
бежно недостатъците в обществе-
ното развитие рефлектират вър-
ху човешкия капитал на наци-
ята. Населението на страна-
та продължава да намалява 
и към края на 2019 г. за пръв 
път в следвоенната история 
спадна под 7 млн. души, ре-
гистрирайки около 7% ку-
мулативен спад за послед-
ния десетгодишен период. 
По предвиждания на НСИ за пе-
риода 2020-2080 г. населението 
на България ще намалее с близо 
30%, а делът на населението над 
65 г. ще достигне до 29.4%. По 
прогнози на Световната бан-
ка към 2050 г. България ще има 
най-бързо свиващото се насе-
ление в трудоспособна възраст 
в света. За това допринасят как-
то намаляването на раждаемост-
та, така и нарастването на смърт-
ността.

България е една от държави-
те с най-ниска раждаемост из-
между всички държави в ЕС. През 
2017 г. коефициентът на раждае-
мост е 9% при средно 9.9% за ЕС. 
През последните години спад на 
раждаемостта се наблюдава при 

всички големи етнически групи, 
но той не е равномерен. Съще-
временно, страната е с най-висо-
ка смъртност в рамките на ЕС, 
като през 2017 г. коефициентът на 
смъртност достига 15.5%, срещу 
10.3% средно за ЕС. 

Паралелно с отрицателния ес-
тествен прираст, населението на 
страната е негативно повлияно и 
от протичащите емиграцион-
ни процеси, свързани с про-
дължаващото изоставане в рав-
нищата на доходите спрямо ос-
таналите държави – членки на 
ЕС. Само за четирите години след 
01.01.2014 г., когато европейският 
трудов пазар се отваря напълно 
за българите, страната са напус-
нали 101 123 български гражда-
ни, а почти половината (44,7%) от 
тях са младежи до 30 г.

Населението застарява 
с бързи темпове, увеличавай-
ки предизвикателствата пред со-
циалните системи и публични-
те финанси, при едновременно 
затрудняване на икономическия 
растеж. За последните 10 годи-
ни населението на възраст 15-
64 години намалява с почти 600 
000 души, а относителният му 
дял в общото население спада 
от 68,9% на 64,7%. Процесът на 
застаряване засяга всички райо-
ни на страната. Коефициентът на 
възрастова зависимост достига 
56,4% в края на 2019 г., отбеляз-
вайки почти 10 процентни пункта 
нарастване през последните десет 
години. След 2007 г. коефициен-
тът на демографско заместване 
навлиза в критични стойности 
- влизащите в трудоспособна 
възраст стават по-малко от из-
лизащите. През 2017 г. показате-
лят е 64/100.

Запазва се тенденцията на 
увеличаване на относителния 
дял на градското население и 
намаляване на населението в се-
лата. Към края на 2017 г. в гра-
довете живеят 5 181 755 души, 
или 73.4% от цялото население 
(спрямо 70.7% през 2007 г.), а в се-
лата живеят 1 868 279 души, или 
26.6% от населението на страна-
та. След 2007 г. населението в гра-
довете намалява значително по-
бавно (с 4.1%) от това в селата (с 
16.5%).

Неблагоприятни демограф-
ски тенденции се наблюда-
ват и в останалата част от ЕС, но 
в страната те са по-остро изразе-
ни. В допълнение, продължават да 
се наблюдават и задълбочават не-
гативни тенденции, характер-
ни за развиващите се страни и 
икономики в преход, като по-
високи нива на смъртност и ин-
тензивна външна миграция.

Както показват приведени-
те данни и оценки от анализа, 
приет от българското прави-
телство, съвкупното обществе-
но и човешко развитие на Бъл-
гария е неблагоприятно и това 
говори за неуспех на държавата 

да предложи и реализира стра-
тегически виждания и дейст-
вия за качествено подобрява-
не на състоянието на нацията. 
Можем да обобщим най-същест-
вените елементи на промените 
за периода на изтичащия нацио-
нален стратегически документ в 
следната таблица:

Може да се направи обоб-
щеният извод, че водещият 
стратегически документ  На-
ционална програма за разви-
тие България 2020  не е осъ-
ществил целите и приори-
тетите си. Начертаната визия за 
състоянието на страната остава 
пожелание за неопределеното 
бъдеще. Дори там, където има по-
ложителни тенденции (като ико-
номическия ръст и нарастването 
на износа), те не водят до подо-
бряване на живота на мнозин-
ството от българите, а напротив 
– стимулират задълбочаването 
на неравенствата.

Истината изисква да призна-
ем, че към 2020 г. българското об-
щество се отличава с крайно тре-
вожни тенденции, като: висока 
смъртност, лош здравен ста-
тус на нацията; ниска ражда-
емост; висока емиграция на 
трудоспособно население; 
задълбочаващи се дефици-
ти в качеството на образо-
ванието и професионалните 
компетентности,  духовност-
та и възпитанието; драстич-
ни и нарастващи социални 
неравенства, бедност и из-
ключване.

Основното обяснение за 
този стратегически неуспех е 
начинът на подготовката и ре-
ализацията на националната 
стратегия, който на свой ред е 
свързан с дълбоки,  системни 
дефекти на модела на управле-
ние на държавата и на отноше-
нията между държавата и граж-
даните.

Въпреки това, нито постиг-
натият неутешителен резултат 
от изпълнението на Национал-
ната програма за развитие 

България 2020, нито обуславя-
щите го базисни причини са от-
четени при досегашната подгот-
вителна работа по проекта за нов 
стратегически документ за пе-
риода от следващите десет годи-
ни - Национална програма за 
развитие България 2030.

Визията за България след 
десет години гласи: „През 2030 
г. България е държава с висок жиз-
нен стандарт и конкурентноспо-
собна, нисковъглеродна икономи-

ка. Страната разработва и вне-
дрява иновации във всеки сектор 
на икономиката, адаптирайки се 
към променящия се свят чрез сво-
ето високообразовано, креатив-
но, солидарно и здраво общество. 
То представлява плодородна поч-
ва за идеи и притегателна сила 
за инвестиции и човешки капи-
тал… Българският гражданин 
играе активна роля в бъдещето 
на своята държава, има богати 
възможности за личностно и про-
фесионално развитие и живее в 
справедливо и толерантно обще-
ство, в което гласът му се чува.”

Целите, предвидени да бъ-
дат постигнати през 2030 г. 
също изглеждат привлекател-
ни: ускорено икономическо 
развитие, демографски подем и 
намаляване на неравенствата.

Но заложените в проекта ин-
дикатори на напредъка към 
2030 г. са нереалистични, осо-
бено в контекста на неизпъл-
нението на аналогичните цели 
и индикатори в НПР БГ 2020. 
Посочените цели не могат да 
бъдат постигнати със същия 
модел на политическо и упра-
вленско мислене и действие, 
който е бил в основата на мно-
жеството негативни тенден-
ции през последните десет го-
дини. Визията е отчайващо 
неправдоподобна.

Проблемът не е в отделни 
решения, а в цялостния подход 

към очертаването на желаното 
бъдеще на нацията и пътищата 
за неговото постигане. Рискът 
за пореден десетгодишен период 
нацията да остане в плен на неиз-
пълними пожелания, е реален. За 
да избегнем този риск, са нужни 
решителни промени.

Но преди да набележим на-
соката и стъпките на промяна-
та, е необходимо да постигнем 
обществено съгласие относно 
оценката на изминатия път и 

допусканите досега грешки.
За тази цел поставяме на об-

ществена дискусия следните ос-
новни въпроси:

•  Смятате ли, че днес 
България е „държава с кон-
курентоспособна икономи-
ка, осигуряваща условия за 
пълноценна социална, твор-
ческа и професионална реа-
лизация на личността чрез 
интелигентен, устойчив, 
приобщаващ и териториал-
но балансиран икономиче-
ски растеж”?

•   Изхождайки от днеш-
ните реалности и най-вече 
наложилия се модел на упра-
вление, смятате ли за пости-
жимо през 2030 г. България 
да е „държава с висок жиз-
нен стандарт и конкурент-
носпособна, нисковъглерод-
на икономика ... адаптираща 
се към променящия се свят 
чрез своето високообразо-
вано, креативно, солидарно 
и здраво общество, плодо-
родна почва за идеи и прите-
гателна сила за инвестиции 
и човешки капитал … Бъл-
гарският гражданин играе 
активна роля в бъдещето на 
своята държава, има богати 
възможности за личностно 
и професионално развитие 
и живее в справедливо и то-
лерантно общество, в което 
гласът му се чува.”

БЪЛГАРИЯ И ЧАСОВНИКЪТ НА ИСТОРИЯТА

Северозападният район продължава да е на последно място в класацията на районите в ЕС. 

Ако действителността се разминава с тези предначерта-
ния, кои според вас са основните причини?

След като обсъдим и определим заедно основните моменти в диа-
гнозата на общественото ни развитие, ще сме готови да преминем 
продължим нататък – да формулираме и отново да обсъдим заед-
но визията, целите, приоритетите и необходимите първи стъпки 
за преодоляване на кризата и начало на истински просперитет 
на нацията.

От стр. 3
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За шестнадесета поредна 
година  Фондация „Ус-
тойчиво развитие за Бъл-

гария“, съвместно със Синдика-
та на българските учители, На-
ционалния дворец на децата, 
Представителството на Россъ-
трудничество в България и Ор-
ганизационен комитет, прове-
доха Международния учени-
чески конкурс „Заедно в XXI 
век“. Конкурсът се провеж-
да под патронажа на Посол-
ството на Руската Федерация 
в България и е включен в На-
ционалния календар за изя-
ви по интереси на децата и 
учениците на Министерство 
на образованието и науката 

в Република България.
Стотици деца от всички 

краища на България взеха дис-
танционно участие в конкур-
са. Въпреки обстоятелствата 
с епидемичната обстановка, 
учениците от всички възрас-
тови групи с голямо желание и 
ентусиазъм, под ръководство-
то на своите учители, под-
готвиха и изпратиха творби 
в разделите „Реферати“, „Ме-
дийни презентации“, „Поезия“, 
„Проза“, „Рисунки“, „Творби на 
руски език“. 

Тази година темата на кон-

АКЦИЯ „ЗОРА“СЪБЕСЕДНИК

- Г-н Овчаров, 13 години 
след като не сте министър 
на икономиката и енергети-
ката, бяхте осъден на първа 
инстанция на 2 години ус-
ловно и да възстановите на 
държавата 16 млн. лв. Моти-
вите за присъдата са безсто-
панственост. Как ще комен-
тирате решението на Специ-
ализирания съд? 

- Присъдата ми е абсурдна и 
поръчкова. Осъден съм, че като 
министър не съм упражнил кон-
трол върху едно дружество и не съм 
му събрал наемите. Това е абсурд-
но, защото държавата упражня-
ва правата си като собственик на 
капитала на акционерни друже-
ства по правилата на Търговския 
закон. Министърът играе ролята на 
общо събрание и няма управлен-
ски функции. Напротив, участи-
ето му в оперативното управление 
на тези дружества е забранено. По 
същия начин в специално издаде-
ния от МС правилник за права-
та на държавата като собственик, 
никъде не е записано, че минис-
търът има право да контролира 
или да управлява дружествата, 
на които е принципал. В система-
та на Министерството на икономи-
ката и енергетиката, когато аз бях 
министър, те бяха над 200. Как си 
представяте министър да осъщест-
вява контрол над всички договори, 
които сключва всяко от тях!? 

- Едно от обвиненията е, 
че като принципал на "Мини 
Бобов дол" ЕАД сте наруши-
ли задълженията си и умиш-
лено не сте упражнили кон-
трол върху дейността на 
изп. директор Пламен Сте-
фанов и с договор за наем са 
били прехвърлени изклю-
чителните права за добив на 
въглища на частната фирма 
"Ораново" ЕООД.

- Вече обясних, че никой ми-
нистър няма право да се на-
месва в управлението на дру-
жество. Вторият абсурд в присъ-
дата е, че наемът, който уж не е 
събран, на практика в периода, 
в който съм министър, е изпла-
тен напълно. Присъдата е аб-
сурдна и заради това, че даже и да 
не беше изплатен, по всички пра-
вила на наказателното производ-
ство наемът е дължим, и по тази 
причина не може да бъде щета. 
Всички тези неща правят абсурд-
но самото осъждане. Да не гово-
рим за факта, че т.нар. граждан-
ски иск е обоснован върху непла-
тени социални осигуровки на 
дружеството, които са натру-
пани, преди да стана министър. 
След като поемам поста, те започ-

ват да се плащат. След като напус-
нах министерството, плащанията 
са спрени.

- Заявихте, че присъдата е 
и поръчкова. Кое ви дава ос-
нование да твърдите това?

- Решението на съда поражда 
няколко въпроса, които ми дават 
повод за подобно твърдение. За-
дълженията на дружеството са 
натрупани от министрите преди 
мен и на практика са го довели до 
несъстоятелност, обявена от 1 яну-
ари 2004 г., и няма как да има щета 
за целия период след тази дата. И 
никоя прокуратура не се интере-
сува от министрите, които не са 
събрали над 3,4 млн. лв. от на-
еми, натрупали са задължения за 
над 40 млн. лв., от които 15 млн. 
лв. неплатени осигуровки. Инте-
ресно, по каква логика се търси от-
говорност от мен за това? След мен 
въобще не се изплащат наемите. 
След 2009 г. те дори не се факту-
рират. Но прокуратурата не се ин-
тересува и от този период. А се ин-
тересува само от едната година, в 
която аз съм бил министър. 

Прокуратурата не се интере-
сува и от периода 2005-2009 г., ко-
гато Бойко Борисов беше кмет на 
София, а "Топлофикация" имаше 
над 50 млн. лв. несъбрани взема-
ния от клиенти и половин ми-
лиард задължения. Защо той не 
е съден? Това продължава и сега! 
Защо Йорданка Фандъкова не е 
съдена? Държавата загуби и по-
дари на Васил Божков 700 млн. 
лв. от несъбрани такси от хазарта. 
При това става дума не за стопан-
ско дружество, на което министъ-
рът е принципал, а за администра-
тивна структура, която е директно 
подчинена на министъра на финан-
сите. БЕХ има да събира повече от 2 
млрд. лв., енергийните дружества 
дължат милиарди и трупат стоти-
ци милиони загуби. Къде са мини-
стрите на транспорта и на регио-
налното развитие, чиито струк-
тури са с милиарди загуби? Ами 
несъбраните вземания на водните 
дружества? Виновен е само Румен 
Овчаров, че не е събрал наем, кой-
то на практика е бил събран!...

- Има ли репресивен еле-
мент в процеса?

- Категорично да. Ще припом-
ня как започна сагата с "Мини Бо-
бов дол". Началото е през 2016 г., ко-
гато Христо Ковачки започна пое-
тапно да затваря рудниците. Тогава 
120 миньори от рудник "Бабино" 
отказаха да излязат от галерии-
те след края на смяната в знак на 
протест, че са с неизплатени за-
плати и осигуровки, че остават 
без работа. При тях отидоха депу-
тати от БСП и Мая Манолова, коя-

то беше омбудсман. И тогава "геро-
ите" от ГЕРБ чисто по мутренски, 
когато се почувстват уязвени, на-
казват този, който казва истина-
та за тях. И обявиха, че проблемът 
е започнал, след като Румен Овча-
ров подарил без пари мините на 
някого. Извадих договора и им по-
казах как от всеки произведен тон 
въглища "Мини Бобов дол" губи по 
20 лв., а след сключения договор 
за наем получава чисти пари 2-5 
лв. за тон. И тогава казах, че през 
2006 и 2007 г. спасихме работни-
те места на миньорите, спасихме 
поминъка на целия регион, докато 
единственото, което прави ГЕРБ, 
е да брани бизнеса на Христо Ко-
вачки. По това време той имаше 
задължения в размер над 400 млн. 
лв. към НОИ, НАП, "Булгаргаз" и т.н. 
В резултат на думите ми депутатът 
от ГЕРБ Валентин Николов "слу-
чайно" получи един договор как 
фирмата-наемател, след известно 
време, е променила собственика си 
срещу определена сума пари. Де-
путатите от ГЕРБ веднага изти-
чаха при Сотир Цацаров, тогава 
главен прокурор, той моментал-
но се задейства и възобнови про-
верката по този случай, прекра-
тявана три пъти преди това. Това се 
случи в началото на 2017 г. Проку-
рорките толкова бързаха да не из-
текат последните дни на давността, 
че ме привлякоха като обвиняем 
за несъбрани концесионни такси, 
без да знаят, че дружеството е осво-
бодено от такива. И тогава всичко 
беше поръчково, така продължа-
ва и до момента. 

- Как протече самият про-
цес? Допуснати ли бяха сви-
детели по делото?

- Обвинението беше готвено 
от прокурорки от СГП. Съдията 
върна делото в първия му вариант 
с указания за търсене на доказател-
ства. След една година спецпроку-
ратурата внесе отново обвините-
лен акт - разширена версия на 
първия. Този път съдията допусна 

делото с аргументите, че явно про-
куратурата няма да измисли нищо, 
но трябва да го вкараме в съда, за-
щото на Овчаров ще му изтече 
абсолютната давност. През це-
лия едногодишен период моят ад-
вокат Васил Василев непрекъсна-
то искаше отвод на съда, защото 
съдията Пламен Евгениев беше 
кандидат за шеф на апелативна-
та спецпрокуратура. При същест-
вуващата съдебна система на Бъл-
гария неговото избиране за такъв 
е изцяло в ръцете на прокурорска-
та квота на ВСС, тотално контро-
лирана от Иван Гешев. И този съ-
дия няма как да бъде обективен 
по отношение на държавното 
обвинение. По-важното е, че Евге-
ниев  не допусна нито един сви-
детел на защитата, нито една екс-
пертиза, поискана от защитата. 
Той даде ход на делото на 26 юни, 
въпреки че единият от обвиняеми-
те Пламен Стефанов, изп. дирек-
тор на "Мини Бобов дол", беше в 
болница. Толкова много бързаше. 
Според юристи това е грубо нару-
шение на НПК. На 29 юли наши-
те искания за експертиза бяха 
отхвърлени. На 31 юли започна-
ха пледоариите на прокурорите 
и на защитата и час след тях при-
съдата бе прочетена! Което озна-
чава, че тя е била решена много по-
рано. 

В този период тръгнаха про-
тестите, Гешев влезе в прези-
дентството, БСП изрази кате-
горична позиция за негова-
та оставка и направи митинга 
"Бузлуджа на жълтите павета". 
За всички стана очевидно, че из-
ходът от политическата кри-
за в държавата е в пряка зави-
симост от ясната и категорич-
на опозиционност на БСП. За-
това свързвам политическата 
поръчка и с лидерската битка 
в БСП. 

- Бойко Борисов заяви в 
сряда, че е готов да си пода-
де оставката, но правител-

Присъдата ми е абсурдна и
поръчкова
Румен Овчаров: Процесът срещу мен е по

заръка на Борисов, изпълнена от гешев,
твърди бившият министър на
икономиката и енергетиката

ството да остане на ГЕРБ. 
От какво се страхува пре-
миерът?

- ГЕРБ и придворните им со-
циолози и политолози твърдят, 
че не искат предсрочни избори, 
защото, видите ли, президентът 
ще вземе властта с някакви си 
извънредни положения и дру-
ги подобни глупости. Отговорът 
е много по-простичък. ГЕРБ се 
страхуват, че Румен Радев при 
второ служебно правителство 
няма да направи грешката, ко-
ято направи при първото. Няма 
да назначи кабинет, който да обя-
ви, че приоритет му е прием-
ствеността в политиката. Всъщ-
ност, Борисов се страхува от това, 
че ново служебно правителство 
ще разкъса мрежата му за купу-
ване на избиратели. 

През 2017 г. БСП водеше с 
3-4% и изведнъж се оказа, че за-
губи с толкова. Това са процен-
тите, които ДПС и ГЕРБ купу-
ват солидарно. И те се страху-
ват, че ако подадат оставка, но-
вите областни шефове на МВР 
ще разкъсат тази верига и те ще 
загубят тези 8-10%. Те обаче не 
си дават сметка, че задържане-
то на Борисов на инат до края 
на мандата ще направи въл-
ната на недоволството подоб-
на на тази през 2016 г., кога-
то хората избраха президента 
Радев. И даже купените гласове 
няма да спасят Бойко Борисов 
и ГЕРБ. Затова явно инстинктът 
му започва да проработва и той 
разбира, че все пак трябва да се 
оттегли, но така, че ГЕРБ да ос-
танат на власт и отново да си 
гарантират купените гласо-
ве. Дали ще им позволим зави-
си преди всичко от БСП. Нови-
ят лозунг е: „Почтени българи 
от всички страни, съединявай-
те се!”

Източник в. „Дума”
Въпросите зададе  

Юлия Кулинска

Приключи Международният 
ученически конкурс 
„Заедно в XXI век“ 

курса е  „Мирът – надежда на 
Планетата“ – 75 години от 
Победата над хитлерофа-
шизма.

Международните участни-
ци в конкурса бяха деца от 
Молдова (Приднестровие), 
Русия и Казахстан, които ни 
изпратиха много вълнуващи 
рисунки, презентации, сти-
хове и есета.   

Авторитетно жури от бъл-
гарски поети, писатели, исто-
рици, художници, сред които 
проф. Нина Дюлгерова – исто-
рик – международник, проф. Да-
рина Григорова – историк, проф. 
Стоян Домусчиев и доц. д-р Цве-
тан Стоянов – художници и пре-
подаватели в НХА, поетите Ата-
нас Звездинов, Надя Попова, Пе-
тър Андасаров, Боян Бойчев и 
др., оцени детските творби и 
отличи най-добрите. 

Организаторите на кон-
курса благодарят на всич-
ки ученици. Благодарим и на 
техните учители и родители, 
които помогнаха на децата 
за подготовката и дистанци-
онното им участие. Надяваме 
се и на бъдещите им участия! 
Поздравяваме победителите!

Предвид eпидемична-
та обстановка тази година 
няма да можем да проведем 
тържественото награжда-
ване на победителите и га-
ла-концерт в София, каква-
то е дългогодишната тради-
ция. Здравето е най-важно! 
Наградите за победителите 
и техните учители са гото-
ви и ще бъдат изпратени по 
пощата. 

Списък с наградените 
деца и учители може да на-
мерите на сайта на СБУ и 
Националния дворец на де-
цата.

Фондация „Устойчиво 
развитие за България“ и Ор-
ганизационен комитет.

Първо място, Анастасия Дели, втори клас, 9-годишна, от Преднестровие - Молдова: „Ние живеем, защото помним”!

Първо място, Ивайла Петрова, 10 клас,  
ШИИ „Арт“ - Попово

Второ мяс-
то, Мария 
Бирюкова, 
14 год., При-
нестровие 
- Молдова: 
„Войната 
свърши”

Трето място, Десислава Димитрова, 17 г.  
ПЕГ „Екз. Антим I“, Ловеч
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прави единствено с цел да оси-
гури политическото си оцеля-
ване или за партийни нужди. 
Корнелия Нинова подчерта, че 
охраната на едноличната му 
власт е била задействана ви-
наги срещу всеки несъгласен, 
срещу всеки инакомислещ в 
този смисъл човек. „Това са 
двете характеристики през по-
следните години, на които е вре-
ме да се сложи край и да започ-
не промяната, която иска на-
родът на България“, заключи 
председателят на БСП“.

Графикът на приключва-
нето и отпечатването на „Нова 
Зора“ е такъв, че когато този 
брой бъде в ръцете на читате-
ля, обявеното извънредно за-
седание на парламента, вече 
ще е приключило, ако изобщо 
се състои. Очертава се и небла-
гоприятната задача да разглеж-
даме в предварителен план 
хипотезите, както по предста-
вените предложения за реше-
ния, така и по фактическата 
страна на това важно заседа-
ние. Не мисля, че си струва уси-
лията, но все пак, няколко думи 
като предварителни очаквания, 
ще кажа.

Първо: обстоятелствата и 
логиката на държавния инте-
рес са да има такова заседание 
на Народното събрание, в по-
неделник, в 13 часа. Допускам 
обаче, че то ще премине през ус-
ложнена процедура и през едно 
унижаващо разиграване на 
проблема с кворума, колкото 
да се покаже неуважение към 
инициативата на опозиция-
та. И макар че здравият смисъл 
изисква, то да се състои, защото 
е твърде гореща обстановката 
по площадите, нищо чудно ако 
надделее фриволното разби-
ране на управляващото мно-
зинство, за параметрите на 
демократичността. Сиреч, ако 
ГЕРБ и останалите „съдружници 

в престъплението“, са решили 
да ровят с „главня гореща“ бару-
та на народното недоволство, 
никой не може да им попречи. И 
ще сгрешат.

Второ: дебат от държавни-
чески позиции в това извън-
редно заседание, няма как да 
бъде проведен. ГЕРБ нямат 
нито аргументите, необходи-
ми в такъв дебат, нито хора-
та, които могат да го прове-
дат. Безсловесността, колко-
то и парадоксално да е това, е 
тяхната основна сила. Такава 
е и причината, която ги заставя 
да прибягват до убоги словес-
ни камикадзета като г-н Спас 
Гърневски, например. Шегата 
настрана, но бившият кмет на 
Пловдив, може да занули все-
ки, дори и плах опит за диало-
гичност, с чукоподобните ар-
гументи на своя съкрушаващ 
антикомунизъм. Неговият об-
раз не подлежи на изсветляване. 
По-тъмни, но и по-жалки,  и по-
смешни са само заклинания-
та на самия министър-предсе-
дател Бойко Борисов, когато в 
случаите „страда“ пред камери-
те и на трибуната, за своя „убит 
от комунистите дядо“.

По-любопитна от тази из-
вестна „изповед“ на премиера би 
била само интригата дали той 
ще се появи в залата, както и 
под каква легенда Цвета Кара-
янчева ще обяснява защо го 
няма. Ако все пак се появи, ще 
е върховна проява на „коалици-
онна сплотеност“. Струва ми се 
обаче, че нито Валери Симео-
нов, нито Красимир Карака-
чанов, биха могли да го скло-
нят да застане на трибуната и 
да отговаря на въпросите на 
опозицията. 

Откакто видях как като не-
пробиваема стена зад него заста-
наха 5-6 броя охранители, само 
докато премине разстоянието 
от първия ред на „спявката“ в 

Техно парка, до трибуната, не 
ме напуска мисълта за несво-
бодата на този човек. И съвсем 
не съм съгласен с тези, които 
твърдят, че властта така е про-
менила неговата сетивност, че 
той не може да осмисли посла-
нието на бушуващия вече цял 
месец народен гняв. За разлика 
от мнозина, аз мисля обратното. 
И твърдя, че той наистина би ис-
кал да си тръгне. И би го напра-
вил, ако да бе господар на своя-
та воля. Борисов много внятно 
разбира, че България отдавна е 
като „обрулена круша“. (С тези 
думи, в едни други времена, об-
рисува състоянието на държа-
вата проф. Чирков). Днес обаче  
тя е нещо още по-тъжно. Бълга-
рия отдавна наподобява „об-
ран бостан“, или всичко онова, 
което може като метафора да 
изрази продължаващия вече 
над 10 години грабеж. 

Борисов знае, че хората на 
България са отчаяни от очерта-
ващата се пълна безизходица в 
средата на блатото, в което той 
ги е натикал. Заради едничка-
та суета да бъде на върха! И да 
се самозалъгва в своето могъще-
ство с трохите от властта. Каз-
вам „трохите“, защото истин-
ската власт не му принадлежи 
и той е само в жалката ролята 
на неин заложник. 

На него повече от всичко 
друго му се иска да открие 
вълшебната формула, която 
може да гарантира живота, 
спокойството и осигурено-

то битие, някъде по света, но 
логиката на истинската власт 
е дотолкова неумолима, че 
няма да е чудно ако майка 
му, в своите предчувствия 
някога, се окаже към днешна 
дата, права в своите тревоги. 
В началото на своя път, наго-
ре по стълбата, която води 
надолу, Борисов бе споделил, 
че тя, като всяка майка, го 
е предупреждавала, че той 
„ще свърши зле“. Не пожела-
вам никому да го застигнат 
изречените и неизречените 
страхове на майките за сво-
ите синове. И нему не поже-
лавам това. Но хватката на 
истинската власт е дотол-
кова неумолима, че сам, по 
свое желание, поставеният 
от нея на върха изпълни-
тел, никога не може сам да се 
пусне от хорото, на което се е 
хванал. И той ще тропа под та-
кта на онзи тъпан, който само 
той ще чува и, който ще зада-
ва темпото, до припадък. Как-
то е казал поетът, ще се „поти 
и под езика“, но ще играе игра-
та: „Тежела папаха Мономаха!“  
Иначе и да спи напреко на 
спалнята, с пистолет, пачки и 
кюлчета злато в чекмеджето 
до главата му, в съня му все 
ще е „Долината на мъртвите“ 
от любимата му книга за Ви-
нету, само че Поразяващата 
ръка, може би за първи път, 
в познатия му сюжет, няма да 
е на страната на симпатичния 
индианец. 

КОНТРАПуНКТВЪПРОС НА ДЕНЯ

РАЗМИСЛИ ЗА
 „ГЛАВНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ“

КОГАТО ГЛУХИ И ПРОСТИ ВОДЯТ СЛЕПИ
Политика в сянката на футбола: 

На ентия ден от началото на 
протестите срещу прави-
телството и главния про-

курор Гешев, премиерът Бори-
сов слезе от джипа и на брифинг 
в МС, в присъствието на новия 
министър на здравеопазването 
проф. д-р Костадин Ангелов, и на 
главния държавен здравен ин-
спектор доцент Ангел Кунчев, ог-
ласи поредното си „ираде“. А имен-
но, че отново се разрешава про-
веждането на футболните срещи 
пред публика: по 1000 души в сек-
тор, седнали през ред и контроли-
рани от инспекторите на РЗИ-тата. 
За връщане на строгите ограни-
чения, наложени в началото на 
коронакризата и дума не можело 
да става. 

Защото, според новия здра-
вен министър, който буквално „си 
купи фабрика на 9-ти септември“, 
в момента нямало осезаем натиск 
върху системата на здравеопаз-
ването, който да налага затягане 
на режима. Имало достатъчно ре-
зервни легла, с които да се оборуд-
ват болниците по линия на корона-
вируса, но не достигали медицин-
ски специалисти. Това напомня за 
99-те причини, с които велики-
ят везир искал да оправдае пред 
падишаха несполучливия опит 
да превземе една крепост. Кога-
то султанът го накарал да ги изброи 
и той казал, че първата е липсата 
на джепане, падишахът отсякъл: 
„Стига, стига! Не ми изреждай ос-
таналите причини, само тази е 
достатъчна!“.

А при нас какво излиза? Че на 
здравеопазването липсват не 
само ваксини и лекарства срещу 
коронавируса, а и хора, които да 
ги прилагат на заболелите. Дори 
на хората от първата линия на бор-
бата срещу коронавируса да обеща-
ят тройни заплати, те няма как да 
компенсират дефицита на меди-
цински специалисти. Най-много 
да попълнят отряда на заразени-
те медици, който към 5 август на-
брояваше 711 души, нараствайки 
за едно денонощие с 10 души.

Хаотичните реакции на пре-
миера и неговото обкръжение от 
„калинки“ се отразяват травми-
ращо и на Националния опера-
тивен щаб. Докато шефът на ВМА 

проф. Мутафчийски изчезна от 
екраните, а главният държавен 
здравен инспектор доцент Кун-
чев плаши, че при това разви-
тие на нещата можем да станем 
като Италия, министърът на здра-
веопазването се опитва да внуша-
ва бодрост и увереност, че ще се 
справим с напастта. В същия бо-
дряшки дух се изказва и преми-
ерът Борисов: проблемът, санким, 
не бил български, а световен. В мо-
мента нищо не налагало замяна 
на режима с по-строг – страшното 
щяло да дойде с постепидемичната 
икономическа депресия. Спокой-
но, моряци, корабът потъва нор-
мално! Така или иначе ще се мре 
яко, дайте да си поживеем като 
хората преди смъртта. Все едно, 
че някой друг ни плашеше с чува-
ли с трупове и хладилни камиони 
и пързалки, превърнати в мор-
ги. Борисов дори благодари на ме-
диите, че са излъчвали такива апо-
калиптични кадри от чужбина. От 
което излиза, че са били съучастни-
ци в колективното престъпление 
насаждане на паника, за което 
главният прокурор Гешев об-
вини председателката на Асо-
циацията на фармацевтите в 
България д-р Асенова. В съда 
обвинението бе променено на 
административно наруше-
ние, което се наказва с глоба, но 
сигурно и то ще падне.

Нейсе, народът, според 
Борисов, се нуждае от вино, 
бира, мезе и зрелища. Затова 
най-напред бяха отворени пи-
тейните и нощните заведе-
ния, а собствениците им бяха 
наградени с ДДС от 9%. Ско-
ро парламентът свали на 9% 
и ДДС върху виното и бира-
та в заведенията из курорти-
те, но не и в кварталните ма-
газинчета. И в момент, когато 
хиляди скандират „Оставка!“ сре-
щу правителството и Гешев, Бо-
рисов реши да удовлетвори улти-
мативните искания на феновете 
на ЦСКА и „Левски“ за допускане 
на публика на трибуните. Вероятно, 
защото те се заканиха в противен 
случай да отидат да гледат мачо-
вете под прозорците на МС. Гри-
жа за футбола ли е тази отстъпка на 
Борисов, или е проява на страх? Да 
не би, санким, феновете да се при-
съединят към другите протести-
ращи срещу него и главния про-
курор? Сякаш другите протести-
ращи не стигат! Какво ли не би дал 
премиерът тях да ги нямаше на ули-
цата, ама пусти „евроатлантически 
ценности“! Виж я Херо отде гльода. 
Че и европейските посланици за-
почнаха да проглеждат за някои 
особености на българското дър-
жавно управление. 

А в Европейския съвет вече 
не половината, а всички се сме-
ят на разминаването между хвал-

бите на Борисов и резултатите, 
постигнати от неговото прави-
телство в борбата с корупцията 
и коронавируса. Да не говорим за 
това на колко наказателни проце-
дури бе подложена България за-
ради непълното, ненавременно 
или никакво изпълнение на ев-
ропейските директиви. „България 
съвсем загърби европейското зако-
нодателство“. Така вестник „Сега“ 
(05.08.2020), резюмира заключе-
нията на последния доклад на ЕК 
за спазването на правото на Съюза 
през 2019 г. В ЕП също се формира 
мнение, че клептократи, като на-
шите герберо-патриоти не бива 
да се награждават с милиарди 
евро от бюджета на ЕС 1921-1927 
г. и Фонда за възстановяване. Ос-
таването на Борисов и ГЕРБ на 
власт с нищо няма да помогне на 
България да се отлепи от дъното 
на бедността и корупцията в це-
лия ЕС. Който и да смени сегаш-
ните управляващи, не може да 
е по-лош, неграмотен и прост от 
техния настоящ лидер. Нито по-

вулгарен и грабежоспособен. Дъ-
ното на подлостта и слугинажа 
отдавна е достигнато – както от 
управляващите и техните ортаци, 
така и от присъдружните им медии, 
синдикати, политолози, социолози, 
социални антрополози, политиче-
ски психолози и други шарлатани.

Що се отнася до „успехите“ на 
правителството в борбата срещу 
коронаепидемията, най-добра-
та оценка за тях получаваме от 
чужбина. Десетки страни, послед-
ната от които Белгия, престанаха 
да смятат България за сигурна 
страна. Поради което  забраня-
ват влизането в тях на българ-
ски граждани, или на хора, пре-
минали през България. Други, 
като Гърция и Австрия, им искат 
PCR-тестове, или ги поставят под 
14-дневна карантина. И с пра-
во, защото броят на починалите 
от коронавирус у нас започна да 
чупи рекорди, варирайки между 
11 и 16. Буди подозрение фактът, 

че веднъж те се представят в аб-
солютни стойности, а друг път – 
като процент от направените те-
стове. И, както се шегува вестник 
„Московский комсомолец“: „Разра-
ботеният от Министерството 
на здравеопазването способ за от-
читане на заболелите, спаси Русия 
от нов взрив на коронавируса“.

Показателно за провала на бор-
бата с коронавируса в световен ма-
щаб е признанието, направено на 
пресконференция в офиса на СЗО 
в Женева от нейния председа-
тел Тедрос Аданом Гебрейсус: 
„Все още няма вълшебен ключ, кой-
то да реши проблема и може би 
никога няма да има“. („Йеничагъ“, 
05.08.2020).

Благодарим за откровение-
то, макар то да е твърде закъсня-
ло. Остава и нашите „спасители“ 
от коронавируса да признаят, че 
системата на здравеопазване-
то е също толкова неподготве-
на, колкото беше в началото на 
епидемията. Спасението на даве-
щите се е в ръцете на самите даве-

щи се! Властта не може да ни осигу-
ри дори достойно погребение. Тъй 
наречената Национална конфе-
ренция на ГЕРБ, свикана едно-
лично от Бойко Борисов на ме-
гдана пред София Техно парк на 
5 август, доказа колко прави са и 
най-яростните критици на прави-
телството и неговия модел. Заста-
нал на сянка, редом с подпрения 
на патерици „присъдружен“ пред-
седател на СДС Румен Христов, 

премиерът изрецитира дежурното 
си самопохвално конско, докато 
на обедното слънце се пърлеше 
„елитът“ на ГЕРБ. Той повтори 
всичко казано преди за магистра-
лите, стабилността, брутния вътре-
шен продукт, борбата с контрабан-
дата, свободата на словото и иници-
ативата. Похвали се за чакалнята 
на еврозоната и банковия съюз, 
но не обясни защо смени архи-
текта на тези „успехи“, министъра 
на финансите Владислав Гора-
нов. Разясни и защо парламентът е 
необходим: за да може при необхо-
димост да се удължи извънредното 
положение, да се тегли нов държа-
вен заем, да има бюджет и увеличе-
ние на заплати, пенсии, помощи за 
бизнеса и други. Ако не било всич-
ко това, той бил готов да се отте-
гли. Но само при споменаването за 
оставка, „стадото“ заблея: „Бойко! 
Бойко!“ Закъде са без пастира, кой-
то отново се изкара жертва на ко-
мунизма и на „партията на Румен 
Радев“. Спомена за дядо си, който 
бил убит от комунистите, но не 
обясни защо баща му и той са-
мият са станали членове на БКП.  
Не се сети и да пророни сълза от 
едното око, както Цецка Цачева 
направи преди балотажа за пре-
зидентските избори.  С това по-
средственото театро завърши.

Вдъхновени за нови „успехи“, 
герберите се разотидоха. Преди 
това, наети от властта чернори-
зци пребиха младежи, скандира-
щи „Оставка!“ и „Мутри вън!“. От 
ГЕРБ се „разграничиха“ от „прово-
каторите“, които явно не им бяха 
чужди, щом се разхождаха необез-
покоявани сред участниците в кон-
ференцията. Полицията, разбира 
се, не се намеси, за да предотвра-
ти издевателствата над протес-
тиращи и журналисти, дошли 
да отразяват форума. Няма да си 
мръдне пръста и прокуратурата 
на Гешев. Тя разследва кой е запи-
сал простотиите на Борисов, вмес-
то фактите в записите с неговия 
глас, чиято автентичност бе доказа-
на от американски експерти. Няма 
кой да проучи и как пачките евро 
и златните кюлчета са се озовали 
в чекмеджето на Борисов в пре-
миерската спалня в Бояна. Сре-
щу каква „услуга“ са му били даде-
ни и къде са отишли след това?

Петко ПЕТКОВ

Минчо МИНЧЕВ

Навръх празника „Преображение Господне“ съветът на управля-
ващата коалиция обсъди обстановката в страната, след кое-

то Валери Симеонов извести, че правителството ще доизка-
ра мандата си, начело с Бойко Борисов. Вариантът за смяна 
през септември изобщо не бил разглеждан. Овчарските куче-
та, „обединените“ патриоти, не позволяват на овчаря да хвър-
ли гегата, защото ще останат без мръвки. Ерго, въпреки проте-
стите из цялата страна и главоломно спадналия рейтинг на ГЕРБ и 
нейния лидер, Борисов и компания ще продължат да „управля-
ват“ на инат. Докато не бъдат принудени да си ходят с камъ-
ни, както през февруари 2013 г. Що се отнася до САЩ, нека гос-
пожа Херо Мустафа да заповяда. Защото Урсула и Ангела няма 
да кажат „Стига!“ на българската агония… 

Това си мислех докато слушах как площадите скандират „Ос-
тавка!“. Малцина са тези, които се замислят какво означава 

тя за този, от когото я искат. Той, който е слагал подписа си от 
името на държавата, под договори, чекове, постановления и вся-
какви заповеди, какво ли не би дал да има право да сложи подпи-
са си и на онзи прост лист хартия, на който пише „Оставка!“. 

Но така е устроен светът: главната резолюция винаги я по-
ставя някой, „чуждестранен професор по черна магия“, или Главни-
ят бос, от негово име. 

Всичко след тях е само в ръцете на Господ!...

Ако бях мегаломан щях 
сега да напиша, че Кор-
нелия Нинова първо 

чете „Нова Зора“ и след това 
взема решения. И наисти-
на, случаят е такъв, че други 
на мое място биха хвърляли 
шапки до небето и биха из-
тъквали своята непреход-
на значимост и провидчески 
дар. 

В понеделник, 3 август, бе 
отпечатан миналият брой 31 
на в. „Нова Зора“. И каквато е 
традицията, като коалиционни 
партньори, надвечер, оставих-
ме на пропуска на „Позита-
но“ 20 съответните 25 броя от 
вестника. Целта открай вре-
ме е една и съща: да не забра-
вят, че още ни има, и че не се 
отказваме да бъдем коректив 
в случаите, когато и народът 
мисли като нас. Този път оба-
че, това не се налагаше. 

Вторникът, общо взето, бе 
своеобразен „тур за овации“. 
Нескромно звучи, но поздрав-
ленията за статията „Преди 
корабът да потъне“, под коя-
то стоеше името ми, бяха впе-
чатляващо много. И вече, в 
сряда, на нарочна прескон-
ференция, председателят на 
Коалиция „БСП за България“, 
Корнелия Нинова, обяви, че 
се свиква извънредно заседа-
ние на Народното събрание, 
с основни искания: прозрач-
ност в харченето на фискал-
ния резерв, предвидимост в 
развитието на икономиката и 
грижи за хората на България, 
неща за които и моя скромност 
бе отредил да бъдат основна 
тема на статията ми. 

На въпросната прескон-
ференция проф. Румен Ге-
чев, много по-задълбочено и 
много по-точно от спомена-
тите в моята статия тревож-
ни размисли, разкри опасе-
нията на Парламентарната 
група на „БСП за България“ 
относно, безконтролното 
харчене на бюджетни  пари, 
без санкциите на Парламен-
та. Обобщението, в политиче-
ски смисъл, на тази вярна кон-
статация направи председате-
лят на БСП Корнелия Нино-
ва. Тя подчерта последиците 
от недопустимата управлен-
ска практика на министър-
председателя Бойко Борисов, 
който в последните години, ед-
нолично разпределя средства-
та, собственост на всички 
български граждани. И че го 
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Преди тридесет година бълга-
ринът бе забравил какво е 

страх от бедност. 
Много малко бяха  хората  без 

работа, без трудови доходи, без по-
крив над главата си, без годишна 
почивка на лагер, в почивни стан-
ции, в санаториуми или в морски 
и планински курорти. Българите 
бяха и продължават да бъдат на-
селението с най-голям процент 
собствени жилища и лични спес-
товни влогове. Днес обаче бед-
ността е повсеместна, мизери-
ята е ужасяваща, младите хора 
заминават  на гурбет в чужби-
на, за да изхранват и себе си, 
възрастните си родители и не-
връстните си деца. Целенасоче-
но 90% от българския народ, по-
ставен в пълна  икономическа  за-
висимост от хората с парите  в т.ч. 
и от държавата е обект на тотал-
на манипулация от онези, които 
паразитират на гърба му - чинов-
ници, олигарси, мутри, продажни 
журналисти, политолози и соци-
олози, съдии и прокурори – всич-
ки, които сладострастно се къпят 
във власт, пари и удоволствия. От 
екраните на телевизорите, от ко-
лоните на вестниците,  от радио-
станции  и списания денонощно 
ни облъчва реклама, която кара 
хората да харчат и малкото пари, 
които имат и да не спестават, за-
щото спестените пари ги правят 
независими. Холивудската про-
дукция отвсякъде внушава: “Реа-
лизирай мечтата си и ела в клуба 
на богатите, за да живееш като 
нас!”. И младите тръгват, забра-
вяйки за всичко “мило и родно”, за 
да гонят призръка “американска 
мечта”. Нищожно малко от стре-
мящите се успяват – само онези, 
чието  родителите са от “сектата” 
и с готовност правят от децата си 
“заложници” на собствените си 
животински страсти и обвързано-
сти. Но Холивуд не спира дотук, 
в ход са и другите екстри на “La 
dolce  vita”: казина, цигари, нар-
котици, секс и много алкохол, за 
да нямаш време да  мислиш, да 
си вечно опиянен и перманент-
но да живееш  с  измамното усе-
щане за вечно   щастие. Така  чо-
век не забелязва, как този нов на-
чин на  живот разрушава здравето 
му  и той започва да се страхува и 
от болести, и от смъртта!

Така “опакован” със 
страхове, 

гражданинът е  напълно зави-
сим от онези, които му втълпяват 
чрез  всички  възможни средства 
за масова освоедомяване, че те 
са тези, които  ще му помогнат и 
ще го избавят от фобиите му, сти-
га той да им даде гласа си. И той 
гласува за своите “робинхудовци”,  
избира ги за “водачи”, но с изне-
нада установява, че след като им 
е дал властта над самия себе си, те 
не бързат да помагат и да изпъл-
няват обещанията си, защото въ-
обще не са си и мислили да го пра-
вят, заети с грижите за личното 
си “его” и за тези, които са пла-
тили “масрафа”. Не е реално  да се 

помогне на всички хора по земя-
та, казват “победителите”, защо-
то хората  са твърде много  за да 
има  работа за всички, не е въз-
можно да бъдат изхранени, за-
щото ресурсите са ограничени. 
Още повече, че трябва да се вла-
гат огромни средства за постоя-
нен контрол над популацията, за 
да не ни изненадат отново с ня-
коя революция! Такава е простата 
истина за глобалния неолибе-

рален и еднополюсен световен 
ред, обсебил напълно планетата 
през последните тридесет годи-
ни, част от който е и най-бедна-
та и нещастна страна в Европа 
– България.

И какво излиза на практика? 
Човеците – венецът  на природа-
та, приемайки  ренесансовия ху-
манизъм  на Данте Алигери, Ле-
онардо да Винчи, Еразъм Ротер-
дамски, Волтер  и Гьоте, Айщайн 
и Махатма Ганди  и отказвайки се 
доброволно от Създателя  и даде-
ния им от него  интелект, стават 
клиенти  на Сатаната, превръ-
щайки се в негово оръдия в борба-
та му с даряващия Добро Творец. 
За съжаление, носещата  се без-
волево по течението на живота 
огромна маса от  хора  остави-
ха обстоятелствата да ги побе-
дят, контролирайки живота им! 
И това стана възможно едва след 
като 

човекът допусна да бъде 
обладан от навици, 

превърнали се във формира-
щи и контролиращи живота му  
обстоятелства като: страх, суеве-
рие, алчност, сребролюбие, сла-
дострастие, отмъщение, гняв, 
суета и обикновена леност!

Всичките тези христоматийни 
истини, разкрити   по един изклю-
чително талантлив и въздействащ 
начин откриваме в книгата на 
американския писател Напо-
леон Хил “Да прецакаш Дявола”. 
След издаването на  една от  най-
продаваната за всички времена 
книга  по  самоусъвршенстване  

“Мисли и забогатявай”, през 1938 
г. д-р Хил завършва ръкописа и 
на своето  “ръководство” за  из-
лизащите от Великата депре-
сия американски граждани, по-
казвайки им пътя за преодоля-
ване на собствините им  само-
ограничения  във времена  на 
несигурност и тревожност. “Ин-
тервюто” с Дявола е дисекция на 
американската действителност и 
нововъзприетата етика в страна-

та, където отдавна са забравили 
заветите на бащите – основатели, 
но претендираща за изключител-
ност и величие.  Доказаното  твър-
дение  на автора, че  98 % от граж-
даните на САЩ живеят 

по законите на Сатаната 
е толкова неочаквано и 

стряскащо, че родните и близ-
ките на писателя  забраняват 
книгата да бъде побликувана и 
тя е в забвение цели 70 години, 
включително и 41 година след 
смъртта му. “Да прецакаш Дяво-
ла” излиза в САЩ през 2011 г., във  
времена  на неувереност и взема-
нето на  трудни лични решения от 
обикновените хора, сблъскали се 
с последствията на поредната 
голяма финансова и икономи-
ческа криза. Днес този “Пътово-
дител” за свобода и успех е край-
но необходим на американците, 
търсещи решения, които да ги  
изведат от дълбоката морална, 
политическа и социално-ико-
номическа криза, провокирана 
от тоталното разделение в об-
ществото на бели и тъмнокожи, 
на  бедни и богати, на роби и ро-
бовладелци,  на демократи и ре-
публиканци, на индустриалци 
и финансисти, на  традициона-
листи и неолиберали. 

Със сила, пари и шантаж, с  
всеобхващата и всепрониква-
ща реклама на потребителското 
общество, с мъртвата хватка на 
“върховенството” на частната 
собственост и с диктата на с  нищо 
не ограничавания  свободнен па-
зар, с брутално повсеместно нала-

ганата  “изключителност” и ве-
личие на американска нация, вла-
стелините на света успяха не само 
да елеминират един път завинаги 
смразяващия ги конкурент – со-
циализма, но и чрез клинтъновия 
“трети път” превърнаха плане-
тата в 

империя на Сатаната. 
Но  когато се захващаш с така-

ва “отговорна” работа не е лошо 
да препрочиташ от време навре-

ме и светото писание!  
“Но Исус като знаеше техни-

те помисли, рече им: всяко цар-
ство, разделено на части, една 
против друга, запустява, и все-
ки град или дом раздделен на час-
ти, една против друга, няма да ус-
тои.

И ако сатаната изгонва са-
тана, той се е разделил сам про-
тив себе си: тогава как ще устои 
царството му!“ ( Мат., 12: 25.25) 

Дяволът прецака всички, но 
и себе си! Защото Опонентът му 
хилядолетия бе градил своя до-
бър свят, а духовната му сила бе 
толкова голяма, че никакви за-
говори и преврати, цветни ре-
волюции и фейкови новини, 
санкции и ембараго, продаж-
ни политици, елементарни кра-
дци, мошеници и демагози не 
можаха да изтръгнат от сърца-
та на хората доброто, любовта, 
смелостта и  вярата в Него, в Ис-
тината  и в Живота!

Днес Колелото на историята 
забавя своя ход, пренастройвайки  
се  така, че  човечеството да поеме  
отново движението си  по предна-
чертания  и предоопределен 

Път към просперитет, 
добруване и благополучие!

Българският народ не е  и не 
може да бъде изключение от този 
обновен и силен порив на хората 
към щастие, прекрасно форму-
лиран в Декларацията за неза-
висимостта на САЩ от 1776 го-
дина: “...видни от само себе си са 
истините: всички хора са създаде-

ни равни, а техният създател ги 
е дарил с някои неотнемаеми пра-
ва, измежду които правото на 
живот, на свобода и на стремеж 
към щастие. И за да гарантират 
тези права, хората си учредяват 
управление, което извлича спра-
ведливата си власт от съгласие-
то на управляваните. Според нас, 
щом една форма на управление се 
окаже пагубна за поставената 
цел, Народът има правото да я 
видоизмени или премахне и да уч-
реди ново управление, поставяй-
ки основите му на такива прин-
ципи и организирайки властта 
му по такъв начин, каквито му 
се чинят най-подходящи, за да га-
рантират неговата сигурност и 
щастие”.  

Когато днес народът на Бъл-
гария е по улиците и блокира 
шосета и кръстовища за да по-
каже, че “ний не сме веке рая по-
корна”, констатираме че, за съ-
жаление,  враговете  не са “тур-
ци злокобни”, а самозабравили 
се нашенски безродници, кои-
то направиха хилядолетната ни 
Родина за посмешище на ци-
вилизования свят. Такъв срам 
и  позор българският народ не е 
приживявал никога в хилядолет-
ната си история! Със своето аро-
гантно дебелоочие тези саморас-
ли  управници и техните клакьо-
ри от присъдружните им пар-
тии, дошли на власт с едва 28% 
от имащите право на глас бъл-
гари, тези “ръководни” партий-
ни босове с мутренски физио-
номии, тази  председателка на 
Народното събрание с робска 
психика и блюдолизно поведе-
ние, за която определението от 
боса й за “проста кърджалийска 
вагина” предизвиква селфи с от-
кровенното потвърждение: “Аз 
вярвам на Бойко Борисов” –   всич-
ки те, заедно, преминавайки вся-
какви граниници на търпимост 
и морал, доведоха иначе спо-
койните и толерантни бълга-
ри, до състояние на гняв и на 
готовност за крайни действия 
в защита на доброто име, авто-
ритета и великите традиции на 
майка България!

Дойде време младите българи, 
у нас и по света, да се сборят и да 
“прецакат” Дявола!

Имаме всички основания да 
предположим, че вече се е натру-
пала достатъчно критична маса, 
необходима за взрив, който 

да помете всичко гнило, 
насилствено присъдено към 

националната ни тъждествен-
ност, народопсихология и тра-
диционни ценности. Когато пре-
ди тридесет години, нагло и без-
церемонно, с помощта на кири-
якстефчовците организирано ни 
променяха законите и манталите-
та, заставяйки ни да забравим за 
спасяващата ни съборност, “вак-
синирайки” ни против човещина-
та, взаимопомощта и съпричас-
тието ни към по-слабите, възраст-

ните и хората в неравностойно 
положение, ние наивно повяр-
вахме на нашите “лидери”, че 
това е пътя към щастието, сво-
бодата и справедливостта. 

Измамихте ни, въпреки че 
имахте цялата власт и нашето 
доверие! 

Оттук насетне нито една ваша 
дума не заслужава да бъде чута, 
нито един ваш довод не трябва да 
се приема, защото вие, лешояди-
те на прехода, които пълнехте 
гушите и банковите си сметки с 
открадното, разгроменото и с ос-
тътъците от общонародната соб-
ственост,  унищожихте всичко – и 
вяра, и надежда, и настояще, и бъ-
дещето на млада България! 

Прошка за вас не може и 
няма да има!

И недейте да си мислите, че 
с мимикрия и късане 
на опашката си, ще съ-
умеете отново да “взе-
мете завоя” и да се на-
редите в първите редици 
на победителите! Всич-
ко помним, всичко зна-
ем:  и за кукловодите, и 
за компроматите, и за 
изпраните пари, и за 
тайните договорки, и 
за тоталното предател-
ство! 

Тридесет и пет-чети-
редесетгодишните бъл-
гари, които са в първи-
те редици на протести-
те, не са обременени 
с лъжи и кражби, със 
стари зависимости и 
извършени политиче-
ски “салтомарталета”. 
Те са надеждата!

Техен неоспорим гарант и 
лидер, е всенародно избрания с 
пряк  вот български президент, 
генерал Румен Радев. Той ни е 
даден от Бога, така както Бог 
даде Путин на великия руски 
православен народ. Оценен и от 
Русия, и от САЩ, и от Китай, за ли-
дер с високи професионални ка-
чества, духовно извисен, честен и 
човек със  стратегическо мислене, 
нашият водач непоколебимо и 
решително застана на страната 
на народа срещу мутрите, не се 
огъна срещу държавната нака-
зателно-правна бухалка, сне до-
верието си от правителството, 
както направиха  и правят еже-
дневно дни наред  болшинство-
то българи, поиска оставката 
на главния прокурор, който не 
оцени неговия жест с назнача-
ването си, демонстративно по-
казва неуважение към парла-
мента, превърнал се в регистра-
тор на капризите  на олигар-
хията и техните политически 
портиери. Голямата опасност за 
политическите му опоненти  се 
крие в умението на президен-
та да отличава притворството, 
пост-истината, “хамелионите” 
и политическите проститутки, 
наредили се на опашка за висо-

ки постове и държавна “мазнин-
ка” от тези, които без лозунги и 
клетви за лична преданост, са 
готови за тежък, “ратен” труд, 
в името на добруването и прос-
перитета на народа и страната.

Младите лидери,  които ще ог-
лавят политичското движение и 
всички онези, които са готови да 
ги подкрепят и не се изплашиха 
в похода си за  справедливост, ро-
долюбие и истинност срещу по-
литическа класа на България, 
трябва неотстъпно да търсят и 
откриват в морала на кандида-
тите  за депутати, съветници, 
висши чиновници и прочее бъ-
дещи ръководители, жеалание 
за стриктно спазване на етич-
ните правила, произтичащи от 
хилядолетните канони на пра-
вославната ни вяра. Само тога-
ва, когато в отношенията между 

хората, между държавата и хората 
има честност, откритост, спазва-
не на дадената дума и обещание, 
съпричасност към нуждаещите 
се, скромност и отказ от външна 
показност и самохвалство, духов-
на чистота и родолюбие, само то-
гава кандидатите за “слуги” на на-
рода следва да получават дове-
рието на своите избиратели. В 
тази връзка, всяка една партия 
трябва да приеме и най-строго 
да контролира изпълнението 
на свои 

Етични правила, 
което да е решаващия кри-

терий за оценката и кадрово-
то израстване на съответните  
партийни функционери.

Върху нашия политически 
ландшафт израснаха плевели-
те на неприкритото обслужване 
и защита интересите на чужди 
държави, шпионски и идеологи-
чески централи и клубове, в т.ч. 
и от висши държавни служите-
ли. Въпросът не е само в корупци-
онната съставляваща, стандартно 
присъстваща в арсенала на чуж-
дите ментори, по-същественото е, 
че купувайки си политици и ви-
сши чиновници, чуждите аген-
ти за влияние, лично обогатя-
вайки се, нанасят непоправими 

вреди на нормалните двустран-
ни и многостранни междуна-
родни  отношения на България. 
Увлечени от този бизнес, офи-
циалните чужди представите-
ли у нас не вникват в същината на 
вътрешнополитическите течения 
и процеси, неадекватно инфор-
мират своите правителства, 
чиято политика към България 
се превръща “дефакто” в под-
крепа на клиентелизма, на ин-

тригантството, на по-
газването на законите, 
в името на “висши” над-
национални интереси, 
в масовото прилагане на 
двойни стандарти и от-
кровени спекулации. В 
редица случаи, наши-
те  първи държавни 
мъже и жени, наруша-
вайки общоприети-
те норми в междудър-
жавните отношения 
и с мълчаливото под-
минаване от страна на 
партньорите, изграж-
дат собствени мрежи, 
обслужващи  търгов-
ските и икономически 
отношения със съот-
ветната страна. Тези 

“мрежи” започват конкурентна 
битка с паралелни олигархич-
ни структури на други мест-
ни висши чиновници, стигай-
ки до политически гафове и аб-
сурди. Христоматиен пример в 
това отношение е уникална-
та “битка” пред смаяните по-
гледи на световната общест-
веност между две българки, 
кандидатствали за най-висо-
кия пост в международните 
дипломатически отношения – 
Генерален секретар на ООН. А 
какво да кажем за невероятни-
те излияния от глас, приличащ 
много на този на премиера, 
който обяснява как специал-
но го играе  “прост”, за да по-
лучава това, което му е нужно 
–  преди всичко европейски 
финансов ресурс, а след това... 
“отзад на колегите с 200”. След 
този ефир, посланниците на 
ЕС в РБ констатират преце-
дент в дипломацията: ръково-
дителят на държава - член на 
ЕС, сам признава, че 

умишлено заблуждава 
своите колеги, 

с цел получаване на фи-
нансова изгода! А нашият Ви-
нету си мисли, че е прецакал 
всички, защото така и не разбра, 

защо  по време  на едно от пър-
вите си появявания на среща на 
най-високо ниво, Силвио Берлу-
скони, отзад, измерваше гърба 
му с педи! Не челото, а гърба!?  

И отново, и отново нещата 
опират до морал и етика, но и 
до закони и стриктен контрол 
за тяхното изпълнение. Малка 
и слабееща България, която 
вече е изключително зависи-
ма от участието си в междуна-
родното разделение на тру-
да, от свободното движение 
на стоки, хора и капитали, от 
максималното и прагматич-
но реализиране на своите 
географски и природни да-
дености,  не може да си поз-
волява субективна и неком-
петентна интрепретация на 
традиционно  установили се 
международноправни норми 
и добра практика в отноше-
нията с всички страни по све-
та и, особено в триъгълника ЕС 
– ЕврАзЕс  – “Един пояс  – един 
път”.

Особенна отговорност за 
съдбата на Отечеството се сто-
варва и върху  50-70-годиш-
ните българи, които изнесоха 
и най-тежко понасят през го-
дините безумно некомпетент-
ния и безкрайно вреден за стра-
ната преход към пазарна ико-
номика, известен като “Плана 
Ран-Ът”. Сред тази възрастова 
категория са и мислещите и 
знаещи българи, които  пред-
виждаха и впоследствие ста-
наха свидетели на българска-
та деградация. Наглостта, бру-
талната сила и не прикриваната 
далавера, проявена от местните 
компрадори и мутри, под носа и 
пред безучастния и преднаме-
рено подканващ поглед на но-
вия “big brother”, направиха без-
мислена и безпредметна актив-
натата им съпротива и, заедно с 
половината от имащите право 
на глас българи, отказаха с гла-
са си да подкрепят тази “фиес-
та” на глупостта, простотия-
та и открития грабеж! 

Днес, обаче, младите бълга-
ри влязоха в битката със зад-
кулисието и “дълбоката дър-
жава”, активно се съпроти-
вляват и  искат промяна. Пред 
дързостта и смелостта им “да 
прецакат дявола“,  има една го-
ляма опасност – над тридесет 
години у нас и в държавите, 
където те пребивават,  за да 
изкарват повече пари и да по-
лучат образование, ежеднев-
но и ежечасно ги облъчват с 
нравственост и идеология, 
раждаща егоцентризъм, ин-
дивидуализъм и груб прагма-
тизъм – основни завоевания на 
пресловутия западен начин на 
живот. Тази етика и този мо-
рал доведоха “меката” на сво-
бодата и демокрацията до раз-
пад, до  тотално и антагонис-
тично разделение в обществото 
и пред прага на  гражданска 
война. Такова разделение вече 
същуствува и у нас – омраза, 
безкомпромисност, лустра-

Етюд в спалнята на премиераОт стр. 12 ции, бездуховност и прекло-
нение пред силата и парите! 
За народ, дал азбуката на сла-
вяните, пръв възприел, запазил 
и пренесъл през вековете сред 
народите на Източна Европа 
могъществото на православ-
ната вяра с нейната съборност, 
състрадателност и помощ към 
слабия, със себеотдадеността си 
на правото дело, на истината 
и Новия завет, приемането на 
“етика”, подчинена  на страст-
та за пари, власт и удоволствия, 
ще бъде равнозначно на пуб-
лично самоубийство! 

Ние, мислещите и знае-
щите българи, преминали 
през битки, възходи и паде-
ния, днес сме призовани да 
изпълним дълга си пред Оте-
чеството и предците ни и да 
подкрепим с всичко, което 
знаем и можем, младото и  
родолюбиво българско пле-
ме, нашите деца и внуци, ко-
ито благополучно да преве-
дат народ и  Родина  през оч-
акващите ни тежки години 
на изпитания и борба! Амин! 
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Добилият огромна попу-
лярност в интернет-прос-
транството фотоетюд  от 

спалнята  на българския пре-
миер, дело на  неизвестен автор, 
със  своята непосредственност, 
истинност и красноречивост 
може удачно да  си  съперничи 
с образците на художествената 
фотография, но за разликата от 
тях той е с изключително ниска 
естетическа стойност и брута-
лен подтекст. 

Такова морално падение с 
цялата си цивилизациона кри-
воразбраност българската поли-
тическа класа не помни от Осво-
бождението насам!

Колкото повече  политоло-
зи, социолози и "вехти" анали-
затори  се напъват, за да форму-
лират достоверно и обективно 
определние на българския  пре-
ход към демокрация и свобо-
ден  пазар, толкова повече този 
"премирски етюд" се превръ-
ща в емблема за състоянието на 
морала днес, в неопровержимо 
свидетелство за крещящото  со-
циално неравенство и, най-вече, 
в доказателство за животинския 
нагон към власт, пари и удо-
волствия, окончателно превзел 
нашата управляваща полити-
ческа "ферма" през  последното 
десетилетие.  

Ако е имало нещо "ново и 
добро", 

което да е дошло с "демокрация-
та" по нашите земи,то  би тряб-
вало отдавна животът да е съ-
поставим  с този  на средния ев-
ропеец, да е станал  по- смислен  
и да  не  провокира икономиче-
ска емиграция. Но не би! И си 
спомняме библейската мъдрост 
– "По плодовете ще ги познае-
те!" Е, безплодни  се оказаха де-
мократите  с  техния "денонощен 
труд" на "ползу роду"! След три-
десет години надежди, днес  ни 
остана само възможността  от 
екрана на телевизия "Евроком", 
гледайки  18-серийния  доку-
ментален филм "България, коя-
то съградихме"  с гордост да си 
спомняме за добрата  социалис-
тическа България.

С гръм и трясък бе разруше-
на държавата, без особени уси-
лия  диктатурата бе низгверна-
та, а комунистическият режим 
бе обявен за престъпен, но демо-
кратичното "ново време" така 
и не дойде. Десетилетия обик-

новените хора в България се къ-
пят в лъжи, обещания и празни 
копнежи, а накрая се оказа ,че 
това "ново" си има английско 
име и то е  "фейк" ("fake news"), 
прикривайки мутренския гра-
беж на "избраните" от кръга  на 
"Г- 13", "Възраждане",  "Орион", " 
"Олимп",  "Капитал", "Банкян-
ското блато" и пр., намерил  
прекрасна илюстрирация с  
етюда в спалнята на премие-
ра на РБ, показващ  как "хищ-
ниците" спят напреко на спал-
ните си, до тях, на шкафчето са 
заредените им пистолети, сим-
волизиращи властта, а в чек-
меджетата са  парите, с които си 
гарантират охрана, предатели и 
най-вече удоволствия, отдава-
нето на които са  представени 
в нашия случай с отворената 
бутилка с  дванайсетгодишно 

уйски и умореното от разврат  
голо и дебело  тяло на "бащица-
та". Потрес!!!

Вече в няколко есета разказ-
ваме  за филогенезата  на сти-
ла, начина на   живот и пове-
дение  на родната компродор-
ска олигархия през последни-
те тридесет години. Тя по нищо 
не се отличава от тази в остана-
лия пазарен свят, но при нас тя 
е особено нагла, безпардонна, 
показна и задушаваща. И  ако 
не разкрием корените  и същ-
ността ѝ, то никога няма да мо-
жем да излезем от омагьоса-
ния кръг на безвремието и де-
градацията, обхванали и бъл-
гарското общество, като част 
от света на НАТО и ЕС. 

След грехопаданието, 
човешкият род е изгонен 

от рая и е  изпратен в крайно 
трудните земни условия  за 
да доказва с труд, старание 
и рационалност правото си 
да бъде част от мироздани-
ето, като главната мисъл и 
идея  е  оцеляването, което, 
фактически, е и безусловния 
рефлекс на "Homo sapiens"  за 
самосъхранение. За да успее 
човек  трябва да бъде силен 
и хитър, защото законите на 

джунглата диктуват слабия 
да  загива. Това е начало-
то на индивидуализма, кой-
то постепенно се превръща 
в груб прагматизъм, когато 
всичко е позволено в името 
на постигането на успешен 
личен резултат, независимо 
от използваните  средства, 
падналите жертви и смач-
кания  морал. За постигане-
то на поставената цел е нуж-
на и неограничена свобода 
без задръжки, нужна е сила 
т.е., власт и пари, за да се се 
реализара предполагаемия 
потенциала, независимо от 
това дали го има! Нали има 
сила! Социален дарвинизъм 
в действие! Човек за човека 
е вълк! Побеждава силния! 
Това е жизнена философия 
на цели народи, сполучливо 

формулирана от световно-
известния  американски пи-
сател Хенри Джеймс (1843-
1916):   "...основната амери-
канска формула –  спечели 
толкова пари, че вече нищо, 
абсолютно нищо  да няма 
значение!" 

Огромното мнозинство от 
хората в православния свят  
цял живот се борят да оце-
ляват и да осигуряват бъ-
дещето на децата си, "за да 
не се мъчат като тях". Те не 
са алчни за власт и пари, 
не си купуват индулгенции 
за да опрощават големи-
те си грехове, кланяйки се 
на "Златния телец". Лична-
та им връзка с Бога мина-
ва през светата църква, но 
в повечето случаи  те отпра-
вят молитвите си в уедине-
ние и тишина за да не узна-
ва никой за огромните им 
страхове от дебнещата ги 
бедност, от страшните бо-
лести, от грубата  критика 
на началниците и силните 
на деня, от загубата на лю-
бовта на близките и прия-
телите, от настъпването на 
старостта  и от смъртта.

Властелините на света 
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Етюд в спалнята 
на премиера

Антология

БАЛАДА ЗА РЪЖДЯСАЛИТЕ 
РИЗНИЦИ

Не болестите, олисяването, бръчките,
не секването на ония сили – мъжките,
стареенето има други признаци:
ръждясват вече рицарските ризници.
Захвърлени сега ще ги намерите
в мазетата, в таваните, в килерите...
Не си пилеем времето за лудости,
не ни се получават вече удари.
Преди да защитим светата истина,
днес преценяваме, претегляме, премисляме!...
И надделява разумът над порива.
И си мълчим пред срещнатите подлости.
И чуваме: “Най-сетне помъдрявате
и на децата си достоен пример давате...”

А те - уж дървените мечове препасали -
все мерят тайно ризниците ни ръждясали.

ЗАЩИТА НА ЗАНАЯТА
Тъй много занаяти за богати.
Аз друг избрах – да пиша стихове.
Не съм очаквал злато и палати, 
а муза светла да ме позове.

Не се оплаквам. Все пак оцелявам.
Добиха други капитал, неясно как.
Умът се сърди, но сърцето не се дава -
то пак да продължавам прави знак.

И мисля: всичко щеше да е лесно, 
ако на този свят самичък бях.
Но аз поисках в беднотията семейство
и две деца, към тях натрупах грях.

Защото не с неща необходими,
за да съм със печалбата на „ти“, 
с метафори се занимавам, с рими...
А кой е луд за тях да ми плати?

Каквото надробих, дали ще мога
по адвокатски сам да защитя?
Ще изрека, явя ли се пред Бога,
открехнал ми небесната врата:

„Ти, Боже, имаш, мен ми е известно,
за греховете мои не един въпрос.
Но занаята си работих честно.
Виж, затова пред теб съм гол и бос!”

Таньо  
КЛИСУРОВ

Георги ВАЦОВ

(актова фотография) 

отдавна са установили, че  
хората се управляват чрез кон-
трола върху техните страхо-
ве, които ги вцепеняват и не им 
дават възможност обективно 
да мислят и реално да оценяват 
връзката си с  действителност-
та.

За възпитанието  на  немис-
лещи членове на обществото, 
които са готов обект за манипу-
лации, неосъзната, но съшестве-
на роля играе и зле разбраната 
нашенска патриархална роди-
телска “грижа”, която от малки 
заставя децата да не разсъжда-
ват, а да изпълняват заповеди, 
мотивирани от родителското 
“прозрение”, че ако не слушат и 
не учат, то като параснат   “ще 
мият улиците”. До същия ре-
зултат води и образователната  
система, обременяваща учени-
ците с никому ненужни знания, 
които не генерират умения и на-
вици за самостоятелно мислене 
и не водят към овладяването 
на  онези научни постижения и 

методи, крайно необходими за 
бързата адаптация  на подра-
стващите към търсенето на са-
мостоятелни решения в епохата 
на високотехно-логичните пре-
дизвикателства. Страхът от за-
губата  на любов е присъщ на 
всяко живо същество, защото 
любовта е грижа за ближния и 
привързаност към нещо свое и 
родно. Когато няма любов, кога-
то няма привързаност манипу-
лацията на съзнанието е пре-
делно лесна, личността става  
плячка на стремежа за  удовлет-
воряване на първичен животин-
ски нагон, но не за продължава-
нето на рода, а за получаване на 
нестандартни удоволствия, рязко 
контрастиращи с нормалността, 
с традиционните семейни цен-
ности и православна етика. Така 
се появиха  “джендърството”, 
еднополовите бракове, ювенал-
ните  норми, разкъсващи връз-
ката родител-дете, ЛГБТИ-мал-
цинства  и пр.. 
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