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КАБИНЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ

Уважаема г-жо Вицепрезидент,
Уважаеми секретари  
и съветници,
Уважаеми представители  
на медиите,
Дами и господа,

След изчерпване на зало-
жените в Конституция-
та възможности за съста-
вяне на правителство от 

партиите от 45-то Народно събра-
ние с указ № 129 от днес назнача-
вам служебно правителство. Слу-
жебното правителство ще упра-
влява България до създаването 
на ново, редовно правителство, 
което, надявам се, да бъде излъ-

чено от следващото 46-то Народ-
но събрание след провеждане на 
насрочените от мен избори на 11 
юли. Четиридесет и петият парла-
мент бе белязан с много емоции, ма-
кар и кратък, неговият живот не бе 
напразен, той ще остане като един 
драматичен жалон в излизането 
на нашето общество от авторита-
ризма и корупцията. Хората вло-
жиха в него очаквания, чуха се дъл-
го премълчавани мнения, възро-
ди се духът на парламентаризма 
и на свободното слово, пропука 
се омертата, на която се крепи ком-
прометираният управленски модел. 

На стр. 6

КаБИНЕТ На НаДЕЖДаТа И НОВОТО НаЧаЛО

На 11 май т.г., президентът 
Румен Радев представи ми-
нистерския съвет на назна-
ченото от него служебно 

правителство. Поради натоварените 
с огромни надежди очаквания на об-
ществото за ново начало в политиче-
ския живот на България, след прото-
чилото се предълго управление на ПП 
ГЕРБ и „завоюването“, вследствие на 
това управление, на всички възмож-
ни първи места с отрицателен знак, 
словото на президента, произнесе-
но в Гербовата зала, на 11 май, както 
и думите на министър-председате-
ля Стефан Янев, са от изключителна 
важност за заявените отговорности и 
цели, които тези мъже на дълга си по-

ставят за изпълнение.
По тази причина, макар и отдале-

чени вече на повече от седмица, пре-
доставяме на просветеното внимание 
на нашите читатели не остарялата в 
случая новина за състава на служеб-
ното правителство, а по-скоро набора 
от личности, които ще отстояват жа-
лонираната от президента Радев по-
литика през следващите два месеца, 
когато на 11 юли ще бъдат проведе-
ни  изборите на 46-то Народно събра-
ние и съставено ново правителство от 
партиите в следващия парламент.

В началото на неговия път, ние, в 
„Нова Зора“, призовахме президента 
Радев да бъде „генерал на надеждата 
пред лицето на стъмнените хоризон-

ти на Отечеството“. Днес сме обна-
деждени да отбележим, че в неговите 
действия, и в тази реч, при представя-
не на правителството, за пореден път 
ярко се открояват  смисловата доми-
нанта и политическата твърдост и ре-
шимост, да бъде избавена България 
от политическия батак и волунтариз-
ма. Да се сложи край на един модел 
на управление, който превърна цяла 
една държава в мушия на мафията. И 
защото винаги сме следвали мъдрия 
и проверен от историята принцип, 
че думите отлитат, а писаното оста-
ва, предоставяме и пълния текст на 
разговора на президента Румен Ра-
дев от 16 май,  с водещата Диана Ян-
кулова в предаването „Неделя 150“ на 

БНР. Лично за нас, в „Нова Зора“, ду-
мите на президента в това интервю 
прозвучаха като гаранция, че онова 
толкова дълго и непостижимо очак-
ване за ново начало, е на път да бъде 
осъществено. И може би, защото ви-
наги сме вярвали и работили за часа, 
в който концентрираната енергия на 
честните и отговорни за бъдещето на 
Отечеството хора, ще се прелее в дви-
жеща енергия на единния народен 
фронт за неговото възраждане, при-
емаме с открито сърце сполучливо 
намерената формула, предложена от 
президента Радев, „за демократично 
единодействие при възраждането на 
България“.

На добър час!

Слово на президента Румен Радев при представяне 
на  Служебното правителство назначено от него на 11 май 
2021 г., произнесено в Гербовата зала на Президентството
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Водещ Диана Янкулова: 
Господин президент, да започнем 
смело от това, което попита 
представителят на ГЕРБ преди 
малко - кой носи отговорност за 
служебното правителство? Кой 
ви препоръча министрите, кои-
то назначихте в кабинета?

Румен Радев: Кой предста-
вител на ГЕРБ да знам все пак, 
понеже нямах възможност да 
чуя?

Водещ: Редовият член Тома 
Биков.

Румен Радев: Господин Би-
ков е известен с твърде дина-
мичните си позиции, които за-
висят от това кой е на власт. Да, 
разбира се, че президентът носи 
отговорност за назначаване-
то на служебното правителство. 
Така е по Конституция. Аз не 
бягам в никакъв случай от тази 
отговорност. Напротив. Винаги 
съм се водил от критериите за 
компетентност, почтеност, про-
фесионализъм и, най-вече, отго-
ворност към бъдещето на Бълга-
рия. Това съм търсил, когато съм 
подбирал министри без оглед на 
техните политически пристрас-
тия и все пак мотивирани хора.

Времената са предизвикател-
ни, страхът все още не е отхла-
бил своя обръч и трудно хора се 
решават да заемат такава пози-
ция точно сега. Тя е натоварена 
с много отговорност, а отишла-
та си наскоро власт все още раз-
полага с всички механизми – и 
финансови, и властови, защото 
цялата администрация беше го-
дини наред назначавана от тази 
власт. Но въпреки това има хора, 
които могат да застанат със сво-
ето лице, със своята биография 
и да поемат тази отговорност. И 
искам във вашето студио да им 
благодаря за това.

Водещ: Вие им благодарихте 
за куража, когато ги представи-
хте пред обществото. Означа-
ва ли, че това е „А отборът“ на 
вашия избор или както се гово-
реше в политическите кулоари 
доста хора са ви отказали?

Румен Радев: Това са хора, 
които приеха с готовност да из-
пълняват тази мисия. С повече-
то от тях съм работил по един 
или друг начин и познавам тех-
ните качества, постижения и 
професионализъм. Между дру-
гото, някои от тях са обществено 
известни. Вие също имате пред-
става за тях. За мен най-важно-
то е да постигна баланс между 
професионализъм, отдаденост, 
отговорност. Както обявих при 
тяхното представяне, това е ка-
бинет на демократичното еди-
нодействие. Това е, ако щете, 
един модел за излизане от тази 
безпътица, в която се намира в 
момента България. 45-тото На-
родно събрание много ясно по-
каза, че ние сме в тази политиче-
ска безпътица. Моделът е хора-
та в правителството, независи-
мо дали имат пристрастия към 
левицата, дали са безпартийни, 
център, десница, да се обединят, 
да надмогнат своите различия и 

червените линии на разделение 
и да покажат, че могат да рабо-
тят заедно в името на България.

Водещ: Много анализато-
ри видяха във формулата на 
това служебно правителство 
една по-дълготрайна управлен-
ска конструкция. Готвите ли 
се за по-дългосрочно управление 
на този кабинет, каквато въз-
можност съществува, при по-
ложение че следващото Народ-
но събрание не излъчи стабилно 
управление или пък това е база-
та на политическата подкрепа, 
която ще търсите при канди-
датирането си за втори прези-
дентски мандат?

Румен Радев: Не искам да 
мисля, че ще отидем на трети 
парламентарни избори тази го-
дина. Аз се надявам партиите 
да проявят и благоразумие, и 
отговорност и след следващи-
те избори, в рамките на следва-
щия парламент, те да съставят 
правителство. Не е добре Бълга-
рия да отива от избори в избори, 
най-важното - да нямаме парла-
мент. България е парламентарна 
република, тя се крепи на парла-
мента като основен държавен 
орган, който не само има зако-
нодателни функции, който кон-
тролира изпълнителната власт. 
Една функция, която бе отслабе-
на значително през годините от 
управлението на господин Бо-
рисов. Така че много е важно да 
имаме правителство.

А за това доколко служеб-
ният кабинет може по някакъв 
начин да се впише в едно бъде-
що управление - аз го посочвам 
като възможен модел за изход 
от кризата, в която се намираме 
в момента. Това, което се случи в 
45-ия парламент, е урок за всич-
ки партии в навечерието на но-
вата предизборна кампания.

Водещ: Всъщност не дава-
те ли вие урок на политически-
те партии за онова, което те 
не събраха сили да сторят в 45-
ият парламент. С това служеб-

но правителство вие им давате 
една форма и им казвате „това 
е възможно“ и е разумно за Бъл-
гария в момента.

Румен Радев: Не само аз, но 
всички министри, които вземат 
участие в това правителство, да-
ват този урок. Силно се надявам, 
че те ще успеят, въпреки всич-
ки заложени потенциални бом-
би под това правителство, които 
са на дистанционно управление. 
Най-вече за да могат да покажат, 
че този модел има перспектива 
и това е един изход, към който 
трябва да се стремим.

Водещ: Какво имате пред-
вид като казвате, че под това 
правителство са заложени бом-
би? Проблемът с персоналните 
назначения и рокадите или фа-
кта, че администрацията, с ко-
ято ще работят по ведомства-
та, е дългогодишно изгражда-
на от ГЕРБ. Научихме даже за 
едни спешни трансформации 
– заместник-министри, прена-
значавани в последните дни на 
кабинета като директори на 
дирекции. Специално за екоми-
нистерството имаше такъв 
пример, но предполагам, че по-
добна практика съществува и 
другаде.

Румен Радев: Това са ви-
дими примери за всички. Да ви 
дам най-очевидните. Отишлото 
си правителство отказа да внесе 
актуализация на бюджета в На-
родното събрание и по този на-
чин върза ръцете на служебно-
то правителство. Виждате колко 
много социални проблеми са на-
трупани. Трябва да има средства 
и за пенсионери, които трябва 
да бъдат подкрепени в най-теж-
кия момент, и за медицински-
те работници, и за здравна пре-
венция, и за бизнеса. В момента 
този кабинет е с вързани ръце. 
Той трябва да върши огромна по 
обем работа – да проучва, да ана-
лизира, да търси възможности. 
Това допълнително го натовар-
ва - по какъв начин той може да 
отговори на тези изисквания и 

очаквания на обществото. Оти-
шлото си управление абдикира 
и от една изключително важна 
задача за бъдещето на България 
– да депозира своя План за въз-
становяване и устойчивост в ЕС. 
По този начин отново да поста-
ви служебния кабинет в изклю-
чително трудна ситуация. Това 
е план, разработван почти годи-
на от всички дирекции по ми-
нистерства, отговорни по опера-
тивни програми, от един голям 
екип към Министерския съвет, 
с много секретна информация, 
която не бе достъпна на общест-
веността, с дълга комуникация с 
Брюксел и забележки от там, ко-
ито също не са достъпни на об-
ществеността. Сега само в рам-
ките на дни трябва всичко това 
да се смели, да се анализира и да 
се вземе тежкото решение - ще 
се внася ли в този вид - по този 
начин всички пасиви на насто-
ящия план да се хвърлят върху 
служебното правителство, или 
ще се търси начин той да бъде 
актуализиран. Това в момента 
се анализира, но има мобилизи-
ран достатъчно експертен капа-
цитет и аз вярвам, че служебно-
то правителство ще се справи и с 
тази задача.

Водещ: Оставяте то да взе-
ме автономното решение за 
това по кой път да се върви. За-
щото включително в предишни 
предавания на „Неделя 150“ сме 
разговаряли с много наши и чуж-
ди експерти и всички смятат, 
че не трябва да се губи време, а 
планът може да бъде редакти-
ран и в ход след внасянето му, 
което обаче ще даде възмож-
ност на България вече да усво-
ява средства, особено в онази 
част за възстановяване от ко-
ронакризата.

Румен Радев: Кои средства 
да усвоява България … 13 про-
цента?

Водещ: От друга страна, 
планът беше толкова критику-
ван, че не знам дали да го внася-
ме, ако самите ние не го харес-
ваме.

Румен Радев: Разбира се, че 
не трябва да се отрича катего-
рично, защото това е трудът на 
много експерти от различни ми-
нистерства. Това е труд на про-
фесионалисти и той трябва да се 
уважава. Естествено, че има мно-
го стойностни проекти в този 
план, но той трябва да се гледа 
в неговата цялост. Кметовете на 
редица общини чакат тези 13% 
за санирането.

Нека да обменим няколко 
мисли за плана в цялост и него-
вите приоритети. Категорично 
санирането е една полезна про-
грама, но тя далеч не е справед-

лива. Ако всяка година отделяме 
по 1 млрд. на година за санира-
не, вие виждали ли сте изчисле-
ния на експерти кога всеки бъл-
гарски дом ще бъде саниран?

Водещ: Не, не съм виждала 
такива изчисления, но съм виж-
дала санирани блокове при пър-
вата буря и силен вятър да се 
разпукват по шевовете…

Румен Радев: Да, има такива, 
но има и качествено направени. 
Далеч съм от мисълта, че трябва 
да подлагаме на критика всички 
санирани блокове, но същност-
та на тази програма беше да се 
укрепи конструкцията отвътре. 
Вие знаете състоянието на на-
шите панелни блокове и кога 
вече те излизат от експлоатаци-
онна годност. Това беше голяма-
та цел – от вътре да се укрепят, 
но се абдикира от тази цел и се 
отиде на външното опаковане. 
Но да се върнем към разчети-
те: ако като европейски гражда-
ни плащаме от нашите пари по 
1 млрд., след около 40 до 50 го-
дини всеки български дом ще 
бъде саниран. Много хора няма 
да дочакат това. Тази програма 
е полезна, но не е справедлива. 
Трябва да се отнасяме с внима-
ние към тези приоритети.

Искам да направя ведна-
га съпоставката – точно пре-
дизвиквайки тези приоритети, 
в един много кратък прозорец 
за обществено обсъждане, кой-
то бе даден ноември, мобили-
зирах екип в Президентството, 
в който участваха и част от ми-
нистрите, които сега съм назна-
чил, за алтернативи какво друго 
може да се направи, освен пред-
ложеното и по ясно критерии. 
За мен критериите трябва да са 
следните: да се отива към модер-
низация на страната, не към ус-
вояване на средства. Модерни-
зация, базирана на съвременни 
водещи технологии, да има все-
обхватност на гражданите и на 
бизнеса, да има инвестиции в 
човешки капитал с насоченост 
най-вече към образованието и 
здравеопазване, и най-вече тези 
инвестиции да водят към много 
по-висок икономически растеж.

Предложихме един от проек-
тите за спешна медицинска по-
мощ по въздуха – HEMS, с пъл-
на разработка и разчети. Тук ва-
жното е не просто хората да си 
мислят за катастрофи и планин-
ски спасявания. Хиляди българи 
всяка година умират от инфаркт 
и инсулт, защото не може да им 
бъде оказана помощ в първия 
така наречен златен час, защо-
то не могат те да пристигнат до 
компетентния медицински цен-
тър, а ние имаме центрове на 
много високо ниво в медицин-

ско значение. Но няма как хо-
рата да стигнат, представете си 
от отдалечени планински райо-
ни. Всяка година хиляди хора 
губим. Защо този проект не се 
прие? Той е за 80 млн. лв.

Водещ: Може би, защото 
Вие го предлагате, иначе прави-
телството поне няколко пъти е 
повдигало въпроса за закупуване 
на медицински хеликоптери.

Румен Радев: Тук е въпрос на 
приоритети. Когато бях коман-
дир на Военновъздушните сили, 
имахме един случай при обилен 
снеговалеж бяха откъснати це-
лите Родопи от всякаква транс-
портна комуникация. Тогава 
имаше родилка в критично със-
тояние и нямаше как да се стиг-
не до нея. Изпратихме вертолет 
„Кугър“ със спасителен екип, но 
и той не можеше да кацне зара-
ди дълбокия сняг и да стигне до 
нея. Тогава спасителят се спус-
на с въже, отиде и убеди жената 
тя да бъде качена на голяма ви-
сочина на една носилка и спаси-
телят заедно с нея се закачи на 
въжето и я качи горе. Тази жена 
след раждането кръсти детето 
си на името на спасителя, който 
се качи заедно с нея. Това какво 
говори? Ние излизаме далеч из-
вън хоризонта на практически-
те дейности. Силата на едно уп-
равление се дължи най-вече на 
доверието на гражданите. Таки-
ва случаи убеждават български-
те граждани, че има държава и 
че държавата мисли за тях. За-
това за този проект трябва да се 
мисли и аз очаквам служебният 
кабинет не само да мисли, но и 
да сформира малко ядро на бъ-
дещото ръководство на една та-
кава структура. Защото нали не 
вярваме, че доставяйки верто-
летите веднага ще започнем да 
оперираме с тях.

Водещ: Ние имахме верто-
лети, ако си спомняте, собстве-
никът ги продаде поради липса 
на заетост.

Румен Радев: Това е абсурд-
но. За да имаме такова спасява-
не, че да се покрие първият час, 
тези вертолети оперират в ради-
ус от 80 км. Това означава лока-
ции, базирани в цялата страна, 
означава определяне на логис-
тика, взаимодействане с Минис-
терството на здравеопазването, 
нормативни ясни законови про-
мени, подбор и пращане на хора 
на обучения на хора по сериоз-
ни стандарти. Това е огромна по 
обем дейност, която трябва да 
започнем веднага да я вършим, 
за да можем след година – две, 
когато дойдат тези вертолети, 
веднага да започнем да дейст-
ваме. Предложихме и нещо дру-
го в плана – Център за наблю-
дение, координация и управле-
ние. Защо? Представете си една 
голяма нова и хубава сграда с 
големи екрани и модерни ком-
пютри, която получава в реално 
време информация от Космоса, 

която се обработва от необходи-
мия софтуер. Няколко пъти в де-
нонощието над нас преминават 
спътници, до които ние имаме 
достъп и ние можем да използ-
ваме тази информация. Пред-
ставете си как ще получим мо-
ментално достъп и наблюдение 
върху всички водни запаси на 
страна – реки, язовири, работа-
та на ВЕЦ-ове, върху цялата еко-
логична картина – замърсяване 
на въздух, на води, на почва, не-
законни строежи в защитени те-
ритории, варварско изсичане на 
нашите гори, урбанизация, със-
тояние на транспорта в реално 
време. Представете си как вся-
ко министерство има излъчени 
хора, които дават денонощно 
дежурство, и те подават инфор-
мация по определени от минис-
терството критерии. Това озна-
чава прозрачност и ефектив-
ност на управление. А не когато 
политици излизат на трибуната 
в Народното събрание и после 
хвърлят лозунги в предизборни 
кампании за чист въздух, вода 
и чиста земя. Трябва, ако си по-
литик, който наистина мисли за 
това, ти трябва да предложиш и 
организация, и решение. И това 
го има не само в България.

За да дам пример колко дра-
матично сме изостанали - нас-
коро имах среща с отговорни-
ка на Световната банка за Бъл-
гария, който идваше от Латин-
ска Америка. Той сподели, че и 
в Коста Рика има такова наблю-
дение. Една страна с около 5 ми-
лиона население. Два пъти по-
малка по площ от България. Не 
само имат, ами там участваха в 
разработването и си изстреляха 
собствен спътник, и се радват да 
гледат как им расте гората всеки 
ден. Аз му казвам, че ние ще се 
радваме, ако спрем да си изсича-
ме гората всеки ден.

И да приключа – това е въ-
прос на приоритети. Единият 
проект е 80 млн., а другият е за 
30 млн. на фона на 12 млрд. По-
литиката на едно управление, 
колкото и розово да се предста-
вя от медии и от самите мини-
стри и участници в това упра-
вление, личи най-вече по при-
оритетите на това управление. 
Ако това управление е мисли-
ло и мисли за здравето и живо-
та на българските граждани, ако 
мисли да има прозрачно и ефек-
тивно управление, защита на 
българската природа, модерно 
управление на всички процеси 
в България, защита от бедствия 
и аварии, то може да направи 
това. Вижте разликата в цените 
– над 2 млрд. за саниране срещу 
80 млн. за спасяване!...

Водещ: Примерът Ви беше 
ясен и намекът Ви разбрахме, 
имаше едни местни избори, за-
ради които не се догледа изпраз-
нения язовир „Студена“ и не-
волите на Перник с водата. Но 
това е метафора…

Румен Радев: Вие знаете ли 
как се гледат нивата на язови-
рите - с линийка от кмета или от 
пазача. Това е смешно.

Водещ: Служебният минис-
тър на околната среда и водите 
Асен Личев е разказвал в нашия 
ефир за начина, по който се на-
блюдават водите.

Румен Радев: Всеки ден, все-
ки час ние можем да знаем ни-
вото на нашите язовири и какво 
правят ВЕЦ-овете.

Водещ: Това е един събира-
телен образ на липсата на визи-
онерство в политиката и упра-
влението. Един хроничен недос-
татък на българската демокра-
ция. Вие искате от министри 
с мандат четири години да гле-
дат в бъдещето след 40-50 годи-
ни. По силите ли е това на бъл-
гарския политик? Какъв пример 
Вие можете да дадете с Вашето 
правителство, което има два, 
максимум три месеца, и е обви-
нявано постоянно заради липса-
та на време да не прави нищо.

Румен Радев: Два месеца са 
пределно кратък период. Ние 
знаем много добре, че за два ме-
сеца това правителство има из-
ключително ограничени въз-
можности. Но аз искам да дам 
сигнал. Вижте кои хора влизат в 
това правителство. Влизат мла-
ди хора, визионери, решителни. 
Да, възможно е някъде да се до-
пуснат грешки. Всяко правител-
ство греши. Както се казва: кой-
то не работи, той не греши. Но 
ние в момента имаме нужда от 
много повече решителност, ам-
биция да се направи нещо, за ре-
форми. Включвам и най-младия 
представител на правителство-
то – господин Атанас Пеканов 
от Австрийски икономически 
институт, който, между друго-
то, работи отдавна по анализ и 
то във Виена на всички тези 
планове и европейски 
програми в отдел-
ните европейски 
държави. Това е 
много важно. Ние 
понякога се оп-
итваме да пра-
вим някакви 
си наша домо-
расла полити-
ка, някакво си 
наше вижда-
не за нещата, 
при положе-
ние че има 
държави, в 
които тези 
проблеми 
са решени и 
ние можем 
да заимства-
ме едни пе-
челивши мо-
дели и мо-
жем много 
по-бързо да 
се развиваме 
като общество.

Водещ: Но не го 

правим, защо? Защото това оз-
начава да инвестираме тези 
пари, а не да ги усвояваме в име-
то на партийното окопава-
не във властта и благополучие-
то на приятелските обръчи от 
фирми.

Румен Радев: Това, което 
аз представих заедно с госпожа 
Йотова на годишния отчет, кой-
то е всяка година, ние не пред-
ставихме просто кандидатура, 
ние представихме „Послание за 
нова България“. Точно там ние 
представяме нашите основни 
виждания как да бъде решен 
този проблем. Влизаме в поред-
ната предизборна кампания и 
отново ще има всякакви обе-
щания за какви ли не социални 
дейности и икономически мо-
дели. Трябва да е пределно ясно. 
Най-важната непосредстве-
на национална цел пред Бъл-
гария е укрепването на дър-
жавността. Тя иска решителни 
действия и минава през честни 
избори, през неутрализиране на 
натрупалото огромни ресурси 
задкулисие, през утвърждаване 
на върховенството на правото, 
пресичане на кражбите, включ-
ване на гражданите по-актив-
но в управлението на страната. 
Това е най-важното в момента, 
защото ние ако не успеем да по-
стигнем тази важна национал-
на цел, всякакви нови полити-
чески конфигурации, всякакви 
бъдещи икономически и соци-
ални модели ще бъдат обрече-

ни на провал, 
както всички 

предишни. 
Ние трябва 

да изгра-
дим здрав 

фундамент 
на об-

ществените отношения вътре в 
нашата страна – на институци-
ите по между си, между граж-
даните и институциите, така че 
върху него вече бъдещите пра-
вителства да могат да стъпват 
уверено и да разгръщат едни 
прогресивни социални, иконо-
мически, образователни, здрав-
ни политики. Това не трябва да 
го забравяме. Аз като президент 
съм си поставил тази задача и с 
госпожа Йотова работим имен-
но в тази посока. Това правител-
ство очаквам да направи първа-
та крачка в тази посока, макар и 
минимална.

Водещ: Тази крачка беше ко-
ментирана от Бойко Борисов 
на националното съвещание 
на неговата партия ГЕРБ като 
„Олигархията с нейните капи-
тали ще застане срещу нас“.

Румен Радев: Да помислим 
малко за дефинициите – какво 
е олигархия?

Водещ: Срастването на 
властта с капитала.

Румен Радев: От 11 годи-
ни кой е на власт? За каква оли-
гархия говорим. Тя олигархията 
е негова. В момента това е пак 
проблем и тук има един желе-
зен закон на олигархията, фор-
миран още 1911 година от нем-
ския социолог Роберт Михелс. 
Веднъж го цитирах и някои ка-
заха, че цитирам фашистки иде-
олог, но 1911-а е нямало ника-
къв фашизъм… Този закон е 
валиден и днес: „всяка олигар-
хия се стреми, натрупала ре-
сурси, да започне да работи със 
следващото управление“.

Водещ: Това исках да Ви по-
питам. Олигархията на Бори-
сов възможно ли е да стане оли-
гархията на Радев, защото ако 
Васил Божков натрупа своето 
богатство в голямата си част 
по време на управлението на 

правителствата на ГЕРБ и 
Борисов, сега изведнъж е об-
винен, че Ви подава лист-
четата с кандидатури на 
важни административни 
позиции, които служебно-
то правителство назна-
чава?

Румен Радев: Дайте 
ми доказателства за та-
кова нещо, освен някак-
ви сънища, които чувам.

Водещ: Начални-
кът на кабинета на Бой-
ко Рашков в Министер-

ството на вътрешните 
работи била учредител на 
партията на Васил Бож-
ков.

Румен Радев: Проче-
тох някакви такива писания. 

Доколкото знам, тя изобщо не 
е регистрирана като кандидат. 
Да оставим това. Няма как оли-
гархията на Божков и на който 
щете олигарх, да стане олигар-
хия на Радев. Ние просто имаме 
различна ценностна система. 

На стр. 4

Заедно в името на България: Професионализъм, отдаденост, отговорност
Интервю с президента Румен Радев 

за предаването „Неделя 150“ 
на Българското национално радио 

с водещ Диана Янкулова 
16 април 2021 г.
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От стр. 3
Те даже не се пресичат – мо-

ята и тази на предишния преми-
ер. Ако той е работил по този на-
чин…. Между другото там има 
едно изкуство всички собствени 
грехове да се прехвърлят на дру-
гите. Аз в такива дебати изобщо 
няма да влизам.

Както казах, моята поли-
тика е ясна – укрепването на 
държавността. Тя минава през 
неутрализиране на натрупала-
та огромни ресурси олигархия. 
Нека не си представляваме, че 
това ще стане изведнъж. Това 
са много ресурси. Те са натрупа-
ни по незаконен начин в пълна 
колаборация с предишните уп-
равляващи, защото няма как да 
трупа олигархията ресурси от 
друго освен публични средства. 
Това е силата на олигархията.

Водещ: Усещате ли доста-
тъчно силна политическа енер-
гия от формациите на проте-
ста, а и обществена енергия, за 
да кажем, че тази първа стъп-
ка няма да остане и единстве-
ната? Ние 30 години виждаме 
как просто се пренасочват тези 
връзки зад паравана, но не се 
ликвидират.

Румен Радев: Ние като об-
щество трябва да проумеем, че 
нямаме вече друг шанс освен 
да постигнем това политическо 
единение, така че да тръгнем 
по някакъв нов път. Всеки път 
с болка се съпоставяме спрямо 
другите държави. Винаги сме на 
последно място, но ние трябва 
да търсим причините защо сме 
на последно място. Ето, в про-
дължение на това, което казахте, 
да се съпоставим с Румъния – до 
2009 година, до идването на мо-
дела „Борисов“, ние имахме аб-
солютно сходни икономически 
траектории с Румъния. Даже в 
редица отношения ние бяхме 
по-добре. След 2009 г. да видим 
данните. Тук трябва да сравня-
ваме реалния брутен вътрешен 
продукт, не чистия, този, кой-
то е коригиран с коефициента 
на инфлация, защото ако не из-
ползваме този инструмент ко-
ригиран реален брутен вътре-
шен продукт, щяха Венецуела 
и Зимбабве да имат най-висок 
ръст, поради тяхната хиперин-
флация.

Водещ: Но Румъния си депо-
зира Плана за възстановяване и 
устойчивост.

Румен Радев: Румъния за по-
следните 10 години има близо 50 
% ръст на реалния брутен вътре-
шен продукт. Нашият е около 30 
%. При Румъния има възход на 
инвестициите, при нас има пъл-
на стагнация. При Румъния има 
превишение през целия този пе-
риод и след 2009 г. преките чуж-
дестранни инвестиции превъз-
хождат местните спестявания. В 
България започна обратният 
процес още през 2009 г. и тази 
тенденция от 2015 г. вече е аб-
солютно стабилна в негативен 
план. При нас местните спестя-
вания превъзхождат значително 

преките чуждестранни инвести-
ции. Тук, при нас, става вече об-
ратният процес на цялата ико-
номическа логика. При нас спес-
тяванията започват да текат от 
нас, най-бедната европейска 
страна навън, което вече е се-
риозно. Ако тръгнем вече да из-
следваме причините, което пра-
вят доста икономически и по-
литически анализатори, сериоз-
ни, а не обслужващи властта, ще 
видим, че причината е в качест-
вото на институциите. Това се 
случва когато има политиче-

ски риск от експлоатация на 
бизнеса, било то от държава-
та или политически и олигар-
хични кръгове около управля-
ващите, когато има вмешател-
ство в работата на регулатор-
ните органи, когато съдебната 
система не може да защити 
тези хора да правят конкурен-
тен, честен, открит бизнес.

Водещ: И когато законода-
телството се променя час по 
час.

Румен Радев: Точно така. 
Когато законодателството е аб-
солютно непредвидимо, ние 
виждаме какви са резултати-
те. Не са в наша полза. Ето, тези 
неща трябва да променим. Бъл-
гария има огромен потенци-
ал. България има прекрасни 
дадености. България има пре-
красни, честни, почтени мла-
ди хора. Това, което нямаме и 
сме нямали до момента са адек-
ватни институции, които да да-
дат възможност на тези хора 
да разгърнат своя талант тук, в 
България.

Водещ: Не искам да остава-
те с убеждението, че Ви вкар-
вам в режим да отговаряте на 
нападки, но за да изясним за хо-
рата, защото за тях е важно и 
не би трябвало да остава съм-
нение. Кирил Ананиев, бивш фи-
нансов министър и във Вашето 
служебно правителство, каза, 
че е отказал Ваши разпорежда-
ния да уволни шефовете тога-
ва на НАП и на митниците и е 

поставил своята оставка преди 
тези уволнения. Вярно ли е това 
и защо сте го искали, ако тогава 
действително е имало разгово-
ри за рокади.

Румен Радев: Аз уважавам 
господин Ананиев, най-малко-
то заради неговите бели коси. 
Той е човек на почтена възраст. 
Имах подобен въпрос и снощи 
на един брифинг в село Руня. 
Ще кажа пак същото: Внезап-
ният напън на господин Ана-
ниев да се впише като герой, 
който с тяло брани шефове на 

агенции е повече от комичен. 
Няма да го коментирам изоб-
що господин Ананиев.

Водещ: Да задам въпроса 
по друг начин, ако служебните 
министри получат персонални 
задачи от Вас, но не са съглас-
ни с начина, по който виждате 
тяхното изпълнение или изоб-
що с подобни задачи, могат ли 
да се чувстват свободни в ра-
ботата си, или понеже сте чо-
векът, който ги назначава и 
който носи отговорността за 
тяхната работа, ще трябва 
непременно да се вслушат.

Румен Радев: Моята про-
фесионална работа преди да 
стана президент се е основава-
ла на различни стилове на ли-
дерство, но винаги зависи от 
обстановката. Но най-силният 
винаги, който прилагам в своя-
та работа, е делегиране на пра-
вомощия. Моите изисквания и 
задачи съм ги дал в началото. 
Оттам министрите имат свобо-
дата как да си подбират екип и 
да изпълняват тези задачи.

Водещ: Това е ясен отго-
вор. На протестите през ля-
тото Вие бяхте авторът на 
лозунга „Мутри вън“. Сега кои 
мутри трябва да се почувст-
ват притеснени от задачата, 
дадена на служебното прави-
телство, да се диагностицира 
истинското състояние на дър-
жавата?

Румен Радев: Първо, след 
като в една страна макар и 

член на ЕС и НАТО, министър-
председателят спи с пистолет 
до главата си, а има НСО, ко-
ето да го пази, това означа-
ва, че в тази страна има му-
три. След като има шкафче-
та на управляващи, натъп-
кани с евра и кюлчета злато, 
това означава, че има мутри. 
Защото ако това е вярно, тези 
пари не са от заплата, значи 
някой трябва да бъде рекети-
ран, за да напълни това шкаф-
че. След като КФН, прокура-
турата и ДАНС се пращат да 

„размазват физиономии“ на 
неудобни бизнесмени, зна-
чи има мутри. Е, да, разбира 
се, че при една такава смяна, 
при едни такива заявки, тези 
хора се притесняват. Притес-
ненията са им в няколко посо-
ки – да не би да изплуват злоу-
потребите им, притеснения, че 
ще бъдат отбити от потоците 
на публичните финанси, къде-
то досега явно е имало безна-
казано гребане и най-вече да 
не се проведат честни избори. 
Защото честните избори могат 
да доведат до друга политиче-
ска конфигурация.

Водещ: Могат ли и трите 
линии на поведение да бъдат па-
рирани, защото е ясно, че хора-
та с такива интереси винаги 
гледат да вземат завоя?

Румен Радев: Това няма как 
да бъде изпълнено от един човек 
или няколко министри. Това за-
виси доколко ние сме зрели като 
общество. Този процес няма да е 
никак лесен. Затова тези хора в 
момента надават вой и използ-
ват думи като „реваншизъм“, 
като „диктатура“, като „чист-
ки“…

Водещ: Даже „завладяване 
на държавата“…

Румен Радев: Да, завладява-
не на една завладяна държава. 
Няма да бъде лесен този процес, 
защото когато се поставиха в 
позицията на другите граждани, 
започнаха да занимават всички 
със себе си. Изведнъж. Трябва 

да се избавим от усещането, че 
има хора абонирани за властта, 
на които властта им принадле-
жи по право и те са се сраснали 
със своите столове. Необходими 
са продължителни и системни 
усилия от цялото ни общество. 
Много зависи и от вас медии-
те, защото не може да има де-
мокрация и икономически 
просперитет без свободни ме-
дии. Това е категорично. Там, 
където има свободни медии, 
няма корупция, тя е сведена до 
минимум, има високо социално 
положение и всички имат ви-
сок социален стандарт. Там, къ-
дето медиите са смачкани, там 
има корупция, бедност и нера-
венство.

Водещ: Аз не би трябвало 
да говоря от името на всички 
медии, но от името на наша-
та медия мога да гарантирам, 
че свободата тук е издигната в 
култ, което може би е причина-
та да имаме такива неблагопо-
лучни ревизии с намаляване на 
бюджета. Медиите, лишени от 
свобода и превърнати в рупори 
на славословие, в същия момент 
се оказват също толкова лю-
безни рупори и на компромати. 
Онези, които съсипаха медиите, 
тепърва ще си дават сметка, 
изпитвайки на собствен гръб, 
липсата на свобода на словото. 
Да кажем друго, г-н Президент, 
какво поведение очаквате от 
прокуратурата, защото като 
говорихме за онези, които взи-
мат завоя, не можем да изклю-
чим и тази институция. Във 
всеки случай сме виждали как 
това се случва в периода 2013 г., 
когато управляваше кабинета 
„Орешарски“, главен прокурор 
беше Сотир Цацаров, а Цветан 
Цветанов беше подсъдим по ня-
колко дела…

Румен Радев: От коя проку-
ратура да очаквам…?

Водещ: От онази бързата, 
експедитивната, която дойде в 
президентството, за да прове-
рява Вашите съветници….

Румен Радев: Как да очак-
вам решителни действия от про-
куратура с оглушително мълча-
ние по отношение на записите, 
на шкафчетата, на 4 милиарда и 
половина потънали в „Автома-
гистрали“ без обществени по-
ръчки и без никаква прозрач-
ност. Ние още не знаем как се 
разходват тези пари, при каква 
гаранция за качество, при как-
ви гаранции изобщо след строи-
телството. За половин милиард в 
„Монтажи“, за язовирите по съ-
щия начин, за инсинераторите, 
за „Апартаментгейт“. Всички 
очакваме прокуратурата да вле-
зе в своята законова роля.

Управляващите до момен-
та са свикнали прокуратурата 
да бъде гарант за тяхната без-
наказаност, но виждаме всич-
ки, че режимът рухва и пред 
българската прокуратура има 

сериозна дилема – или да за-
почне работа в интерес на об-
ществото, или тя ще бъде зав-
лечена заедно с този рухващ 
режим в небитието. Но аз вяр-
вам, че в България има, и то не 
малко, почтени и способни про-
курори и трябва да им дадем 
шанс да започнат реална борба с 
корупцията.

Водещ: Да кажем и за тази 
ревизия на управлението на 
ГЕРБ. Възможно ли е поради не-
благополучията на кратките 
срокове и неясните сили, които 
ще могат да работят в следва-
щия парламент, да приключи 
като повечето български скан-
дали – всяко чудо за три дни, 
или има някаква гаранция за не-
обратимостта на този процес. 
Обществото чака отговор на 
това: пак ли много шум за нищо 
или сме изправени на една грани-
ца и сме готови да пресечем от-
въд порочните практики? Мо-
жете ли Вие да дадете гаранция 
за тази доза почтеност, така 
че да не изпуснем политическия 
шанс така, както почти изпус-
нахме икономическия шанс с па-
рите на ЕС по Плана да се въз-
становяваме и развиваме?

Румен Радев: Първо да уточ-
ним някои неща. Нито от мен, 
нито от служебния премиер г-н 
Янев, нито от министрите е про-
изнасяна думата ревизия. Реви-
зията е ясно установена законо-
ва процедура с ясни механизми. 
Илюзия е да си мислим, че за 2 
месеца може да се направи ре-
визия на едно 10-годишно уп-
равление и то с богата база, ко-
ято да бъде изследвана. Това, 
към което трябва да се стремим, 
трябва да бъде откритост. Мно-
го е трудно в момента да се по-
стигне тази откритост дори в 
една благоприятна администра-
тивна среда. Това е огромна по 
обем дейност, която трябва да 
бъде проверена. Вие знаете, че 
още от лятото на миналата годи-
на, откакто започнаха протести-
те, вървяха и различни сигнали: 
за изнасяне на документи, за 
унищожаване на документи, 
за подправяне на документи. 
Това е ясно като задача. Всеки 
министър в рамките на своята 
дейност, ако открие такива сиг-
нали, те трябва да станат пуб-
лични. Когато в САЩ се въвеж-
да Public hearing – метод на пуб-
личното изслушване, се явяват 
и двете страни, не разбира се в 
този вид, в който го видяхме в 
българския парламент – на ак-
тивно заглушаване с прийоми-
те на африканско племе с тропа-
не, викане и т.н. Тук се иска един 
спокоен дебат, но базиран на до-
кументи. Това очаквам да ста-
не от служебното правителство. 
Ако се установят такива доку-
менти, да бъдат поканени: бене-
фициенти на големи кредити 
да речем от Българската банка 
за развитие, фирмите, които 

строят магистралите и ремон-
тират язовирите, да заповядат 
да ги видим. Вие виждали ли 
сте лицата на тези хора? Защо-
то това са нашите пари и бъл-
гарите имат право да знаят кой 
оперира с техните пари. Круп-
ните бенефициенти на ББР, ко-
ято е по закон банка за разви-
тие на малкия, на средния и на 
семейния бизнес. Да видим тези 
хора, които са вземали стотици 
милиони, да дойдат, да седнат и 
да разкажат в какво са влагали 
тези пари и как те допринасят за 
нашето обществено и икономи-
ческо развитие.

Другият комичен случай - 
„Автомагистрали“ наемали 
хора и техника, за да строят 
магистралите. Понеже „инхаус“ 
процедурата приключва и се из-
черпва между АПИ и „Автома-
гистрали“. Понеже нямат право 
вече на следващо възлагане, си 
наемат хора и техника. Да дой-
дат тези фирми, от които нае-
мат хора и техника, да видим 
тези договори и какви хора и 
техники наемат. Ние не зна-
ем какви са тези договори. От 
няколко години им казвам: за-
повядайте, пуснете си догово-
рите на сайта, пуснете си крите-
риите, по които остойностявате 
труда и наема на тази техника и 
на тези хора. Нека собственици-
те на тези фирми, дали са явни, 
или подставени лица, да дойдат 
и да ги видят хората. Трябва да 
знаем в тази страна, когато ста-
ва въпрос за публичен ресурс, 
кой го харчи – да му видим ли-
цето как го харчи.

Водещ: Ще ни ги покаже ли 
служебният министър на реги-
оналното развитие?

Румен Радев: Е, те няма 
да дойдат. Ще дойдат сигурно 
подставени лица, но нека дой-
дат! Трябва един спокоен разго-
вор. Може истината да е друга, 
нека я видим! Нека се сложат 
от едната страна договорите 
и платежните, а от другата да 
се каже какво и как се работи 
срещу тези пари – дали са из-
платени авансово, дали има 
още пари, които са у тях без да 
е свършена работа, строи ли 
се без разрешително за стро-
еж, как се движат проблеми-
те с отчуждаването с ОВОС и 
т.н. Нека знаем просто кой ще 
носи гаранция, ако наемат хора 
и техника. Трябва да се провери, 
защото излиза, че „Автомаги-
страли“ трябва да носят гаран-
ция, т.е. ние с вас, защото те ня-
мат капацитет да строят.

Водещ: Осветляване и про-
ветряване, ще има много сери-
озна нужда от това. Понеже ни 
остават много малко минути, 
а Вие бяхте обвинен, че насаж-
дате недоверие към изборите и 
тяхната честност и легитим-
ност през месец април, сега, ко-
гато назначеният от Вас слу-
жебен кабинет ще трябва да ги 

прави при прясно променен Из-
борен кодекс, имате ли някакви 
притеснения, че вотът може да 
срещне такива промени, че да се 
наложи да бъде касиран или поне 
да не бъде признат от много от 
участниците?

Румен Радев: Това са отново 
спекулации. Никога не съм на-
саждал недоверие в изборния 
процес, но съм посочвал нега-
тивите и винаги и съм органи-
зирал няколко пъти настойчиво 
публични консултации при мен 
с всички компетентни органи и 
партии в парламента, ангажи-
рани с изборния процес. Посоч-
вал съм негативите и сме диску-
тирали тези негативи в нашите 
избори, които заедно да отстра-
ним. Това не е насаждане на не-
доверие в изборите.

Има неща, които ние трябва 
да превъзмогнем с различни ме-
ханизми – със законови, с техно-
логия, с организация. Да вземем 
например прословутите маши-
ни. Тук 100 пъти ни се посочва 
как Нидерландия била изхвър-
лила машините, как Марк Рюте 
е казал „Изхвърлете ги“. Аз също 
съм говорил с Марк Рюте. Защо 
там са изхвърлени машините? 
Дайте да сравним Нидерландия 
и България как правят избори. 
Защото при избирателна ак-
тивност на няколко последо-
вателни избора в Нидерлан-
дия е около 80%, изключител-
но висока, недействителни-
те бюлетини са под половин 
процент. В България при 50% 
избирателна активност сред-
но ние имаме около 5% недей-
ствителни бюлетини. Това озна-
чава, че губим цяла една партия 
да влезе в българския парламент. 
Това означава изкривяване на 
вота на българските граждани. 
В Нидерландия едва ли ще ви-
дите в YouTube, то и в момента го 
има при нас, но там няма да ви-
дите видеозапис от областна 
конференция на една партия, 
доскоро управлявала Бълга-
рия, където областният коор-
динатор дава инструктаж как 
да се произвеждат недействи-
телни бюлетини и посочва от 
кой да се черпи богат опит. За-
това ние се принудихме да тър-
сим технологични решения.

Да не продължаваме ната-
тък: как се броят бюлетини и 
се отчитат, как се пишат из-
борните протоколи с всякак-
ви ужаси по тях. Това всичко се 
елиминира с машините. Не каз-
вам, че това е най-доброто, но 
ние сами се докарахме дотам – 
да даваме пари, за да повишим 
по някакъв начин честността 
и да елиминираме по някакъв 
начин недействителните бю-
летини. Машините допринасят 
изключително много за намаля-
ване на контролирания вот. Ко-
гато вотът ти е контролиран, ти 
трябва да се отчетеш – снимаш 
с телефона си бюлетината и по-

казваш после. Тук контроли-
раният вот не играе, защото ти 
си зад едно параванче и всички 
виждат и не можеш да си изка-
раш телефона и да кажеш: ето 
как гласувах.

Водещ: Новата ЦИК беше 
създадена с мъки и политиче-
ски скандал. Имате ли доверие 
в нейния капацитет, понеже я 
назначихте според промяната в 
изборния закон. Тук няма да вли-
заме в обясненията Вие ли изби-
рате тези хора или само ги на-
значавате, предложени от пар-
тиите…

Румен Радев: Мисля, че ми-
нахме през тази разправия. На-
саждаше се внушение, че аз ги 
избирам. Не. Аз не избирам ни-
кой от тях. Посочват ги парти-
ите в парламента. Искам да ги 
поздравя този път, защото пар-
тиите в 45-ото Народно събра-
ние посочиха стойностни про-
фесионалисти. Аз съм убеден, 
че на базата на тези хора, които 
посочиха и за които аз издадох 
указ и имах публично изслушва-
не с тях, това са хора с опит и мо-
тивация. Надявам се да използ-
ват опита си ползотворно, да се 
обединят и да не допуснат поли-
тическите вмешателства да вка-
рат поредни раздори в ЦИК. Но 
тези хора имат капацитета и ам-
бицията да проведат едни наис-
тина добри избори.

Водещ: Ако не им се пречи…. 
Да минем през външнополити-
ческите теми. На всички стра-
хове, че ще смените курса от ев-
роатлантическия на управле-
нието на ГЕРБ към Москва, ви-
дяхме, че външният министър в 
служебното правителство прие 
съвсем плавно от Екатерина За-
хариева управлението. Защо Ви 
е страх да произнесете думата 
Русия? Каква беше тази работа 
с декларацията от форума на 
Б-9. Заблудихте ли общество-
то? Това опит за политическо 
мошеничество ли е, както каза 
Даниел Митов? Тук ще цити-
рам думите му: „Ако Ви се даде 
възможност наистина да влия-
ете върху външната политика, 
пак ли ще иде да се лигави на Пу-
тин?“

Румен Радев: Г-н Митов си-
гурно още го боли, че не го до-
пуснах и не издадох указ да ста-
не посланик в Румъния. Да оста-
вим тези негови лични драми и 
болки. Учудващо е, че след 10 го-
дини, в които ти всеки месец си 
ходил в Брюксел на Европейски 
съвет и всеки месец си участвал 
там и след 10 години, цитирам 
тук и критиките на бившия пре-
миер Борисов, след 10 години 
още да не ти е ясно що е то ЕС, 
що е то НАТО, какви са фор-
мулите вътре в тях и формати-
те, как се изработват резолю-
ции и декларации, как се ре-
визират и как се приемат. Това 
е жалко и когато казваме, че на 
България не є се чува гласът 

в ЕС и тя не може да реализира 
своя потенциал като пълнопра-
вен член на този ЕС, трябва да 
търсим там причините. Не ис-
кам да ги анализирам. Може би 
са проблеми на някаква езико-
ва бариера, но ние стигнахме до-
там. Тук има абсолютно нераз-
биране и манипулация на фа-
кти.

Дал съм много ясно моя-
та оценка и по отношение на 
Русия, и по отношение на на-
ционалната сигурност, че там 
компромиси са абсолютно не-
допустими и трябва да се пре-
следва всяко вмешателство 
в нашата национална сигур-
ност. Но трябва да се ясно едно 
– кой представлява България 
в ЕС и кой взима отношение. 
Този, който я представлява в ЕС, 
той взема и е част от колектив-
ните позиции и колективните 
решения. Тук тези крясъци, че 
съм имал недопустимо, крещя-
що мълчание по отношение на 
руските шпиони, са върхът на 
наглостта. След като си пуснал 
руските агенти на техните служ-
би безнаказано години наред да 
тровят български граждани, да 
взривяват наши складове с во-
енна продукция, както твър-
дят ДАНС и прокуратурата, да 
си прикривал техните дейст-
вия, да си допуснал огромен 
пробив в националната сигур-
ност, защото не си реализирал 
политиките за организация и 
контрол върху достъпа върху 
класифицирана информация, 
5 български граждани, 4-ма 
офицери са уличени в това 
нещо, а службите, пряко под-
чинени на теб, са отговорни 
за организацията и контрола 
върху класифицираната ин-
формация и издаване на до-
пуск. При това след като си пла-
тил неимоверна цена за „Тур-
ски поток“ незнайно как фор-
мирана с наши пари без да си ни 
питал, след като лиши България 
от огромни такси, които се дъл-
жаха по договор от „Газпром“ по 
Трансбалканския газопровод, 
след като позволи „Газпром“ да 
завземе всички входно-изход-
ни точки на тръбопроводи-
те, които минават през Бълга-
рия и цялата ти концепция за 
„Балкански поток“ се изпаря-
ва, след като допусна по най-
елементарен начин България 
да загуби арбитража и да пла-
ти огромни пари заради Беле-
не и след като години наред до-
пускаш „Лукойл“ да не плаща 
никакъв корпоративен данък, е 
върхът на наглостта.

Водещ: Завършваме, защо-
то изтекоха минутите. Не че 
успяхме да отговорим на всич-
ки въпроси, но аз се надявам, 
че ще имаме и други срещи в 
ефира на БНР, програма „Хори-
зонт“ и „Неделя 150“. Специа-
лен гост ни беше президентът 
Румен Радев.

Заедно в името на България: ПрофесионалиЗъм, отдаденост, отговорност
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пи и приоритети, за инвес-
тиции основно в човешкия 
капитал, за максимално об-
хващане на хората, за инвес-
тиции в нови водещи светов-
но признати технологии, за 
дигитализация и иновации, 
за опазване на българската 
природа, за прозрачно, отго-
ворно и ефективно управле-
ние. Да напомня само някои 
от тези проекти. Те касаят едни 
отдавна заложени проблеми и 
необходимост от тяхното ре-
шаване в нашето общество:

• Пълноценна, разгър-
ната навсякъде в страната, 
спешна медицинска помощ 
по въздуха;

• Иновативни, техноло-
гично перспективни, авто-
номни проекти в енергети-
ката;

• Ранна профилактика и 
диагностика на българското 
население с цялостен обхват;

• Прекрасни условия за 
обучение на нашите деца в 
нови водещи технологии, 
дигитализация, иновативни 
методи;

• Нови технологични и 
организационни решения 

за ефективно координира-
но наблюдение, мониторинг, 
управление на природната 
среда, природните ресурси, 
тяхната защита. Управлени-
ето при бедствия и аварии, 
катастрофи. Ефективното 
управление на селското сто-
панство, контрол върху без-
разборната сеч и застроява-
не в защитени територии.

Т.е. прозрачност и ефек-
тивност на управлението. За 
съжаление тези проекти бяха 
неглижирани от досегашно-
то управление и аз се надявам 
вие да подходите по-отговор-
но. Най-малко, защото сред вас 
са хората, с които заедно рабо-
тихме по тях.

Искам да ви поздравя за 
куража да поемете отговор-
ност в тази изключително 
сложна обстановка. Вярвам 
и в подкрепата на българ-
ското общество, което пока-
за, че не иска да живее по-
старому.

В тази ситуация управлени-
ето на страната изисква лидер-
ство, професионализъм и от-
даденост. Затова и моят избор 
се падна на хората пред вас.

От стр. 1

Този парламент обаче не 
сбъдна очакванията на хора-
та за ново правителство, ос-
новано на здравите основи на 
почтеността и закона и това е 
урок за всички партии в наве-
черието на новата предизбор-
на кампания.

Макар и служебен, ка-
бинетът, който назначавам 
днес, има амбицията да бъде 
кабинет на демократично-
то единодействие, в него вли-
зат хора от левицата, центъра 
и десницата, политически не-
утрални професионалисти, до-
казани администратори и екс-
перти, свободни предприемачи 
и изразители на общественото 
недоволство, личности от ака-
демичните среди. Той доказва 
онова, което, за съжаление, не 
бе постигнато в 45-то Народно 
събрание: че е възможно де-
мократи от различни цветове 
да надмогнат овехтели раз-
деления и червените линии 
помежду си и да се обединят 
около каузата за свободна и 
справедлива България. Нещо 
повече, оставам убеден, че бъ-

дещето ни като народ зависи 
от способността ни да се обе-
диняваме около почтеността, 
закона и родолюбието. Вяр-
вам, че демократичното еди-
нодействие на личности от 

различни хоризонти ще ни 
изведе по пътя към демокра-
тична, достойна и проспери-
раща България.

Предстоят ни тежки месе-
ци, тежко наследство и раз-

бира се засилена съпротива-
та от силите на статуквото. В 
тази обстановка пред този слу-
жебен кабинет стоят важни за-
дачи:

• Да гарантира нормално-
то функциониране на дър-
жавата;

• Да осигури честни избо-
ри, обявявайки война на ку-
пения вот;

• Да разкрие, доколкото 
е възможно за 2 месеца, ис-
тинската картина за състоя-
нието на държавата;

• И най-важното – да на-
прави първата крачка към 
укрепването на държавност-
та, да даде увереност на бъл-
гарите, че страната може да се 
управлява почтено, прозрачно 
и отговорно.

Отиващото си прави-
телство изцеди хазната със 
спорни проекти и безразбор-
ни предизборни харчове, аб-
дикира от отговорност и не 
внесе в парламента актуали-
зация на бюджета. Остави, в 
най-трудния момент без фи-
нансова подкрепа пенсионе-
рите, медиците и бизнеса.

Вие, уважаеми министри, 

ще трябва да положите макси-
мални усилия, за да докажете, 
че грижата за хората е най-
важният приоритет на вся-
ко едно управление. Вие ще 
трябва да преодолявате по-
следствията от пандемията, 
да въведете ред в хаоса с вак-
синациите, да вземете теж-
кото решение за Плана за 
възстановяване и устойчи-
вост. Той бе разработен изця-
ло в достатъчно секретна об-
становка, без ясни публич-
ни критерии от предишното 
правителство, което отказа да 
го внесе в европейските инсти-
туции. Без, в никакъв случай, 
да отричате труда на експер-
ти, доказани в многобройни 
екипи, вие ще трябва да съ-
поставите критериите и по-
казателите по европейските 
изисквания с предложените 
до момента. Ще трябва да от-
четете в един голям дефицит 
от време и множество раци-
онални предложения по този 
план, включително и от прези-
дентската институция.

Да напомня, предложи-
хме пет конкретни проекта, 
основани на ясни принци-

КАБИНЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ КАБИНЕТ НА НАДЕЖДАТА И НОВОТО НАЧАЛО
Уважаеми господин Президент,
Уважаема госпожо Вицепрезидент,
Уважаеми колеги,
Дами и господа,

Благодаря за доверието. Да бъда слу-
жебен министър-председател е ви-
сока чест, но и огромна отговорност. 
Аз съм човек, който не дава празни 

обещания, но залагам целия си авторитет, 
жизнения си опит, градени с години, за това, 
че ще работя почтено при спазване на вър-
ховенството на закона и в интерес на обще-
ството.

Това ще очаквам и от назначените от пре-
зидента служебни министри. Ще работим за-
едно за гражданите, ще работим в полза на 
гражданите. Очевидно, както е определила 
Конституцията, нашият основен приоритет 
е организирането и провеждането на сво-
бодни, честни и демократични избори, при 
стриктно спазване на законовите разпоредби. 
В тази връзка очаквам всички институции да 
работят синхронизирано, да бъдем абсолют-
но безкомпромисни при всякакви опити за из-
борни нарушения.

Кратък е периодът за работа на служебно-
то правителство. Не мога да се ангажирам, че 
в този период ще успеем да решим проблеми-
те, натрупани в годините. Единственото, ко-
ето мога да кажа е, че ще дам всичко от себе 
си, както и моите колеги, за да може поне да 
започне този процес на решаване на пробле-
мите.

Честно и отговорно управление на слу-
жебния кабинет може да възстанови поне от-
части загубеното доверие в институциите.

Ще настоявам кабинетът, всичките ми 
колеги и всички институции да работят при 
пълна прозрачност и отчетност пред гражда-
ните в техен интерес.

Ще положим необходимите усилия, за да 
имаме по-ефективна политическа комуни-
кация, което според мен обществото очаква – а 
именно за по-смислено и адекватно политиче-
ско говорене и действие.

Световната пандемия предизвика ком-
бинирана здравна, икономическа и социал-

на криза в цял свят, в което България не е из-
ключение. Единственият начин за справяне с 
подобни кризи е обединението на нацията.

Само с общи усилия могат да бъдат по-
стигнати реални резултати.

В тази връзка ще работя, за да подадем 
ръка и да възстановим диалога с българския 
бизнес, включително по отношение на мал-
кия и средния, които са особено засегнати от 
КОВИД пандемията. Именно малките и средни 
фирми и предприятия са основен работодател 
и осигуряват прехраната на хиляди българ-
ски семейства. Отдавам заслужена благодар-
ност на всички в здравния сектор, които вече 
повече от година полагат интензивни грижи за 
овладяване на кризата и в помощ на български-
те пациенти. Заедно със здравната гилдия ис-
кам да благодаря и на българските учители, 
защото здравето и образованието са основ-
ните ценности на едно развито общество.

 
Уважаеми господин Президент,
Уважаема госпожо Вицепрезидент,
Дами и господа,
Като най-важен акцент поставям отсто-

яването на върховенството на закона. С мо-
ите колеги се обединяваме около мотото, ко-
ето ще предложим да бъде мото на нашия ка-
бинет, а именно: “Почтеност, прозрачност и 
професионализъм.”. Ще работим почтено при 
спазване на законите, в интерес на българ-
ските граждани, за нашата България.

тор на държавния протокол с 
доказан опит и експертиза в ор-
ганизирането на избори зад гра-
ница.

Г-н ЯНАКИ СТОИЛОВ – на-
роден представител в някол-
ко парламента, един от бащи-
те на съвременната българска 
Конституция, юрист с уважа-
вана експертиза, преподава-
тел в Софийския университет.

Г-н ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ за 
служебен министър на култу-
рата – скулптор, общественик 
и професор в Националната 
художествена академия и не 
само там, в редица престижни 
учебни заведения в чужбина.

Г-н АСЕН ЛИчЕВ за служе-
бен министър на околната 
среда и водите – безспорна екс-
пертиза, опит и отдаденост дъл-
ги години в това министерство.

Г-н ГЕОРГИ ПАНАйОТОВ – 
министър на отбраната, ди-
пломат от кариерата, завър-
шил Московския държавен 
институт по международни 
отношения, наш доскорошен 
постоянен представител в Ор-
ганизацията на обединените на-
ции с дипломатически опит в 
различни столици – Тирана, Ка-
бул, Вашингтон. Има дълъг стаж 
като началник на отдел НАТО в 
Министерството на външните 
работи.

Проф. ХРИСТО БОЗУКОВ за-
ема същата длъжност, каква-
то беше и в предишното мое 
служебно правителство – слу-
жебен министър на земедели-
ето, храните и горите. Той има 
доказана експертиза и научна, и 
професионална, както и адми-
нистративен опит.

Г-н ГЕОРГИ ТОДОРОВ с дъл-
гогодишен стаж и експертиза 
в Министерството на транс-
порта и служебен заместник-
министър по време на моето 
служебно правителство в съ-

щото министерство за служебен 
министър на транспорта, ин-
формационните технологии и 
съобщенията.

Г-н КИРИЛ ПЕТКОВ, топ 10% 
на „Харвард“, известен общест-

веник, бизнесмен и предприе-
мач, с изцяло експортно ориен-
тиран бизнес, независим от об-
ществени поръчки, съосновател 
и директор на Центъра за ико-
номически стратегии и конку-
рентоспособност – за служебен 
министър на икономиката.

Г-н АНДРЕй ЖИВКОВ за слу-
жебен министър на енергети-
ката, също дългогодишен стаж, 
доказани ръководни умения в 
Министерството на енергетика-
та и в частния бизнес.

Г-жа СТЕЛА БАЛТОВА – слу-
жебен министър на туризма, 
проф. Балтова заемаше тази 
длъжност и в предишното мое 
служебно правителство.

Г-н АНДРЕй КУЗМАНОВ за 
служебен министър на младе-
жта и спорта, известен изявен и 
състезател и ръководител на фе-
дерация, председател отскоро на 
Европейската федерация по мо-
дерен петобой.

Служебен премиер ще 
бъде г-н СТЕфАН ЯНЕВ, секре-
тар по сигурност и отбрана в 
президентската институция. В 
предишното служебно прави-
телство, което назначих, той бе 
отговорен и за организация-

та на изборите. Български ге-
нерал, достоен офицер и ди-
пломат, с важни мисии и за-
дачи в рамките на Министер-
ството на отбраната и навън 
– Брюксел, Анкара, Вашинг-
тон. Завършил е Националния 
военен университет на САЩ.

За вицепремиер на слу-
жебното правителство по 
социалните и икономиче-
ски политики определям  
г-н ГъЛъБ ДОНЕВ, секретар в 
президентската институция по 
социални политики и здраве-
опазване. Бивш служебен ми-
нистър от предишното слу-
жебно правителство с доказан 
ръководен опит и експертиза 
в областта на социалната по-
литика.

Г-н БОйКО РАшКОВ – вице-
премиер по обществен ред и 

сигурност и министър на въ-
трешните работи в служеб-
ното правителство. Депутат 
от 39-ото Народно събрание, 
доказан дългогодишен юрист с 
доказана практика, заемал ре-
дица ръководни длъжности – 
директор на Националната 
следствена служба, ръково-
дител на Бюрото за контрол 
на специалните разузнава-
телни средства, заместник-
министър на правосъдието, 
с активна преподавателска 
дейност, член на моя Правен 
съвет.

Вицепремиер по управле-
ние на европейските сред-
ства – АТАНАС ПЕКАНОВ, член 
на моя Стратегически съвет. 
Икономист в Австрийския ин-
ститут по икономически из-
следвания и анализи, препода-

вател във Виенския институт 
по икономика и управление на 
бизнеси, с престижно образо-
вание, работил в Европейската 
централна банка.

Г-н СТОйчО КАЦАРОВ за 
служебен министър на здраве-
опазването – с дългогодишен 
административен стаж – за-
местник-министър на здраве-
опазването, доказан експерт 
с ясни виждания за необходи-
мите действия, които да бъдат 
предприети спешно в нашето 
здравеопазване.

АСЕН ВАСИЛЕВ за служебен 
министър на финансите. От 
Немската гимназия в Хасково до 
топ 2% на Харвард. Участвал и 
ръководил редица международ-
ни проекти и компании, с бизнес 
в областта на финансите, съос-
новател и директор на Центъ-

ра за икономически стратегии 
и конкурентоспособност.

Доц. ВИОЛЕТА КОМИТОВА 
за служебен министър на ре-
гионалното развитие и благо-
устройството. Доказан препо-
давател, архитект, заместник-
министър в предишното мое 
служебно правителство.

Проф. НИКОЛАй ДЕНКОВ, 
също министър на образова-
нието и науката в предишното 
мое служебно правителство, 
топ 2% в световната класация 
на учените, с безброй научни 
публикации, преподавателска 
дейност в престижни световни 
университети.

Г-н СВЕТЛАН СТОЕВ за слу-
жебен министър на външните 
работи – дипломат от карие-
рата, бивш посланик в Швеция, 
настоящ в Дания, бивш дирек-

Слово на Стефан Янев - министър-председател 
на служебното правителство:

Стефан Янев -  
Министър-председател

Гълъб Донев Янаки Стоилов

Велислав Минеков Асен Личев Георги Панайотов Проф. Христо Бозуков Георги Тодоров Кирил Петков Андрей Живков Стела Балтова Андрей Кузманов

Бойко Рашков Атанас Пеканов Стойчо Кацаров Асен Василев Доц. Виолета Комитова Проф. Николай Денков Светлан Стоев
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Продължение от брой 18
Аватарите на силите в сянка

След 1993 г., при пълната по-
беда на неолибералния капи-
тализъм,  логиката "напусна" 
съвременния свят. Този про-
цес бе провокиран от високите 
технологии и смяната начина 
на комуникация в общество-
то, които  бързо и безалтер-
нативно промениха  и  начи-
на на мислене. Оказа се, че ло-
гиката при новото прогресивно 
мислене  пречи  за адекватното 
възприемане на предлагани-
те "готови" решения. На прак-
тика,  политиците като кукли 
повтарят един и същ "набор" от 
лозунги и заучени фрази, на-
писани и подсказани от лич-
ните им пиар-агенти.  Този 
подход, лишен от логика и до-
казателства при общуването на 
политиците с обществото, по-
казва единствено, че западни-
те, в т.ч. и нашите "народните 
избарници", не са самостоятел-
ни субекти, а профилирани по 
направление "политика", ава-
тари на силите в сянка, които 
глобалното управляват све-
та, в т.ч. и  колониите.  И това 
не се случва само и единствено 
в реалната политика, но и в ми-
манса, обслужващ властелините. 
Нима Сорос самостоятелно за-
мисля и осъществява "цветни-
те" революции по света? Не! И 
той е кукла в ръцете на хората 
зад кулисите, които чрез него, 
осъществяват транзакциите 
си и дават гласност на "ценни-
те" си указания. Като награда 
за свършената работа, над спе-
кулативните му финансови опе-
рации по целия свят, се разтва-
ря защитен чадър. Така се про-
цедира    и с целия списък на 
Форбс, защото властелините на 
света не са публични личности и 
не присъстват в списъка на ми-
лиардерите!   

Несамостоятелността на 
американските, западните, 
в т.ч. и българските   полити-
ци, в т.ч. и президенти, се със-
тои и в това, че те не се смуща-
ват да си искат и да получават 
рушвети: чрез избирателните 
си фондове, чрез адвокати и ло-
бисти, от свои и чужди, търсещи 
протекция, лица. Сем. Клинтъ-
нови и Байдънови, са христо-
матийни примери в това от-
ношение. Нима някой може да 
предположи, че "избраните и из-
ключителните", които прием-
ат основополагащите, оконча-
телни решения за света, там, в 
Цитаделата на милиардерите 
и трилионерите, ще допуснат 
подобно самоунижение? Из-
ключено е, защото отрицател-
ният подбор за изпълнителите  
на тяхната воля се базира и на 
наличието на качествен ком-
промат за съответния  канди-
дат. Човек без лични смъртонос-
ни грехове, детайлно зафикси-
рани, няма шанс да заеме ви-
сока длъжност. А оттук нататък 
следва отработена технология – 
в света на постистината същест-

вува само това, което показва 
СNN: "Искате доказателства? 
Имаме такива, но няма да ги 
предоставим. Свободата на сло-
вото е в това, че мнения, про-
тиворечащи на демократич-
ните принципи, нямат право 
на излъчване. Всяко мнение има 
право на съществуване, освен 
тези, които по правило нямат 
това право. Така например, има 
хора, които считат, че Земя-
та е плоска, на такива индиви-
ди е забранено да споделят тази 
своя теза, защото тя противо-
речи на възприетото мнение, че 
Земята е кълбовидна!"

Коренът и причината за  
днешното повсеместно тър-
жество на  постистината  е  от-
съствието на логика в мисле-
нето, а следователно, отсъст-
вието на необходимост да се 
доказва, че казаното е истина! 
Просто и ефективно! Колосална-
та мистификацията става реал-
ност тогава, когато на избрани 
се предоставя световния моно-
пол върху Истината, която по 
определение, е самостоятелна 
и представлява изключителна 
ценност, защото съществува 
обективно. А този монопол оз-
начава най-напред да лишиш 
истината от обективност, да я 
направиш субективна, т.е. да 
заставиш обществото да при-
знае монопола върху етиката 
и морала. След това с ултима-
тивният си, високоефективен 
апарат за комплексно проми-
ване на мозъци, следва да си 
присвоиш правото да си глав-
ния тълкувател на събития-
та, явленията и фактите и да 
имаш правото да определяш кое 
е истина и кое не е, т.е. да тълку-
ваш като последна инстанция 
кое е черно, и кое бяло, кое е до-
бро и кое зло. На практика се по-
лучава, че в новия, техния свят, 
за да получиш  доверието на 
хората, а оттук и умело да ги 
манипулираш в свой и на вла-
стелините интерес, е необхо-
димо да запомниш и непре-
къснато да  повтаряш някол-
ко мантри, да наденеш мунди-
ра на спасител и да обикаляш 
по пътищата, прегръщайки се 
с всеки срещнат! 

Не трябва нито ум, нито 
логика, нито образование!

Ето, това е причината ние, 
със старата "закваска", да не 

разбираме новите американ-
ски ръководители и техни-
те наместници в колониите, в 
т.ч. и тяхната логика.  

Те просто не притежават 
логика. Те са нещо "друго". С 
тях е трудно човек да се догова-
ря, да намира общ език, на кой-
то да се водят преговори. А кога-
то няма шанс да се сключи до-
говор, само Бог знае, какво ще 
последва....
Грандиозното салто мортале.

Популярният американски 
журналист и наблюдател във в-к 
"Ню йорк таймс" Росс Даутът, 
наскоро публикува статия със 
заглавие: "Раждането на бай-
дънизма: парите въобще нямат 
значение!", в която  от полукон-
сервативни позиции разкрива 
посланията от обявената ико-
номическа програма на пре-
зидента Байдън за бъдещите 
няколко години. За сателити-
те на САЩ по света, в т.ч. и Бъл-
гария,  е от особено значение  
да се подготвят за бъдещите 
нови изпитания,  предвид на 
това, че и след "Вашингтонския 
консенсус", и след пазарния фун-
даментализъм, и след залеза на 
неолиберализма и надежди-
те от тръмпизма, новата ико-
номическа доктрина на САЩ 
би трябвало да покаже, макар 
и бледа, но все пак светлина в 
тунела. Според руския журна-
лист Димитрий Косирев – едва 
ли това би било възможно!

Оказва се, че "байдънизмът" 
е изплагиатстван "тръмпизъм" 
– огромни инвестиции в изно-
сената американска инфра-
структурата и намаляване на 
безработицата, умерена въл-
на емигранти, а не неограни-
чен прием, както бе оповесте-
но, за да не пострадат средните 
американци от евтината ра-
ботна ръка, нови, по-високи да-
нъци, но само за инвестициите 
в капиталови пазари и върху 
дивидентите от борсови пе-
чалби, овладяване на уличните 
погроми и наказания за нару-
шителите от BLM и "Антифа", 
въвеждане на ограничителни 
мерки за експанзията на висо-
котехнологичните гиганти в 
социалните мрежи, вкл. и чрез 
по-високи корпоративни данъ-
ци. Действително, новото в "бай-
дън-икономиката" е  "съвремен-
ната парична теория", която 
прокламира, че  "дългът, а и па-
рите въобще – вече нямат зна-
чение". Това грандиозно "салто 
мортале", превръщащо "вели-
ката" монетарна теория на чи-
кагска школа, известна с девиза 
на Милтън Фридман "Парите 
имат значение!" в отживелица, 
спешно се пое и от ФРС, и от 
СБ, а директорът - разпореди-
тел на МВФ, която е приготвила 

вече един  трилион долара за 
раздаване, внушава на съграж-
данина си, българския преми-
ер в оставка да бъде смел и 
решителен в "оплитането" на 
държавата в нови дългове. И той 
козирува, както винаги! 

Доживяхме! 
Идолът на сребролюбието – 

"Златният телец",

 вече не е само средство за 
промиване на мозъци и пране 
на съвести – той вече е и сим-
вол  на търсещите индулген-
ция финансови властелини и 
техните ратаи по света, за ул-
трагреховния им лъжовен жи-
вот!   

Днес новата американска 
мантра е: "Печатайте дола-
ри, колкото си искате, докато 
не настъпи пълна заетост и не 
бъдат задоволени всички нужди 
на социалните служби в стра-
ната!" Някои се опитват да въз-
разят, че с това поредно "коли-
чествено смекчаване" в отговор 
на социалните предизвикател-
ства, хиперинфлацията е не-
избежна, но новите "специ-
алисти"  по запушването на 
"дупки всякакви" твърдят, че 
няма страшно, стига в стра-
ната да има достатъчно стоки 
и услуги, които да задоволя-
ват растящото търсене. И тук 
със страшна сила проличава от-
съствието на логика при прие-
мането на управленски реше-
ния. С чувството на собствена-
та си изключителност и величие, 
тези набедени управленци, не си 
дават сметка, че светът вече не 
е същият – бягството от дола-
ра като световна валута с все-
ки изминат ден нараства, ос-
новният доставчик на сто-
ки за широко потребление на 
американския пазар години 
наред вече е Китай, а и произ-
водителите на редици критич-
ни за САЩ стоки, едва ли ще 
продават за тотално обезце-
няващия се долар. И това ще е 

началото на новата Велика 
депресия. 

Америка се опитва за поре-
ден път да се спаси за сметка 
на останалия свят, но този път 
това няма как да стане, защото 
останалия свят има алтернатива 
– Китай и Русия и присъединя-
ващите се към тях държави. Хи-
перинфлацията и обезценя-
ването на националните валу-
тите ще засегне и останалите 
валути, в т.ч. еврото и тези в 
кошницата на МВФ, без юана.

За малките държави като 
България, която не е в състо-
яние да задоволява потреб-
ностите си със собствено 
производство и, която  в "де-
мократичното" си развитие 
е принудена да се снабдява 
със стратегически стоки чрез 

внос, настъпващата криза ще 
бъде  драматична. Години на-
ред българския търговски ба-
ланс е отрицателен, т.е. за за-
купуването на стратегически 
стоки и услуги, критични за 
съществуването на страната, 
ще се наложи да се емитират 
нови заеми и да се теглят кре-
дити. А когато лихвите тръг-
нат рязко нагоре, какво пра-
вим с бюджета? 

Щатският долар като светов-
на валута с всяка изминала го-
дина ще губи от своята значи-
мост като универсално платеж-
но средство. Мястото на долара 
в международните финансови 
разчети ще се заеме от наци-
оналните валути на големите 
световни производители и из-
носители на суровини и матери-
али. Освен това Националната 
банка на КНР разработва своя 
дигитална валута (CBDC), коя-
то ще бъде под надзора на цен-
трален държавен орган, пре-
махвайки елемента на аноним-
ност, както е при останали диги-
тални валути. През април 2020 
г. Пекин изпробва дигитална 
валута в 4 града, провеждайки 
вътрешни тестове за конвер-
тиране между кеш и цифро-
ви пари, за проверка на смет-
ките и за разплащания. През 
2021 г. експеримента обхва-
на нови 28 големи града,  като 
процесът  продължава да се раз-
ширява, включвайки и много-
милионните Пекин и Шанхай. 
За Китай приемането на диги-
талните юани, както в страна-
та, така и извън нея, ще позво-
ли на финансовата му система 
да намали зависимостта си от 
долара и да ограничи ролята и 
контрола на  чуждестранните 
финансови институции и ре-
гулатори.

Съветският съюз и КНР из-
живяха своите волунтаристки 
моменти с "царевичната екс-
панзия" на Никата Хрущчов и 
"войната с врабците" по време 
на културната революция на 
Мао Дзе Дун. Сега явно е ред 
на апологетите на глобалния 
неолиберален капитализъм. И 
при  "зануляването" на проф. 
Клаус Шваб, и при "инклузив-
ния капитализъм"  на Лин Фо-
рестър дьо Ротшилд и папа 
Франциск, и при  "детронира-
не на парите" като главен ин-
струмент на пазарния капита-
лизъм, не откриваме  логика 
в мисленето и действията, за-
щото се търсят палеативи, ко-
ито да притъпят социалното 
напрежение и влошаващия се 
стандарт на живот на хората в 
Западния свят. 

Русия на президента  Пу-
тин и Китай на председателя Си, 
явно са си направили необходи-
ми изводи от грешките на свои-
те предшественици, и през ця-
лото време на своето управление 
демонстрират желязна логика и 
здрав разум при реализиране-
то на поставените от тях цели в 
името на народа си и проспери-

тета на   държавата. 
Неотклонно и 

безкомпромисно!

Преди десетина дни в Ки-
тай завърши 20-я юбилеен 
Боаски Азиатски икономиче-
ски форум. В присъствието на 
ръководители на страни от  Из-
точна и Югоизточна Азия, ки-
тайският лидер Си Дзинпин 
направи изказване, което в пе-
риод на световна конфрон-
тация и кошмарна пандемия, 
внася свеж поглед и перспек-
тива за развитието на света в 
обозримо бъдеще. Редно и по-
лезно е да се вслушаме в думи-
те на китайския ръководител по 
простата причина, че Китай не 
само  умело се справя с Ковид-
19, но с инициативата "Един 
пояс и един път" обедини за го-
дини напред десетки държави 
за взаимноизгодно икономи-
ческо сътрудничество. На про-
ведения през миналата година 
конгрес на КПК бе отчетено, че 
КНР е победила бедността в 
своята многомилионна стра-
на. Думите на председателя Си в 
приветствието му на Давоския 
Азиатски форум, бяха насоче-
ни към бъдещето. В един свят 
на нестабилност, демонстриращ 

постоянен дефицит на логично 
и разумно управление, доверие 
и сигурност, е крайно необходи-
мо да се намират отговори на 
възникващите пред човечест-
вото  предизвикателства.

И председателят Си Дзин-
пин, логично и системно, раз-
крива основното противоре-
чие на съвременната епоха:  
глобалното налагане на своя 
стил на живот, култура и за-
кони самопровъзгласил се за 
върховен "повелител"  на по-
падналите  под пълна негова 
зависимост народи.

И предлага:
• нужна е атмосфера на по-

стоянни консултации, при за-
читане суверенитета на вся-
ка страна – недопустимо е една 
или няколко държави да налагат 
своите правила на всички оста-
нали;

• проектът "Един пояс, един 
път" е образец за интеграция 
между всички субекти, но не 
с цел пълно изравняване, кое-
то практически е невъзможно, 
а осъзнатото приемане на ре-
алностите от всички участници, 

със съразмерна полза за всеки 
от тях;

• идейните вдъхновители 
на глобализацията постигат 
реализацията на идеята си в 
световен мащаб  чрез жесто-
ка конкуренция, която не вина-
ги е мирна, защото войните се 
приемат като "логичен" вариант  
за завоюване на нови пазари 
или територии, населението на 
които да бъде облагано с данъци 
и с тежки икономически регула-
ции; 

Човечеството е "дресира-
но" да се примирява с дива-
та конкуренция – въпросът е 
дали методът е "груба сила" т.е. 
война или "мека сила", т.е. то-
талнен натиск! Това пък озна-
чава, че наред с материални-
те завоевания се води конку-
рентна битка и за идеология. 
В нея победените идеали и ду-
ховни тежнения, т.е. цивили-
зационните стожери на една 
нация, трябва да бъдат забра-
вени или забранени – с добро 
или с лошо. Но председателят 
Си настойчиво препоръчва: 
вместо перманентна конку-

ренция с предопределен побе-
дител, в новия световен модел 
на развитие е наложително 
единодушното одобрение на  
регламентирано според нор-
мите на действащото междуна-
родно право, сътрудничество 
между равни. 

• днешният развихрил се 
тоталитаризъм, насочен към  
безусловното силово налагане 
на стари и нови идеи, задъл-
жителни за изпълнение, из-
искват да призовем към зачи-
тане на другото мнение,  осо-
бено там, където е възведена 
в неписан закон т.нар. "масо-
вата култура на отмяната" 
т.е. преследването на хора за 
техните убеждения. Китайски-
ят ръководител говори за тър-
пимост към инакомислието, 
разпространено сред различни-
те групи хора, обитаващи мал-
ки територии, отделните градо-
ве и улици. Азиатската култу-
ра, особено китайската и ин-
дийската, имат огромен опит 
в това отношение, създавай-
ки свои "острови" в огромните 
мегаполиси. Светът трябва да 

се вслуша в  логиката и опита 
на древните народи, но не само 
за  да се солидаризира с прин-
ципите на добрата воля и ху-
манизма, а за да ги въплъщава в 
живота, което е задачата за но-
вото време!

Преди близо сто и петде-
сет години, гениалния поет 
и борец за национално осво-
бождение Христо Ботев, про-
явявайки изключителната си 
прозорливост, каза на чове-
чеството, че най-големият му 
проблем, сега и в бъдеще ще 
бъде отказа от духовност и ро-
буването на  парите. За съжа-
ление, днешната политическа 
класа на България, интелиген-
цията и огромна част от но-
вите поколения показват, че 
нищо не се е променило в на-
родопсихологията на бълга-
рина – същият комформизъм, 
същата демагогия, същото пе-
чалбарство, същата псевдона-
ука и псевдокултура, същият 
урапатриотизъм и менте сво-
бодолюбие! 

Но Ботев е и си остава звез-
да, способен да събере под 
едно знаме, в стройни редици, 
блуждаещите и търсещи Пътя  
към новия-стар свят!

И ще го направим! 

За иЗгУБениЯт свЯт и 
БлУЖдаеЩите Хора

За иЗгУБениЯт свЯт...

Георги ВАЦОВ
Продължение от брой 18

Изтънчена манипулация 
с дъх на бадеми и меж-
дународна флагрант-
ност се поднася като ЗА-

КРИЛА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. 
За държава с население 6 900 000 
души в края на 2020 г., извадките 
в Част № 1 и Част № 2, са изключи-
телно непредставителни.

Тази таблица нагледно показ-
ва ниската представителност на из-
следването в Част № 1. Първо – в 
нея липсват данни за София, Сли-
вен, Стара Загора, Хасково, Шу-
мен, Ямбол, Търговище. Това е съ-
ществен недостатък, който опороча-
ва цялото изследване. Става ясно, че 
не е обхваната по-голямата част 
от населението, 1/3 от която жи-
вее в София. Второ – броят на из-
следваните лица е изключително 
малък. Така например, от 666 398 
души население на област Плов-
див, са изследвани 321 души, което 
е равно на 0,0481% от населението; 
от 251 300 души население на об-
ласт Пазарджик, са изследвани 128 
души, което е равно на 0,051% от на-
селението, от 474 124 души населе-

ние на област Варна, са изследвани 
198 души, което е равно на 0,0417% 
от населението.

При тези данни, нито един от 
водещите изводи на изследването 
не е верен, а именно:

- „Всяко второ дете (47%) е пре-
живяло някаква форма на насилие 
до 18-годишна възраст.

- Емоционалното насилие е най-
често срещаният вид (45,9%), пос-
ледвано от физическо (31,2%), сексу-
ално насилие (15,6%) и пренебрегва-

не (10,5%).
- Насилието най-често се наблю-

дава сред децата в училище (38,3%), 
следвано от това в общността 
(37,6%) и у дома (30,9%).

- Всяко трето дете (34,8%) по-
сочва, че се чувства в опасност у 
дома, в училище или в общността“.

Необективността на изслед-
ването се набива на очи най-сил-
но по отношение на област Ловеч, 
област Разград и област Кърджа-
ли, където процента на представи-

телност е съответно 0,006%, 0.022% 
и 0.040%.

Няма разумен човек, който да 
повярва на подобни статистиче-
ски детинщини. От една страна, ав-
торите на изследването призна-
ват, че в България липсват изчер-
пателни данни за всички форми 
на насилие над деца и че никой не 
е събирал такива данни, а от друга 
твърдят, че 47% или почти поло-
вината от децата на България са 
били подложени от някакво фор-

ма на насилие. Интересно е да се от-
бележи, че сред интервюираните 
държавни експерти, най-голям 
процент участници, които твър-
дят, че насилието над деца е серио-
зен проблем 34%, са сред специали-
стите по социална подкрепа, про-
тив 18% от другите специалисти. 
Изследването не е проучило защо 
това е така.

Отправна точка в изследването 
е дефиницията за насилие и ней-
ното прилагане към различните 
житейски ситуации. Не е тайна, че 
британското разбиране за наси-
лие над дете и българското раз-
биране са цивилизационно раз-
лични. Едни и същи прояви на 
контрол над дете от страна на ро-
дители, образователни институ-
ции, държавни органи се тълку-
ват различно в България и Вели-
кобритания. Механичното при-
лагане на британските критерии 
и стандарти в българската семейна 
и обществена практика, е не само 
неправилно, но и научно по-
грешно.

Май някой се е опитал да оби-
ди интелигентността на българ-
ската нация. Само искам да напом-
ня, че моят народ е запазил сво-
ята държава и държавническа 
традиция повече от 1340 години, 
т.е. по-дълго отколкото е успял 
народът на Великобритания. И 
много моля авторите на изслед-
ването и техните поръчители, да 
имат предвид при следващото си 
изследване в България, че ние сме 
страна на двама световни шам-
пиони по шах – по един при де-
войки, и един при мъжете…, сле-
дователно можем да анализира-
ме явленията и процесите в жи-
вота на световно ниво.

На стр. 10

Адв. Владимир ШЕйТАНОВ:

Или името на отровата в едно „изследване на уНИЦЕФ 2021“

С ДЪХ НА БАДЕМИ

№ ОБЛАСТ БРОЙ 
ДЕЦА

БРОЙ  
ВЪЗРАСТНИ

БРОЙ МЛАДИ 
ХОРА

ОБЩО  
АНКЕТИРАНИ

НАСЕЛЕНИЕ  
НА ОБЛАСТТА

% НА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛНОСТ

1 Благоевград 54 60 36 150 301138 0,045

2 Бургас 66 83 44 193 409750 0,047

3 Варна 72 84 42 198 470124 0,042

4 В.Търново 42 48 28 118 229718 0,051

5 Видин 12 12 8 32 81212 0,039

6 Враца 36 36 24 96 157637 0,060

7 Габрово 18 24 12 54 105788 0,051

8 Добрич 30 36 20 86 170298 0,050

9 Кърджали 24 24 16 64 160781 0,040

10 Кюстендил 18 24 12 54 116619 0,046

11 Ловеч 24 35 16 75 122490 0,006

12 Монтана 24 36 16 76 125395 0,060

13 Пазарджик 48 48 32 128 251300 0,051

14 Перник 24 24 16 64 120426 0,053

15 Плевен 42 48 28 118 233438 0,050

16 Пловдив 108 131 72 321 666398 0,048

17 Разград 24 24 16 64 109810 0,022

18 Русе 36 48 24 108 212729 0,051
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От стр. 12
Лъжа е и твърдението на 

ГЕРБ, че само във Венецуела 
имало машинно гласуване, 
защото то съществува в САЩ 
много преди да бъде внедре-
но във Венецуела или Индия. 
И, ако не е толкова популярно 
в страните от ЕС, то е защото 
там няма такива изборни из-
мами, както в България. Нито 
стотици хиляди невалидни 
бюлетини. Между впрочем, го-
ворителка на новата ЦИК обя-
ви, че машините още не са пла-
тени на фирмата доставчик. И, 
че някои от тях още се намират 
в складовете на РПУ. Ето откъ-
де може да дойдат „хакерските“ 
атаки и саботажът на машин-
ното гласуване.

Говорейки за недопустими 
грешки, нашият „еднокнижен 
политик“, както казва Люба 
Кулезич, очевидно не е чувал 
за Жозеф Фуше - политически 
хамелеон, извървял пътя от 
даскал по математика в цър-
ковно училище, през яростен 
революционер и якобинец, 
до монархист с титлата хер-
цог Отрантски. Накрая умрял 
в изгнание в Триест, забравен 
от всички. Като шеф на поли-
цията, Фуше създал съвърше-
на мрежа от доносници и оце-
нил инициираното от Талей-
ран отвличане и убийство на 
Енгиенския херцог така: „Това 
беше нещо повече от престъ-
пление, беше грешка!“. За самия 
Фуше император Наполеон 
Бонапарт е казал: „Аз познавах 
само един истински съвършен 
предател – фуше!“.

Е, ако грешките в политика-
та са по-страшни от престъпле-
нията, на какво основание на-
шите евроатлантически парт-
ньори са отчели 

грешките на Борисов като 
успехи? 

Или той, както винаги, пред-
ставя желаното за действител-
но? Колко лъжи, недомлъвки, 
безпочвени обвинения, пре-
мълчани истини и противоре-
чиви действия ни сервира той, 
откакто застана в светлината на 
прожекторите? Сега се чуди в 
какви смъртни грехове да об-
вини президента Радев: от 
фалшив русофил, до фалшив 
натовец и зависим от Кремъл 
човек. А какъв е самият Бори-
сов? С една ръка осигури про-
тичането на руски природен 
газ от Турция, през България, 
до Сърбия, с друга предпла-
ти 3,5 милиарда лева за несъ-
ществуващите американски 
изтребители F-36 Block 70. Ту 
се хвалеше, че е спрял три руски 
енергийни проекта, ту се жалва-
ше, че само на него не разреша-
ват да прокара газопровод, до-
като Германия най-спокойно си 
строи „Северен поток-2“. Извест-
но време Борисов сееше илю-
зията, че ще довърши проекта 
АЕЦ „Белене“, говорейки едно-
временно и за нови ядрени бло-
кове в АЕЦ „Козлодуй“. После се 

умълча от страх пред Джо Бай-
дън. На конференцията на ГЕРБ 
пък оправда отказа си да вне-
се актуализация на бюджета 
с това, че Радев щял да купи 
„Грипени“. Дребна подробност е, 
че и първият служебен кабинет 
на Радев, не купи нищо, а остави 
редовното правителство да ре-
шава. И то „избра“ да предпла-
ти още не начертаните амери-
кански изтребители. 

И Борисов, и номинирани-
ят от него за кандидат-премиер 
на ГЕРБ Даниел Митов, укоря-
ват държавния глава, че е скрил 
от обществеността декларация-
та на 9-те страни от НАТО, по-
дписана под диктовката на аме-
риканския президент Байдън. 
Все едно, че ако Борисов беше 
участвал в тази среща, щеше 
да отхвърли документа. Но, 
какво да прави, след като ня-
кой може да припомни на Джо 
Байдън опита на Борисов да 
целуне Доналд Тръмп, както 
се мляска с Ангела Меркел или 
Реджеп Ердоган?

Обвиненията на Борисов, че 
Радев е скрит русофил или русо-
фоб, са толкова абсурдни, колко-
то и твърденията му, че комуни-
стите са убили дядо му и са му 
попречили да завърши Харвард. 
Как да завърши този престижен 
университет, като и до днес не е 
научил английски? А и с бъл-
гарския не е много на ти. Член-
ството му в БКП, участието му 
във „Възродителния процес“ и 
запазването на партийната 
членска книжка, за да напус-
не системата на МВР, но да се 
върне там като главен секре-
тар, не са ли един вид 

политическа хамелеонщи-
на? 

„Евроатлантическите цен-
ности“ са смокиновият лист, с 
който „Лидерът“ се опитва да 
прикрие неудобните за мо-
мента детайли от миналия си 
живот. Но, колкото по-ярост-
но атакува президента, толко-
ва по-ясна става несъпостави-
мостта между двамата в про-
фесионален и нравствен план. 
И Радев, и служебният преми-
ер - бригаден генерал Янев, са 
истински генерали, а не са ста-
нали такива с хленчове пред 
Царя и Ахмед Доган. Сравня-
вайки биографиите и експерти-
зата на министрите в служебно-
то правителство с тези на ми-
нистрите от третия редовен и 
последния проектокабинет на 
ГЕРБ, ще стигнете до извода, че 
Борисов и за кадровик не ста-
ва. Да правиш финансист ми-
нистър на здравеопазването и 
после да го върнеш в МФ, или 
да сменяш министри за въоб-
ражаеми зависимости от ДПС, 
вместо за несправяне с рабо-
тата, това не е пример за следва-
не. А пък да номинираш за ми-
нистри на туризма и култура-
та хора като „логопеда“ Любен 

Дилов-син и „барабаниста“ 
Калин Вельов, само защото 
са работили някога със Слави 
Трифонов – това и разказвач 
на вицове не може да го из-
мисли! Да не говорим за прав-
ната неграмотност на „Лиде-
ра“, който допусна в 44-то НС 
да влезе нескопосаният про-
ект за Конституция на Дана-
ил Кирилов. Или за сезирането 
на КС относно новия Изборен 
кодекс, одобрено от Борисов 
минути след като беше казал: 
„Оставете ги да станат смеш-
ни!“. Преди КС да се произнесе 
по питането на ГЕРБ за про-
тивоконституционността на 
Изборния кодекс, от там дойде 
изпреварващ удар. Съдът обя-
ви за противоконституцион-
но въведената от ГЕРБ длъж-
ност „специален прокурор”, кой-
то да контролира и разследва 
главния прокурор. Понеже той 
няма как да бъде ръководен ме-
тодически от главния прокурор. 
Единствен Филип Димитров е 
подписал това решение с особе-
но мнение.

С това лъкатушенията в 
мисълта и действията на Бо-
рисов не свършват. Той стигна 
дотам, че след като настояваше, 
че на ГЕРБ като първа политиче-
ска сила се пада да оглави ЦИК, 
няколко дни по-късно пани-
чески оттегли кандидатурата 
на Красимир Ципов. Понеже 
другите партии му били пригот-
вили капан, като не номинирали 
свои представители за този пост. 
Така, при евентуални неуредици 
с изборите, Ципов и ГЕРБ щели 
да понесат последствията. „Да 
му имаме на българина втория 
акъл, - този който му идва къс-
но!“ - казват някои наши съседи 
на Балканите. 

В момента герберите ре-
ват срещу „масовите чистки“ 
на техните „калинки“, спусна-
ти преди време в различни-
те министерства и агенции, 
но си струва да припомним как 
служебният министър на фи-
нансите Асен Василев обосно-
ва освобождаването на ше-
фката на НАП Галя Димитро-
ва, при чието ръководство из-
текоха маса лични данни на 
граждани. Госпожата не благо-
воли дори да прекрати отпуска 
си, сякаш случилото се не я каса-
еше. Някои от засегнатите вече 
осъдиха НАП и приходната 
агенция трябва да им изплати 
обезщетения: пак от парите 
на данъкоплатците. Въпреки 
това вездесъщата „калинка“ Зоя 
Димитрова успя да уреди себе 
си и своите подчинени с па-
рични премии за добре свър-
шена работа. „Учуден съм, че не 
е била освободена по-рано“, каза 
министър Василев.

Съвсем скоро ще стане ясно 
какви други батаци е оставил в 
наследство на служебното пра-
вителство „най-опитният по-

жарникар в политиката“. Има-
ше някакво скрито злорадство в 
думите, с които Борисов привет-
ства избора на министри от пре-
зидента Радев и пожела успех на 
служебния кабинет, начело със 
Стефан Янев. Все някой ден ще 
прогледнат за истината и фено-
вете на ГЕРБ, когато се наложи 
децата и внуците на още не из-
бягалите от „най-успешното уп-
равление“, да плащат заемите, 
изтеглени от правителствата 
на Борисов. Според него ико-
номиката работи безотказно, 
страната пращи от стабилност 
и той оставя държава, каквато 
никога по-рано не е имало. 

Стабилност в какво? 

В бедността, корупцията 
или смъртността от корона-
вируса? Туризмът умира, рес-
торанти и хотели затварят 
врати, хиляди дребни и сред-
ни фирми фалират, а Бори-
сов бие барабана на „успехи-
те“. След като германските и 
английските туристи анули-
раха резервациите си за по-
чивка в България, благодаре-
ние на антируската истерия у 
нас и руските туристи ще ни 
заобиколят. България едва ли 
ще може да се конкурира ско-
ро с Гърция. На първо място, 
заради втората си позиция в 
ЕС по смъртност от коронави-
руса и водещата си позиция в 
сферата на корупцията. „Бъл-
гарският модел“ на справяне с 
пандемията съществува само 
в сънищата на Бойко Борисов 
и Костадин Ангелов. Неговата 
уникалност се заключава само 
във факта, че заявеното су-
трин от Националния опера-
тивен щаб (НОЩ), след обед 
се опровергаваше или отме-
няше от Борисов. Така беше 
с ваксината на AstraZeneca, 
спряна от употреба в редица 
страни, включително наско-
ро и от Словакия и Норвегия. 
Така беше и с играта на отва-
ряне и затваряне на училища, 
детски градини, магазини, 
молове, фитнеси, стадиони, 
нощни заведения, ресторан-
ти, „зелени коридори“ и други. 
И така ден след ден: децата ску-
чаят вкъщи, обучавайки се 
дистанционно, а пияниците 
пълнят кръчмите! Докато Бо-
рисов прописа във Фейсбук, 
а Слави Трифонов го послед-
ва в този метод на общуване с 
народа. Двама лидери, и два-
мата любители на чалгата и 
малко куци, но почти на един 
акъл! Първият, още неизтрез-
нял от „успехите“ на своето уп-
равление; вторият – опиянен 
и изплашен едновременно от 
неочаквания си изборен ус-
пех, и от благоприятните за не-
говата партия ИТН социологи-
чески прогнози. Еднакво без-
критични към себе си, еднак-
во безпардонни. Представите 
им за самокритиката са като на 

Шолоховия герой дядо Щукар: 
„А самокритика ще рече само-
волна критика. Казано по руски, 
това значи че трябва да щипеш 
човека, както и където свариш, 
така че непременно да го заболи. 
Щипи го, кучия син, така че да го 
избие солена пот от главата до 
петите!“

Не знаем колко книги е про-
чел Слави, но Борисов ни смая 
с твърдението, че е прочел по-
вече от една книга, понеже ро-
манът „Винету“ бил в 2-3 тома. 
По тази логика, ако го бяха на-
печатали в брошури, Борисов 
щеше да стане „многокнижник“. 
На въпроса на Люба Кулезич, 
дали простащината в поведе-
нието на герберските поли-
тици е театрална или вроде-
на, гостуващата директорка 
на Държавната психиатрична 
болница д-р Цветеслава Гълъ-
бова отговори така: „Идва им 
отвътре“. Ясно е защо служеб-
ният министър на културата 
професор Велислав Минеков 
казва: „Ще съживим смъртник 
и ще потърсим бъдещето“.
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Честно казано, не съм очак-

вал подобна необективност от 
една британска изследовател-
ска и консултантска компания, 
която твърди че е работила в 79 
държави по света. Много би било 
интересно да узная кога CORAM 
INTERNATIONAL е провеждала 
подобно изследване за насилие-
то над децата във Великобрита-
ния. А там този проблем наистина 
съществува, ако се вярва на Коми-
тета за правата на детето на ООН, 
която многократно е критику-
вал Великобритания, заради сис-
темата на физически наказания 
в британските училища. И още 
по-любопитен съм да разбера как-
ви са препоръките на компания-
та за ликвидиране на това наси-
лие в нейната собствена страна. 
Ако идеята е Великобритания да се 
изравни по този показател с Бъл-
гария, чрез провеждане на необек-
тивни изследвания от британски 
изследователски и консултантски 
компании, ще трябва да я разоча-
ровам. В двете български училища, 
които лично аз съм завършил, и в 
другите пет, където са завършили 
двете ми деца, не е имало физи-
чески наказания като в лондон-
ските училища. Такова наказа-
ние в България е било спорадич-
но практикувано в килийните 
училища по време на Възражда-
нето, както показват старите кни-
ги.

Повече от очевидно е, че из-
ходните статистически данни, 
на които се опира Изследването, 
са некачествени. Всеки български 
родител с две и повече деца в се-
мейството, ще потвърди това. Ос-
тавам с впечатление, че някои има 
интерес от завишени данни за 
насилието над деца в България 
и е готов да заплаща за това.

В изследването е записано, 
че то се основава на два прио-
ритета: осигуряване на качест-
во на социологическите данни и 
представителност на извадката. 
За постигане на първия приоритет 
– „Събиране на качествени данни“ 
в изследването е записано, ци-
тирам: „Бяха проведени интер-
вюта и дискусии във фокус групи с 
ключови заинтересованите стра-
ни, участващи в системата за за-
крила на детето от различни сек-
тори, на национално, областно и 
общинско ниво“. По повод втория 
приоритет – „Стратегия за из-
готвяне на извадките“ е записа-
но, цитирам: „За подбор на учас-
тниците в интервютата за полу-
чаване на качествени данни беше 
прилаган подходът на целенасочен 
подбор. На встъпителния етап 
бяха установени ключови заин-
тересовани страни на национал-
но ниво, включително представи-
тели на съответните министер-
ства и други институции, водещи 
НПО в областта на закрилата на 
детето и офиса на УНИЦЕф за 
България“.

Очевидно, тези приоритети са 
останали в сферата на претенции-
те и не са станали реалност. Дока-
зателство за това е игнорирането 

на родителските сдружения от 
авторите на изследването. Като 
съпредседател на родителското 
сдружение РОД ИНТЕРНЕШЪ-
НЪЛ, позволявам си да твърдя, че 
без мнението на родителските 
движения, всяко изследване не-
избежно става едностранчиво. 

Ние отговаряме на всич-
ки изисквания на CORAM  
INTERNATIONAL за партньор-
ство в подобно изследване – да 
бъдем ключова заинтересована 
страна, да действаме на национал-
но ниво. Трябваше да бъдем ин-
тервюирани и като заинтересо-
вани „фокус-групи“, участващи в 
системата на закрила на детето. 
„Подходът на целенасочен подбор“ 
на британската компания очевид-
но е изпуснал една от най-добре 
информираните и подготвени 
„фокус-групи” за изследването 

– групата на родителските ор-
ганизации. Съмнявам се, че този 
пропуск е бил случаен. През две-
те години на работа по изслед-
ването, CORAM INTERNATIONAL 
несъмнено са били свидетели на 
масовите протести на „ключова-
та заинтересована страна“ – ро-
дителската организация РОД ИН-
ТЕРНЕШЪНЪЛ пред прозорците 
на Правителство, Президентство и 
Парламент. 

И точно тук започват мои-
те проблеми. Доста съм раздвоен 
в преценките си – не мога някак 
да преценя за какво свидетел-
ства изключването на РОД ИН-
ТЕРНЕШЪНЪЛ от „фокус-гру-
пите” за събиране на данни – 
за непознаване на социалната 
действителност в България или 
за добре затворени очи?

Втората част от изследване-
то е посветено на дейността на 
държавните органи и институ-
ции, както и на неправителстве-
ните организации в сферата на 
насилието над деца. То дава ос-
нование за интересни нови наблю-
дения. Изследването е извърше-
но от изследователски екип от 
български експерти, като интер-
вюирани са 887 държавни слу-
жители от шест района в страна-
та, със следния секторен профил: 
образование, правосъдие, соци-
ална подкрепа, здравеопазване, 
полиция. Проведени са 32 интер-
вюта. Специално внимание заслу-
жават разликите в интерпретаци-
ите на проблемите с насилието над 

деца на социалните работници и 
останалите профилни специали-
сти – учители, възпитатели, ле-
кари, юристи, полицаи. Според 
изследването 34% от социалните 
работници считат, че насилието 
над децата в България е серио-
зен проблем, срещу 18% от дру-
ги експерти. Очертава се нещо 
като „пристрастеност“ на соци-
алните работници към темата за 
насилието над деца. Но изследва-
нето не проучва какви са причи-
ните за тази аномалия при соци-
алните работници – дали е ня-
каква форма на материална заин-
тересованост или нещо друго.

Това вероятно е една от при-
чините за незадоволителното 
качество на изследването, а от 
тук и за нежеланието на УНИ-
ЦЕФ да поеме отговорността за 
тези доста наивни изводи. Все 

пак УНИЦЕФ не е фирма, а светов-
но известна организация, част от 
системата на ООН. Нейният прес-
тиж е нейното оръжие и, затова би 
следвало по-грижливо да се пази.

УНИЦЕФ днес има сериозен 
репутационен проблем пора-
ди компрометиращи страници 
от своето минало. Родителска-
та общност по света не е забра-
вила Питър Нюъл, високопос-
тавен експерт на УНИЦЕФ, ав-
тор на инструкция за прилага-
не на Конвенцията за закрила 
на детето на ООН и Питър Джон 
Далгиш, бивш служител на ООН 
– и двамата осъдени за педофи-
лия. Експертът Нюъл е осъден 
от британски съд на 6 години и 
8 месеца лишаване от свобода 
от британски съд. По медиите се 
разпространяват статии за десет-
ки хиляди служители на ООН – 
някои от тях със сигурност са на 
УНИЦЕФ, замесени в скандали 
за педофилия. Репутацията на 
УНИЦЕФ е сериозно засегната и 
поради нейната роля в създава-
нето и утвърждаването на стан-
дарти за ранно сексуално обра-
зование.

Може би на това се дължи отка-
зът на УНИЦЕФ да поеме нови репу-
тационни рискове с недостатъците и 
слабостите на изследването. Все пак, 
бих си позволил, като бивш колега на 
г-жа Джейн Миута, представител 
на приятелска Кения – предста-
вител на УНИЦЕФ за България, да 
бъде по-внимателна при подбора на 
направленията за сътрудничество в 

България. Защото включването на 
УНИЦЕФ в изпълнение на про-
грами за сътрудничество, където 
част от това сътрудничество про-
тиворечи на Конституцията, съз-
дава определени конституционни 
проблеми. Като например, Програ-
мата за борба с домашното наси-
лие за 2021 г., където са заложени 
дейности за защита от домаш-
но насилие на основата на джен-
дър-определеността. България, в 
съответствие със своята Конститу-
ция и Решение на Конституцион-
ния съд по конст. дело №3/2018 г., 
не признава джендър-формации, 
джендър-дейности, джендър-про-
яви. Това не трябва да убягва от по-
гледа на представителя на УНИЦЕФ 
за България.

Каквито и да са причините, 
безспорен факт е, че УНИЦЕФ е 
прехвърлил отговорността за 

изследването на частна компа-
ния. Защо изборът е паднал на 
CORAM INTERNATIONAL става 
ясно от нейната ориентация и 
позициониране в неолиберал-
ния контекст на „закрила на деца-
та от насилие“. А данните за док-
торската теза на един от авторите 
на изследването, за две села в Тан-
зация, превръщат нещата в доста 
забавна бурлеска. Би било жалко, 
ако господстващото мнение в тази 
компания за ситуацията с децата в 
България не е много по-различно 
от мнението за ситуация с децата 
в Танзания.

И все пак, изследването на 
CORAM INTERNATIONAL съвсем 
не е излишно. То дава ценна ин-
формация за размисъл. Изследване-
то разголва редица проблеми на 
външната политика и социалната 
политика на България. Някои от 
тях са от правен характер. 

- Кой даде разрешение на чуж-
дестранна компания да провеж-
да социологическо проучване на 
населението на Република Бълга-
рия?

- Откога чуждестранни соци-
ологически компании имат пра-
во сами да изследва нагласите на 
българското общество и да съби-
рат чувствителни данни за бъл-
гарското население? 

- Защо такива изследвания 
не се възлагат от държавата на 
НСИ и български социологически 
агенции? 

- Кой разпореди български 
държавни служители от МТСП, 

ДАЗД, АСП, МВР, МОН, МП, МЗ и 
др. да съдействат на една чуждес-
транна компания да провежда 
свое социалогическо проучване 
на българска територия? 

- Кога български социологиче-
ски агенции са провеждали про-
учвания на територията на Вели-
кобритания? 

- Как се прилагат тук междуна-
родноправният принцип за суве-
ренно равенство на държавите? 

- Кой, кога и как е отменил 
принципа на общностното пра-
во в ЕС за разделената компетент-
ност между ЕС и националната 
държава в областта на социална-
та политика? 

- Каква е правната връзка 
между поръчителя на изследва-
нето УНИЦЕФ и българската дър-
жава като носител на суверенното 
право да определя собствената со-
циална политика?

Сред включените в изследване-
то институции оглушително липс-
ва дипломатическото ведомство, 
въпреки че тук се засяга пряко су-
веренитета на държавата. По не-
потвърдена информация, изследва-
нето на CORAM INTERNATIONAL, 
поръчано от УНИЦЕФ, е проведено 
в изпълнение на програми и страте-
гии на ЕС, в рамките на т. нар. „Евро-
пейска гаранция за децата“.

Очевидно, управляващите в 
България не се спират пред никак-
ви ограничения на международно-
то право. Затова българският суве-
ренитет е като безпризорно дете, 
тръгнало пеша по световните ма-
гистрали на порочния живот.

Картината по-горе изисква 
незабавни управленски мерки. 
Една от тях е правителството на Ре-
публика България да проведе об-
щонационално социологическо 
изследване за насилието над бъл-
гарските деца. В него трябва да взе-
мат участие всички органи и орга-
низации, свързани с дейността по 
закрила на децата, както и НСИ и 
български социологически аген-
ции. УНИЦЕФ би имала тук свое-
то логично място, ако съдейства с 
техническа и методическа помощ. 
Безспорно, темата заслужава прио-
ритетно внимание. 

Националната стратегия против 
насилието в обществото, в частност 
над българските деца, трябва да стъ-
пи на това българско изследване, а 
не на изследвания на чуждестран-
ни компании. Едва и само тогава, 
изследването би било добра осно-
ва за съответни институционални и 
законодателни мерки в интерес на 
българските деца.

Трябва да бъде поставен край 
на политическата манипулация 
с най-уязвимата част на нация-
та – българските деца. В края на 
краищата, в Закона за закрила на 
детето има забрана за нарушава-
не правото на децата да бъдат из-
ползвани в политическия живот 
(чл. 11, ал. 4 на ЗЗД).

А от българската външна по-
литика трябва да се търси отго-
ворност всеки път, когато без-
действа срещу покушения над 
нашия суверенитет, какъвто без-
спорно е случаят. 

С ДЪХ НА БАДЕМИ
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Антология

„Направих недопус-
тими грешки, кои-
то за радост бяха 
приети като успе-

хи от нашите евроатланти-
чески партньори“. Тъй рече 
лидерът на ГЕРБ и вече бивш 
премиер пред участници-
те в Националната партий-
на конференция. Форумът 
се проведе на 11 май, точно в 
деня, когато президентът Ра-
дев подписа трите указа: за 
назначаване на служебно-
то правителство, за ЦИК и за 
разпускането на 45-то НС. На 
този ден БПЦ чества и Свети-
те братя Кирил и Методий, 
но това не срещна никакъв 
отзвук в обърканото „конско“ 
на уж набожния благодетел на 
„стотици църкви, манастири, 
джамии и синагоги“, държащ се 
като наместник на „Начални-
ка“ на земята.  В речта си той 
призова съпартийците си да се 
готвят за двата най-тежки ме-
сеца до парламентарните избо-
ри на 11 юли. Защото срещу тях 
щели да се изправят парите на 
олигарсите, чиито интереси 
той бил засегнал.

 След тази „аргументация“, 
Борисов обяви някои персо-
нални рокади в ръководство-
то на ГЕРБ. Първата засягаше 
смяната на заместник-предсе-
дателите йорданка Фандъко-
ва и Димитър Николов с Да-
ниел Митов и Томислав Дон-
чев: – за да се съсредоточат 
първите двама върху кметски-
те си функции. Втората се от-
насяше до увеличаването на 
броя на членовете на Изпъл-
нителната комисия на ГЕРБ. 
В нея влязоха новопокръсте-
ният „герберон“ професор Кос-
тадин Ангелов, бивш минис-
тър на здравеопазването и още 
по-бивш директор на Алексан-
дровска болница, както и би-
вшата социална министърка 
Деница Сачева, пристанала на 
ГЕРБ от ДСБ. 

„Лидерът“ обаче запази 
председателския пост. Макар 
вече да е официално „уволнен“ 
от поста премиер, макар да 
беше изпратил оставката на 

кабинета си в 45-то НС по по-
щата, вместо да я връчи лич-
но, той е недосегаем: както в 
партията, така и в спец пра-
восъдието. 

Късметът на 
„непотопяемия“ 

български политически 
Титаник ще го съпътства, до-
като се натъкне на плаващия 
леден блок. Сиреч, докато глав-
ният прокурор Иван Гешев 
не бъде сменен, или заставен 
да се събуди. В Австрия про-
куратурата разследва „при-
ятеля“ на Борисов, канцлера 
Себастиан Курц, за даване на 
лъжливи показания пред пар-
ламентарната комисия относно 
корупцията. А у нас прокура-
турата е оглушала и ослепя-
ла. Първо, за аудиозаписите 
на позорните и заплашителни 
изявления на бившия премиер. 
Второ, за видеокадрите с чек-
меджето от нощното шкафче 
на Борисов в правителствена-
та резиденция в Бояна. Трето, 

за „Мата Хари“ и стотиците 
лъжи, клевети и злоупотреби 
с власт на бившия пожарникар 
и бодигард. Защо са ни специ-
ализирани съдилища и про-
куратури, щом корупцията 
и злоупотребите по високи-
те етажи на властта не ги ин-
тересуват? Очевидно не е слу-
чайно това, че ГЕРБ и чинов-
ниците с тоги във въпросните 
съдилища, протестират пред 
ЕК срещу закриването на тези 
бухалки на модела Борисов. 
Забравил с какво презрение 
отказваше да се яви в НС, за 
да не бъде разпитван от депу-
татите, и, че дори си беше взел 
отпуск, за да се самоосакати на 
футбол, Борисов се оплака от 
театъра в Комисията Мано-

лова. Само че театърът, в кой-
то се плюха трима едри земе-
владелци, а хора като Мано-
ил Манев осигуряваха шумов 
фон, за да не се чуят обвине-
нията срещу „лидера" им, го 
устроиха точно депутатите 
на ГЕРБ. Но, дори Иван Анге-
лов, който се ангажира да бра-
ни Борисов, го натопи невол-
но, разказвайки как ходатайст-
вал в негова полза пред турски-
те ветеринарни власти. Бойко 
Борисов – експерт ветери-
нар! Как ви изглежда това? 

„Докторът на науките“ 
размаха пред аудиторията ми-
тичната заплаха от парите на 
олигарсите и реваншизма на 
държавния глава и анти-ГЕРБ 
коалицията. Но да плашиш 
гербери с пари, това е все едно 
да гониш куче с кренвирш! 
Борисов се ожали колко трудно 
му било да намира пари за под-
помагане на бизнеса, пенсио-
нерите и социално слабите, но 
не каза и дума за чекмеджето 
с кюлчетата злато и пачките 

с 500-еврови банкноти, пода-
рени му от бизнесмена Иван 
Ангелов, според неговия опо-
нент Светослав Илчовски. Да 
не говорим за Мата Хари, дето 
го беше „сготвила“, снимайки 
го как лежи полугол напре-
ко на леглото. За това от самия 
Борисов научиха и читателите 
на германския „франкфуртер 
Алгемайне Цайтунг“, на който 
той даде интервю. Какви още 
доказателства „търси“ проку-
ратурата на Гешев, за да за-
почне да разследва бившия 
премиер, който няма имуни-
тет? Време е май някой хра-
бър прокурор да разследва 
самия Гешев: за бездействие 
и прикриване на престъпле-

БойковиЯт Поток 
на съЗнанието

ния в особено големи разме-
ри.

Вместо обяснение за своя 
документиран позор, 

Борисов посъветва акти-
вистите на ГЕРБ да бъдат ди-
алогични и „обрани“, за да не 
се стигнело до враждебната 
атмосфера в 45-то НС, кога-
то партията му беше като в 
изолатор. Под „обрани“ той 
имаше предвид сдържани, 
а не ограбени, подобно на 
стотиците самотни старци 
по селата, подложени на те-
рора на битовата престъп-
ност. Циганска или българска 
– все едно! Дали, признавай-
ки за недопустимите грешки, 
направени от него, Борисов е 
имал предвид съучастието в 
корупцията на назначени-
те от него чиновници „ка-
линки“, на „родната полиция“ 
и прокуратурата на Гешев? 
Най-вече, чрез бездействие 
или скрито съдружие срещу 
„допълнително материал-
но стимулиране“ от фондо-

вете на битовата и по-едра-
та престъпност? Нагласе-
ните обществени поръчки, 
милиардите, откраднати от 
парите за пътища, ремонт 
на язовири и саниране, или 
раздадените от прозореца 
на джипа милиони, влизат 
ли в списъка на грешките? 
А опитът за купуване на пен-
сионерите с 50 лева месечни 
добавки към мизерните им 
пенсии? Не е ли това забра-
нена предизборна търговия 
с гласове? Саботажът на ма-
шинния вот и лъжите на Бо-
рисов досежно скъпите избо-
ри и хакерските атаки срещу 
тези машини, са проява на 
страх и демонстрация на тех-
ническа неграмотност. Ма-
шините не са свързани с Ин-
тернет, за да могат да се ха-
кнат дистанционно. И соф-
туерът им не е произведен 
във Венецуела, а в Тайван, 
който е на светлинни години 
пред нас в областта на инфор-
мационните технологии. 

На стр. 11

В ОЧАКВАНЕ НА…

Стоя на брега на моята жива река –
ходилата ми са потънали  

 във прозрачната й прохлада.
Лодчица натоварена с детството ми
размахва за поздрав весла –  

 бърза – минава и… отминава.

Стоя потопена до колене на брега –
чакам буйната, непокорна вода да премине.
Корабче пълно с юношеството ми идва към мен – 
аз му махам с ръка,  

 ала то се оттегля и… отминава.

Стоя на брега потопена до кръста  
 в искрящата, златна вода.

Златен кораб, препълнен със зрелостта ми,
златни платна царствено разлюлява.
Мисля си, че завинаги ще остана на него така.
Но и той, но и той отминава!…

Дочаках да дойде и старостта -  
 мътната, тъмна вода 

до раменете ми стигна, 
до шията, до устата!…
Нямам лодчица, нямам кораб със златни платна,
само отломки около мен се въртят  

 и ме нараняват.

Накрая приижда забравата  
 със ледена, дълбока вода.

Поглъща ме в бездната си.  
 Безсмислено е да се съпротивлявам.

Ще ме превърне в отпечатък,  
 във пясък, в прах или в кал…

За да започна отново живота си. 
Макар че отдавна ме няма…

Виолета СТАНИСЛАВОВА

умОПОмРаЧЕНИЕ ОТ „уСПЕХИТЕ“!

Петко ПЕТКОВ


