
България се намира в 
тежка социо-демограф-
ска катастрофа. Най-
страшното в конкретна-

та ситуация е това, че на офици-
ално равнище – правителство-
то и представените в Народното 
събрание политически партии,  
не обсъждат тези проблеми с 
българската общественост. А 
даже и да се започне някакъв раз-
говор „тъпо“ се повтаря, че види-
те ли нямало демографска ката-
строфа, а имало само демограф-
ска криза.   

Следва да се припомни, че 
първата стъпка да се реши един 
проблем, е да се признае, че той 
съществува. Докато се крием 
зад термини като криза, срив и 

други начини за „замазване с розова боя“ няма как да се разбе-
ре остротата на проблема. И съответно да се тръгне към негово-
то решаване. 

Има теория на системите, която ясно различава понятието 
„криза“ от това „катастрофа“. „Кризата“ е признак за настъп-
ваща опасност. Понятието „криза“ предполага възникване на 
нестабилна, опасна ситуация, сигнализираща и предупрежда-
ваща за предстоящ провал. Т.е. кризата съдържаща в себе си за-
даваща се опасност от разрушаване или разпад на системата. 
Но от друга страна, кризата носи и предизвикателството на въз-
можността за обновяване, чрез което да се преодолее кризата 
и да се насочи системата към устойчиво развитие, респективно 
функциониране. 

Катастрофата притежава съвсем друго съдържание и харак-
теристики. Това е вече осъществил се провал, нещастие, кое-
то в своята първа фаза води до определена дисфункционал-
ност на системата. И ако тази дисфункционалност не се прео-
долее или не се спре нейното движение в негативна посока, се 
стига неминуемо до следващата - „леталната“ фаза. Т.е. фазата 
на разпад и окончателно унищожаване и изчезване на систе-
мата. В този случай, каквото и да се предприеме, вече ще е къс-
но. Катастрофичният процес не може да бъде спрян и се стига до 
разпад. 

От демографска катастрофа към демогравски разпад

Днес България като народ и държава, намирайки се в пър-
вата фаза на вече реализиралата се демографска катастрофа, 
бързо се движи към втората фаза на същата – „демографския 
разпад“. Когато никакви, даже най-решителни действия не биха 
могли да спрат процеса на изчезване на българите като народ и 
държавата Българска като цивилизационен, политически, сто-
пански, културен и прочее феномен. 

В подкрепа на това твърдение ще цитираме само три „очевадни“ 
факта за социо-демографската катастрофа на България:

• България днес е вече под 7 млн жители, по точно 6.948 млн! 
При условие, че нашата Родина през 1988 г. е 9 млн. Това означава, 
че за малко повече от 30 години българските граждани са нама-

лели с 23% , т.е. близо 1/4 ... Без 
война!!!
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СОЦИО-ДЕМОГРАФСКАТА  
КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ 

Относно някои идеи как тя да бъде първо „замразена“, а след това преодоляна

Проф. дфн., д-р ист.  
Нако СТЕФАНОВ,  

Обществен комитет за социо-
демографско възраждане на 

България

АКО ХОРАТА СЕ ИЗПРАВЯТ - 
ИГРАТА СВЪРШВА

СВЕТAТА ТРОИЦА НА НОВИЯ РЕД: 
ПРАВИТЕЛСТВА, ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ, МАФИИ

Уважаеми читатели,

Пред вас е статия на френ-
ския журналист Кристиан де 
Бри, преведена от английската 
версия на “Льо Монд диплома-
ник”. Тя е писана още през ап-
рил 2000 г., а бе публикувана 
във в. „Нова Зора” на 10 сеп-
тември 2002 г. (бр. 32). Пред-
лагаме я отново на вашето 
просветено внимание, защо-
то, както и тогава, през 2002 
г.,  така и днес, сме свидетели 
на поредица от доказател-
ства в подкрепа на основ-
ната теза на автора – прес-
тъпният съюз между прави-
телства, транснационални 

корпорации и мафии, който 
определя нерадостната съд-
ба на милиарди хора на пла-
нетата. Събитията от 11 сеп-
тември 2001 г. в Ню Йорк 
и Вашингтон, последвалите 
войни в Афганистан, военно-
то напрежение в Близкия из-
ток и заканите на САЩ тога-
ва, за нова война срещу Ирак, 
както и всичко, което се случи 
в България, в рамките на про-
кламираното “нормално”, през 
последвалите 20 години, пра-
ви статията на де Бри неоце-
ним помощник за всеки, кой-
то ще поиска да вникне в не-
изменния механизъм на едно 
сякаш неизтребимо зло. И да 

си зададе  въпроса: “Накъде 
тръгна и докъде стигна  Бъл-
гария през годините оттогава 
до днес?” Защото сега отново 
сме изправени пред съдбо-
носни, дори не просто пока-
ни, а предложения, на които 
не можем да откажем, какъв-
то е любимият маниер на ма-
фията. 

“Обетованата земя”, към 
която уж ни водят и днес на-
шите управници и техните 
чуждоземни ментори, не съ-
ществува. И няма да същест-
вува, ако не открием правда-
та и истината сами, и ако не ги 
следваме без отклонение.
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прираст на България, основно 
са за сметка на държавнообра-
зуващия етнос  - българите.

Бичът на емиграцията

Следващият качествен ас-
пект на демографската ката-
строфа е свързан с емиграци-
ята. Над милион са напусна-
лите страната през последни-
те години, за да търсят работа 
и по-добри условия за живот. 
В Испания, Гърция, Италия и 
САЩ работят стотици хиля-
ди български гастарбайтери, 
които подпомагат бедните си 
роднини в България. Голяма 
част от емигрантите са високо-
квалифицирани, завършили 
образование в Западна Евро-
па и установили се във вто-
рата си родина. Средно над 10 
000 младежи отиват да следват 
в чужбина всяка година. Това 
сочат разчетите на посредни-
ческите фирми, които уреж-
дат приема във висши учебни 
заведения зад граница. Поне 
70% от завършващите елит-
ните езикови и математиче-
ски гимназии, както и частни-
те училища, стягат багажа за 
западни университети – пре-
димно в Германия, Велико-
британия и САЩ.  Фактически 
Отечеството ни плаща своебра-
зен „кръвен данък“ на богати-
те страни като нашите млади 
хора подобряват демограф-
ската ситуация в тях за смет-
ка на собствения си народ и 
държава. Такова „изтичане“ 

се е извършвало в продълже-
ние на пет века спрямо Осман-
ската империя, макар и в дру-
ги форми и по един по-различен 
начин.  

Може определено да се твър-
ди, че в цялата си съвкупност 
като количествени и качест-
вени характеристики, настъ-
пилата социо-демографска 
катастрофа в Родината ни до-
веде до дисфункционалност 
в социално-икономическото 
и техно-иновационното раз-
витие, т.е. съвременна Бълга-
рия вече не може да прави ре-
дица продукти и производни, 
които тя създаваше само пре-
ди 30 години, поради липса на 
хора, способни да ги правят, а 
не само на оборудване и пари. 

Казано по друг начин наша-
та страна функционира във 

все по-тесен ракурс – техноло-
гически, икономически, инте-
лектуален, а най-вече социа-
лен, именно заради недостиг 
на човешки ресурси в коли-
чествен и качествен смисъл. 
Това ни дава правото да твър-
дим, че става дума не за демо-
графска криза, за каквато гово-
рят редица други изследователи, 
и не просто за демографска, а за 
социо-демографска катастро-
фа. Погледнато от политически 
позиции последната може да 
бъде назована „геноцид“ или 
„автогеноцид“.

Как социо-демографската 
катастрофа да бъде 

„замразена“, а след това 
преодоляна

Първото, което трябва да 
се направи, когато се говори за 
идеи за „замразяване“, а след 
това за преодоляване на социо-
демографската катастрофа на 
България, е да се видят причи-
ните и причинната верига на 
катастрофалния процес. 

По наше мнение трябва да 
се говори за три групи причи-
ни, намиращи се на три раз-
лични равнища на взаимо-
действие, създаващи опреде-
лени причинни вериги и при-
чинни мрежи:

• Преки причини – ни-
ска раждаемост, висока ран-
на смъртност, загуба на жени 
във фертилна възраст, масо-
ва  емиграция и други;

• Непреки причини – зас-
таряване на населението в 
резултат на масова миграция 

на млади и работоспособни 
хора, бедност, безработица, 
социални болести – крещящо 
социално неравенство, раз-
пад на семейството, отчайва-
що ниско равнище на соци-

ална сигурност, трансформа-
ция на системата от социал-
ни ценности, т.е. възприемане 
на постмодернисткия модел 
на свръхиндивидуализъм и 
свръхпотребителско съзна-
ние, на потребителски фети-
шизъм;

• Глобални причини – това 
несъмнено е създадената нео-
либерална социално-иконо-
мическа и политическа сис-
тема, която създава непреки-
те причини водещи до пре-
ките такива за настъпилата 
в нашата стана демографска 
катастрофа.

Въпреки тази класифика-
ция на причините бихме иска-
ли да очертаем това, което спо-
ред нас, се явява 
ключовата причинна верига 

за демографската катастрофа 
в България. 

Обикновено се казва, че ос-
новна причина е бедността. 
Несъмнено това е така, но тук 
трябва да се отбележат някол-
ко важни допълнителни мо-
мента. Не просто бедността, 
тъй като няма пряка връзка с 
дадено равнище на материал-
но благосъстояние  и раждае-
мост, макар такова да има по 
отношение на ранна смърт-
ност. Става дума за тенденци-

ята на т.нар. „векторна бед-
ност“, т.е. посоката на разви-
тие на бедността е нейното 
увеличаване във всяко след-
ващо поколение. Т.е., когато 
децата стават по-бедни от ро-

дителите си и съответно тех-
ните деца са по-бедни от тях, 
и така по нарастващ вектор 
на бедност.

При това бедността след-
ва да се разбира не само като 
ниско трудово  възнаграж-
дение, а оттук и като жизнен 
стандарт в абсолютни цифри 
и в относително сравнение. 
Но бедността следва да се виж-
да и като отсъствие на  соци-
ални ресурси. Т.е. българското 
общество се характеризира със 
следното:

• Обеднява като социални 
възможности за професио-
нална, гражданска и общест-
вена реализация и развитие;

• Обеднява като предоста-
вяне на базови социални ус-
луги – родилни домове, дет-
ски градини, училища, бол-
ници, транспорт и други, 
които особено в някои райо-
ни на страната и особено ма-
сово по селата вече са закри-
ти. По този начин младите 
хора и семейства масово на-
пускат такива райони и сели-
ща, което още повече влоша-
ва демографската ситуация в 
тях;

Тази т.нар. „социално-ре-
сурсна бедност“, е следствие 
от разрухата. Разруха, коя-
то дойде от т.нар. „реформи“ 
на прочутия преход, от ко-
рупцията, от периферийния 
и полуколониален модел на 
развитие, който бе изграден 
в България. В резултат - из-
чезнаха възможностите бъл-
гарите да реализират своя 
потенциал в полза на българ-
ското общество. 

В този смисъл, ако напра-
вим сравнение на население-
то, живеещо с под 2$ на ден 
за периода 2005-2009 г. в Бъл-
гария и света, ще видим, че у 
нас това са само 7% от населе-
нието, докато в света са 43%.** 
Въпреки това именно Бълга-
рия е изпаднала в демограф-
ска катастрофа, докато при 
страни със значително по-ни-

сък стандарт, това не се на-
блюдава. Именно затова се ос-
меляваме да говорим, че става 
дума не просто за бедност, а 
за „векторна“ и „социално-ре-
сурсна бедност“ като ключо-
во звено в причинната вери-
га, започваща безспорно със 
създадената след сюблимна-
та дата 10 ноември 1989 г. не-
олиберална система на соци-

ално-икономическо възпро-
изводство.

Следващото звено на тази 
верига е трудовата интегра-
ция. За нея също може да се 
използва термина „векторна 
трудова интеграция“, т.е. тя 
определено създава по-малки 
възможности за следващото 
поколение за трудова и про-
фесионална, както и социал-
на реализация, включително 
семейна такава. Това от своя 
страна формира следващото 
звено в комплексната причин-
на верига, довела до демограф-
ската катастрофа на България 
– социалната несигурност. 
Т.е. младите българи не се 
чувстват нито социално си-
гурни, нито социално зрели, 
за да поемат отговорност да 
създават семейства и да имат 
деца.

Това по своеобразен начин 
конфигурира общата социал-
на атмосфера на разпад на 
системата от социални цен-
ности, в която семейството и 
децата играят важна роля. От-
тук и пропада следващият ва-
жен компонент – 

решението на отделния 
българин или българка да 

имат семейство и деца. 

Младите българи предпо-
читат да живеят заедно, без 
да сключват брак. Съвместно-
то съжителство, без обвърз-
ване, се предпочита от хо-
рата на възраст под 40 годи-
ни. От тази възрастова група 
са 70% от всички безбрачни 
двойки в България. Семей-
ната институция се разпада 
- през 2010 г. са сключени 24 
000 брака и са регистрирани 
11 000 развода. А семействата 
без деца са 35 на сто.      

Посочената причинна ве-
рига, ако не бъде прекъсна-
та, ще продължава да вкарва 
българите в тунел без изход, 
в бъдеще без перспектива за 
българската нация и държа-
ва. 
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• Естественият прираст на 

населението за 2020 г. според 
https://www.worldometers.
info/world-population/
population-by-country/ е 
-0.74%. По този показател, съ-
гласно сайта на ЦРУ на САЩ, 
страната ни е на 228-229 мяс-
то от 237 страни в класаци-
ята. Пак съгласно сайта на 
ЦРУ, https://www.cia.gov/the-
world-factbook/field/death-
rate/country-comparison/ по 
смъртност 14.52 починали 
на 1000 души, България е на 
3-то място в света, след Лит-
ва и Латвия и преди Украй-
на. По раждаемост с 8.15 но-
вородени на 1000 човека, Ро-
дината ни е на 218 място от 
228 страни, вж. https://www.
cia.gov/the-world-factbook/
field/birth-rate/country-
comparison/;

• И последният от най-
страшните статистически 
факти, характеризиращи со-
цио-демографската катастро-
фа на България. Този факт 
ясно демонстрира, че демо-
графска катастрофа не ха-
рактеризира всички етно-
си и народности – български 
граждани. Тази катастрофа за-
сяга само нациоопределя-
щата народност – българите. 
Т.напр., през 2011 г. (картина-
та днес е по-лоша – б.м. Н.С.) 
само за 52% от първокласни-
ците българският език е бил 
роден (майчин) език, докато за 
48% той не е такъв (вж. „С. Иг-
натов: За 48% от първокласни-
ците майчиният език не е бъл-
гарски“ в https://www.vesti.
bg/bulgaria/obshtestvo/za-48-
pyrvolaci-majchin-ezik-ne-e-
bylgarskiiat-3579331, послед-
но влизане 25.11.2020). 

Както се казва в такъв слу-
чай, когато фактите говорят и 
Боговете мълчат!!!

Начало на демографската 
криза и изпадането в 

демографска катастрофа 

В началото на ХХ век Бъл-
гария е тази европейска стра-
на, която се характеризира с 
най-висока демографска ди-
намика – раждаемост от 28 на 
1000 души, което и позволява 
сравнително за кратки срокове 
да преодолее двете национални 
катастрофи – след Междусъю-
зническата и след Първата све-
товна войни.

Като ключов фактор за тази 
демографска виталност може да 
се посочи това, че страната ни 
е типично аграрна, с много-
бройно дребно земеделие и съ-
ответен модел на възпроизвод-
ство на нейния човешки потен-
циал. Така че въпреки високото 
равнище на детска смъртност, 
високата раждаемост – резул-
тат от модела на многодетното 
селско семейство, позволява да 

се поддържа благоприятен ес-
тествен прираст и съответно 
общо увеличаване на населе-
нието на страната. 

Започналата от началото на 
50-те години ускорена модер-

низация на обществото, т.е. 
индустриализация и урбани-
зация, скоро създават усло-
вия демографската динамика 
да придобие общоевропейски 
параметри, т.е. създава се моде-
ла на едно-двудетното градско 
семейство. При това тези па-
раметри придобиват все по-ни-
ски измерения. И макар до края 
на 80-те години на ХХ век да 
не може да се говори за демо-
графска криза, доколкото ес-
тественият прираст демонстри-
ра все още плюсови стойности, 
определено ситуацията може 
да бъде определена като пред-
кризисна. (Фиг.1.)

От края на 80-те години 
на ХХ век, с началото на т.нар. 
„смяна на системата“, датира 
началото на демографската 
криза в нашата страна. (Фиг. 
2.) 

От средата на 90-те години 
на ХХ век, въпреки някои поло-
жителни тенденции, проявили 
се в динамиката на раждаемост-
та в краткия петгодишен пери-
од между 2003-2008 г., поради 
силното застаряване на насе-
лението, а също така поради 
влошаването на здравния ста-
тус на същото, се наблюдава на-
растваща тенденция в смърт-
ността. Това води до срив в 
естествения прираст на Бъл-
гария. Същият може да се де-
финира като демографска ка-
тастрофа. (Фиг.3.)

Кратко сравнение, макар и с 
по-стари данни от 2007 г., кога-
то ситуацията не е така влоше-
на, както е днес, с усреднените 
демографски стойности в ЕС 
(Европейския съюз), както и със 
страни от ЕС с най-влошени 
демографски показатели де-
монстрират ужасяващата де-
мографска картина в страна-

та ни. (Таблица 1.) 
Още по-страшна става демо-

графската картина, когато срав-
ним със съседни страни или та-
кива със сравними показатели 
за периода от началото на 90-

те години до средата на вто-
рото десетилетие на 21 век. 
Картината на това сравнение 
е просто ужасяваща като се 
вижда как българската нация 
буквално се „топи“ и изчезва.  
(Таблица 2.)

Най-важна роля във въз-
производството на човешкия 
потенциал на една страна иг-
рае броят на жените във фер-
тилна възраст. И в тази област 
ситуацията е повече от трагична 
– за периода 2001-2012 г. чис-
лото на такива жени у нас е на-
маляло с повече от 280 хиляди, 
като само през 2012 г. спадът 
е с 26 хиляди. Тази тенденция 
на съкращаване на броя на 
жените във фертилна възраст 
продължава до 2020 г., с уско-
рени темпове.  

 Следва да подчертаем, че 
демографската катастрофа на 
България освен количестве-
ни има и качествени характе-
ристики с различни измерения. 
Първо такова измерение е де-
лът на хората над 65 години  и 
този на младите под 15 години  
спрямо общия брой на насе-
лението. Както се вижда от таб-
лица 4 по-долу, в България въз-
растните над 65 години са два 
пъти повече, а младите под 15 
години два пъти по-малко, от-
колкото средните стойности 
за света. (Таблица 3.)

Друг важен аспект на ка-
чествените характеристики на 
демографската катастрофа е 
здравното състояние на хо-
рата в България, което опре-
делено е резултат на липсата 
на адекватни здрави грижи 
вследствие на съществуваща-
та здравна система. Здравната 
система на България напъл-
но е възприела неолиберален 
режим на действие. Болници-
те са превърнати в търговски 
дружества, чиято цел е макси-
мизация на печалбата. Пора-
ди това основни методи за под-
държане на здравен статус и ле-
чение не е профилактиката, от 
която малко се печели, а инва-
зивната и лекарствената ме-
дицина. 

Липсата на системни про-
филактични грижи са особе-

но забележими при заболя-
ванията, които са ключови 
причини за ранна смъртност 
-  тези на кръвоносната систе-
ма – хипертония и като след-
ствие – инсулти и инфаркти, 
а другата, са раковите заболя-
вания.

Най-сигурният индикатор за 
лош контрол на хипертонията 
в България е високото равни-
ще на ранна смъртност от мо-
зъчен инсулт. Според официал-
ната статистика и редица проуч-
вания, в България има около 2 
милиона хипертоници... Око-
ло 12% от инсултите у нас, са 
при по-млади от 35-годишна 
възраст мъже. И по този по-
казател сме на едно от първи-
те места в Европа. Причината 
е, че рисковите фактори не се 
атакуват навреме...*

България също така е сред 
страните с най-малък брой из-
лекувани болни от злокачест-
вени заболявания, които пък 
заемат второ място като при-
чина за ранната смъртност.* 
Причината е, че у нас ракът се 
открива в късен стадий.

Трети важен аспект на ка-
чествените характеристики на 
демографската катастрофа на 
България, е етническата със-
тавляваща. Ако погледнем от 
тази посока, нещата стават още 
по-трагични. Фактически нега-
тивните параметри на ражда-
емостта, а оттук и естествения 

АКТУАЛЕН ГЛАС АКТУАЛЕН ГЛАС

СОЦИО-ДЕМОГРАФСКАТА  КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ 

Фиг.1. Динамика на естествения прираст на България за 50 
годишен период - 1939-1989 г.  http://ikonomika.org

Фиг. 2. Старт на демографската криза в края на 80-те години 
на ХХ век.  http://ikonomika.org

Таблица 3.Сравнение на хората над 65 години и под 15 годи-
ни спрямо общия брой на населението в България и средните 
данни по света за 2020 г. 

Вж. http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=628

Таблица 1. Сравнение на основните демографски показатели на България с усреднените стойно-
сти в ЕС и с тези страни от ЕС, които са с най-неблагоприятни демографски параметри.

 http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2007/1-07/pp25-28.html

*  Интервю с проф. д-р Димитър Хаджиев, консултант по неврология в болни-
ца „Св.Наум“, председател на Българското дружество по главоболие и автор на редица ме-
тоди за изследване на мозъчното кръвообращение в http://zdrave.log.bg/article.php?article_
id=14521 

*  Вж. в /http://www.ohboli.bg/
**  http://bulgarian.ruvr.ru/2012_11_12/94299216/

Фиг.3. От средата на 90-те години на ХХ век започва демо-
графската катастрофа на България. http://ikonomika.org

Таблица 2. Сравнение на естествения прираст в няколко ев-
ропейски страни.

 Вж. http://valentinfortunov.com/wordpress/?p=628

Възраст
Субект на  
сравнение 

Над 65 години Под 15 години

Светът 8% 26%

България 22% 14%



брой 3, 18 януари 2022 г.  брой 3, 18 януари  2022 г.Стр. 4 Стр. 5

разследването за 53-те мили-
она лева, откраднати в чува-
ли от строителството на АМ 
„Хемус“, като реши да разслед-
ва шефа на ГДБОП и да разпи-
та вътрешния министър Бойко 
Рашков. Първият, за уж ока-
зания от него натиск и недо-
пустимия тон към наблюдава-
щите прокурори; вторият, като 
свидетел, за да каже при кого 
са отишли откраднатите ми-
лиони. Рашков заяви, че 30-
40% от парите са отишли при 
ГЕРБ, но отказа да назове кон-
кретни имена, понеже не вяр-
ва на прокуратурата. И, защо-
то се опасява, че огласяване-
то им ще ги подтикне да пре-
ведат и парите и телата си в 
Дубай. Очевидно развръзка по 
този казус може да има само 
след махането на сегашния 
главен прокурор Иван Гешев. 
Тогава ще настъпят тъжни дни 
и за него, и за антуража му от 
„прокурорски мисирки“. И най-
вече, за Борисов, който е из-
вор на вдъхновение за Гешев: 
в играта на луди, а не на тро-
нове. Едно е да се правиш на 
луд, когато управляваш, дру-
го е да „лудуваш“ в опози-
ция, без имунитет, без про-
курорски чадър и в качест-
вото на обвиняем. Може ли 
Гешев да арестува Бойко Бо-
рисов? Може, но в някой друг 
живот. Не доживяхме да ви-
дим нито истинско разслед-
ване, нито мярка за неоткло-
нение задържане под стража 
срещу Борисов, поради кое-
то той бе привикан на разпит 
в МВР. А онова, което той раз-
каза за разпита си на чакащи-
те го „медийни мисирки“, плаче 
за психиатричен анализ и за 
перото на Щастливеца. Пита-
ли го били как е удържал до-
ходите на населението, най-
ниските цени на тока и газа, 
как най-добре от цяла Евро-
па сме се справили с бежан-
ската и мигрантската криза 
и т.н. Ако е въпрос за цените 
на тока, те бяха най-ниски при 
Тодор Живков. Що се отнася 
до доходите на населението, 
през всичките 12 години на 
управление на Борисов, Бъл-
гария си остана най-бедната 
и най-корумпираната държа-
ва в Европа. Да не говорим за 
провалените, според собстве-
ните му признания, енергий-
ни проекти, като нефтопро-
вода Бургас-Александрупо-
лис, газопровода „Южен по-
ток“ и проекта АЕЦ „Белене“. 
И високите цени на горивата, 
и тези на електричеството, са 
продукт, както на международ-
ната конюнктура, така и на „по-
следователната непоследова-
телност“ и на дилетантската 
енергийна политика на ка-
бинетите „Борисов“. В резул-
тат, на площадката на АЕЦ 

„Белене“ трета година ръж-
дясват под найлона цели два 
ядрени реактора и буквално 
в земята са заровени 3,2 ми-
лиарда лева. То не беше тър-
сене на стратегически инвес-
титори, не беше чудо, но нито 
французи, нито американци, 
нито китайци и южнокорей-
ци, се престрашиха да инвес-
тират у нас, имайки предвид 
ендемичната корупция. Освен 
това, бедна България по вре-
мето на Борисов на практи-

ка се отказа от азерския газ 
и той отива в Гърция, Турция 
и Италия. Доказателства за 
това могат да се видят от сай-
та на Азербайджанската газо-
ва асоциация. Според публи-
куваните там данни, България 
е щяла да получава азерски 
газ по цени, по-ниски от кои-
то са само тези за Турция. Но 
докато Турция е заявила 7 ми-
лиарда кубически метра газ, 
правителството на Борисов е 
заявило едва 150 милиона ку-
бика, при възможност те да 
бъдат 1 милиард. При мно-
го по-високи цени Италия и 
Гърция са заявили далеч по-
големи обеми. Затова интерко-
некторът с Гърция не е завър-
шен, макар да изисква по-мал-
ко средства от „Турски поток“, 
който Борисов прекръсти на 
„Балкански поток“. И, вместо 
да обяснят защо са допусна-
ли това, от ГЕРБ и „Булгаргаз“ 
тръбят, че азерите били из-
пратили гневно писмо заради 
„изтичането“ на конфиден-
циална фирмена информа-
ция от договора с България. 
Да не говорим за завода в Раз-
град, който щеше да залее Ев-
ропа с ваксини, или за завода 
на „Фолксваген“, който предпо-
чете Турция пред България. А 
Борисов обещаваше с негова 

помощ македонец да полети 
в Космоса. Така че хвалбите, 
които той сипе за „успешното“ 
си управление, както и обви-
ненията му към новите упра-
вляващи за неща, наследени 
от неговите „калинки“, са ис-
тинска провокация към здра-
вия разум. Данните от послед-
ното преброяване на населе-
нието у нас показват, че имен-
но при управлението на ГЕРБ 
сме се стопили с 800 000 души, 
за да стигнем до 6,52 милиона 

население. За щастие, на избо-
рите от 14 ноември 2021 г. из-
бирателите, колкото и мал-
ко от тях да застанаха пред 
урните и машините за гласу-
ване, казаха „стоп“ на моде-
ла Борисов. Провали се и оп-
итът на ГЕРБ да се окопаят в 
Президентството чрез „неза-
висимия“ кандидат Анастас 
Герджиков, ректор на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Ерата на 
Борисов май наистина при-
ключи, но без окончателно 
да сме скъсали с борисовщи-
ната. Време е да се реформи-
ра правосъдието и най-вече 
прокуратурата. Първото усло-
вие за това е махането на Ге-
шев и изчистването на ВСС от 
неговите поддръжници, кои-
то го „избраха“ като в състеза-
ние с един кон.

Усещайки, че „въздухът тре-
пери“, Гешев прибягна до от-
чаяния ход да моли Брюксел 
и ЕК да го защитят от лошия 
премиер, неговите министри 
и депутатите, които му искат 
оставката. В становище от 32 
страници, изпратено на 21 де-
кември 2021 г. до председателя 
на ЕП Давид Сасоли, председа-
теля на ЕК Урсула фон дер Ла-
йен, ключови еврокомисари, 
председатели на парламен-
тарни групи в ЕП и посолства-

та на съюзническите държави 
в София, включително тези на 
САЩ, Великобритания, Фран-
ция и Германия, главният про-
курор редува хвалби и оплак-
вания. Буквално повтаря учи-
теля си по престорена лудост 
Бойко Борисов. Новите упра-
вляващи, санким, нарушавали 
разделението на властите и вър-
ховенството на закона, опитвали 
се да поставят съдебната власт 
под политически контрол и му 
пречели да продължи борба-
та срещу организираната и 
битовата престъпност, теле-
фонните измами и други зло-
деяния. Тъй като съдържание-
то на писмото беше разкрито от 

„Ние идваме“, няма да се спирам 
по-подробно на него. Но не мога 
да не отбележа, че по отноше-
ние на самохвалствата Гешев 
е на път да надмине своя учи-
тел Борисов. Напразни усилия, 
защото Борисов е недостижим 
в лъжите! Освен това в ЕС от-
давна са наясно на кой гос-
под се кланя прокуратурата на 
Гешев, въпреки странното й 
усърдие напоследък да затруп-
ва Кьовеши с дела и други „до-
казателства“ за своята народо 
и европолезна дейност. Нали 
във всеки свой доклад за напре-
дъка на България, ЕК неизмен-
но подчертава безотговорност-
та и безнаказаността на главния 
прокурор, които пречат за ефек-
тивна борба срещу корупцията. 
Това свръх овластяване на Ге-

шев никак не се връзва с евро-
пейските представи за право-
ва държава и върховенство на 
закона. То е проекция и на по-
ложението на безнаказаност, 
което си беше извоювал Бой-
ко Борисов, както у нас, така 
и в ЕНП.  Обаче след падане-
то на Ангела Меркел и нейна-
та ХДС в Германия, защитни-
ците на бойковизма и геше-
визма в Европа ще намалеят 
и това ще развърже ръцете на 
Лаура Кьовеши. Мачът върви 
към своя край и ако Гешев не 
си тръгне сам, ще бъде прину-
ден да го направи „с други сред-
ства“. Дали в стремежа си да 
оцелее, той няма да проглед-
не най-сетне за престъплени-
ята на бившите управляващи, 
начело с Борисов? Едва ли, за-
щото ще се саморазобличи 
за годините на „съслужение“ с 
него.  В това са убедени и парла-
ментарните партии от управля-
ващата коалиция, които в офи-
циална декларация призоваха 
Гешев да си подаде оставката, 
както направи шефът на анти-
корупционната комисия Сотир 
Цацаров ден преди от ДАНС да 
съобщят, че му отнемат достъ-
па до класифицирана информа-
ция. Но къде е Цацаров, който 
все пак е завършил право В СУ 
„Св. Климент Охридски“ и е ин-
телигентен, къде е „юристът“ 
от милиционерската „Магна-
урска школа“ в Симеоново, къ-
дето е преподавал и „докторът 
на науките“ Бойко Борисов? 
На призивите за оставка Ге-
шев отговори, че няма да ко-
ментира кризисен пиар. На-
дежда всяка тука оставете!

Ето защо журналисти-
те не питат Борисов дали 
ще го арестува Гешев, а как-
во ще направи, ако някоя су-
трин Бойко Рашков почука 
на вратата му. „Тогава ГЕРБ 
ще ми окачат портрета тук 
и ще ме канонизират“, отвър-
на Борисов. „В крайна сметка 
ще се сдобием с още един све-
тия“, заключи Владимир Бе-
реану по телевизия „Евроком“. 
Според нас, обаче, Борисов от-
давна е канонизиран в ГЕРБ 
и без него тя ще се разпадне 
като шайка, лишена от глава-
тар и мотив за съществуване. 
И когато му намекнат за отказ 
от лидерския пост, отговаря, че 
не виждал по-опитен от себе 
си: както в партията, така и в 
страната като цяло.

Докато светът се гърчи 
в кошмара с корона-
вируса и многоброй-
ните му мутации, в Из-

раел регистрираха първия 
случай на обединяване на ва-
рианта „Делта“ със сезонния 
грип, което бе наречено „Флу-
рона“. А група учени от Южен 
Кипър  съобщиха,че са откри-
ли обединение на варианти-
те „Делта“ и „Омикрон“, което 
кръстиха „Делтакрон“. В Бъл-
гария обаче отдавна е регистри-
ран своеобразен политически 
коронавирус, обединяваш в 
себе си един бивш премиер и 
един все още действащ главен 
прокурор. Още не са измисле-
ни ваксини или лекарства сре-
щу такива вредни „коалиции“, 
поради което засега общество-
то разчита на „доктор“ Бойко 
Рашков, министър на вътреш-
ните работи в двете служебни 
правителства на Стефан Янев и 
в редовното такова на Кирил Пе-

тков. 
Не прекаляваме ли с обобще-

нията и критиките срещу бив-
шия премиер Бойко Борисов 
и главния прокурор Иван Ге-
шев, заради тяхното нездра-
во съешаване при прикрива-
нето и дори покровителството 
на корупцията? Не, дори сме 
прекалено снизходителни на 
фона на наглите им напъни да 
се представят за жертви на по-

литически и полицейски про-
извол.

Преди две години, от „из-
текъл“ в медиите аудиозапис с 
участието на гореспоменатите 
герои, разбрахме, че главният 
прокурор Гешев се възхища-
ва от умението на тогавашния 
премиер Борисов „да се пра-
ви на луд“. „Господин премиер, и 
аз обичам да се правя на луд, но 
вие го правите по-добре“, - каза 
Гешев след като чу препоръки-
те на „Лидера“ към председате-
ля на НС Цвета Караянчева. А 
именно, да оправдава с прос-
тотията си подмяната на тер-
мина „арменски геноцид“ с „ма-
сови репресии“. Борисов я наре-
че „проста кърджалийска п…“ 
и се похвали как е „прекарал 
с 200“ чужди политици, вклю-
чително премиера на Бавария. 

Двама „луди“ по върховете на 
държавната власт се оказаха 
прекалено много дори за по-
словично търпеливия бъл-
гарски народ и през 2020 г. 
стотици хиляди излязоха на 
улицата, искайки оставки-
те на Борисов и Гешев. Ролята 
на спусък изигра нахлуването в 
Президентството на прокурори 
и талибани от Бюрото за защи-
та на свидетелите, превърнато 
от Гешев в персонална негова 
преторианска гвардия. След 
една година то му беше отнето 
и преподчинено на Министер-
ство на правосъдието. На дневен 
ред е закриването на Специали-
зираните съд и прокуратура и 
„проветряването“ в другата по-
литическа бухалка – КПКОН-
ПИ на Сотир Цацаров. Обрече-
ни изглеждат опитите на глав-

ния прокурор Гешев и на шефа 
на антикорупционната агенция 
Цацаров да омилостивят нови-
те управляващи и предотвра-
тят натирването си от заема-
ните постове. Последното из-
глежда неизбежно, особено след 
отказа на прокуратурата сери-
озно да разследва Борисов за 
пачките евро и златните кюл-
чета в „онова“ чекмедже. Както 
и да търси мистериозната „пре-
красна дама“ Мата Хари, коя-
то уж била пренесла в дамска-
та си чанта и „аранжирала“ в 
премиерското шкафче купчи-
ната 500-еврови банкноти и 
златните кюлчета. След кое-
то ги фотографирала барабар 
с хъркащия полугол напреко 
на леглото, премиер Борисов. 
Чашата преля, когато прокура-
турата се захвана да саботира 

ВЪПРОС НА ДЕНЯ ВЪПРОС НА ДЕНЯ

ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЛТАКРОН!

Петко ПЕТКОВ
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За нас позитивната алтер-
натива може да се търси един-
ствено в рамките на действи-
телното социално-хуманис-
тично начало. Това означава 
изграждането на верига от со-
циално-икономически меро-
приятия, базирана на Страте-
гия за демографското възраж-
дане на България. Последното 
следва да се разглежда като със-
тавено от програми в кратко-
срочна, средносрочна и дъл-
госрочна перспектива. Като 
набелязваме тези перспективи 
това не означава, че например, в 
средносрочната и дългосроч-
ната перспектива мероприя-
тията трябва да се провеждат 
с някакво забавяне във вре-
мето спрямо краткосрочна-
та перспектива. Не следва да се 
мисли за всяко от мероприяти-
ята свързани с тези перспекти-
ви и за тяхното изпълнение от 
сега. Разликата в перспективите 
предполага, че окончателното 
им изпълнение, ако се започ-
не последното от днес, ще зае-
ме различно време – при крат-
косрочната от 1 до 3 години, 
при средносрочната от 3 до 5 
години и при дългосрочната 
от 5 до 10 години. 

В този смисъл в незабавна 
и краткосрочна перспектива 
следва да влизат задачи и меро-
приятия като:

• Приемане на закон за по-
доходно облагане на семейна 
основа;

• Понижаване или премах-
ване на ДДС за учебници, дет-
ски книги, дрехи, някои дет-
ски храни или лекарства за 
деца по рецепти;

• Безплатно лечение на ре-
дица заболявания на деца до 

16 годишна възраст;
• Приемане на специална 

програма за подпомагане на 
семейни двойки с проблеми 
в раждаемостта, при което на 
основата на договор да се оп-
ределят условията за безплат-
ни (т.е. финансирани от държа-
вата) процедури, като, напри-
мер, „ин-витро“ и други;

• Заплащането за меди-
цинските грижи при раждане 
на деца също да бъде  поети 
от държавата;

• Подготовка на образова-
телно-информационни пре-
давания чрез средствата за ма-
сова информация, интернет, 
социални мрежи и други, има-
щи за своя основна тема де-
мографското възраждане на 
България;

• Рязко увеличаване на 
мрежата от детски градини, 
там където е необходимо;

• Други. 
В средносрочна перспектива 

следва да се осъществят ме-
роприятия като:

• Създаване на програми 
за справяне с безработицата 

и бедността, включително чрез 
създаване на мрежа от социал-
ни и солидарни предприятия, 
както и професионално обу-
чение в рамките на трудовия 
процес; 

• Масово предоставяне на 
жилища за млади семейства 
на изплащане, при което на 
основата на сключен договор 
за забрана на продажбата на 
жилището за определен пе-
риод – 20 или 25 години, при 
раждане на първо дете да се 
намали сумата за плащане 
на жилището с 20%, на вто-
ро дете с 20% и на трето дете с 
15%. За тази цел да се създаде 
специален фонд за строител-
ство на жилища за млади се-
мейства;

• Да се подготвят специал-
ни законови актове, да се под-
готви програма и създаде спе-
циален фонд за финансира-
не и привличане за постоян-
но местожителство на лица от 
българската диаспора в чуж-
бина – Молдова, Украйна, Ру-
сия, Северна Македония, Гър-
ция  и други;

• Да се подготви програ-

ма за трудова и образовател-
но-квалификационна про-
грама за ромското население 
на страната, при което да се 
включват възможности за ре-
ална трудова заетост и интегра-
ция на това население;

• Специална програма, съз-
даваща условия за връщане 
на мигрирали в други държа-
ви български граждани и та-
кива от български произход, 
включваща и съответната тру-
дова заетост и интеграция; 

• Създаване на държавна 
агенция за демографско въз-
раждане, която да управлява 
организацията на всички дей-
ности, засягащи пряко пробле-
мите свързани с демограф-
ското възраждане на Бълга-
рия. Тази агенция не следва да 
бъде тривиална бюрократич-
на институция, а да е мрежова 
структура работеща в режим 
на действие, характеризиращ 
се с проектен подход на основа-
та на предизвикателството чрез 
„микс” от свързани сътрудни-
ци, значителна част от които не 
са щатни служители, универси-
тетски изследователи, учите-

ли, лекари и други такива със 
свободни професии, даващи 
им възможности да се използ-
ва техния потенциал за цели-
те на демографското възраж-
дане на Родината ни;

• Създаване на Нацио-
нална програма за профи-
лактични прегледи предвид 
ранна диагностика на та-
кива заболявания като сър-
дечно-съдови, ракови, диа-
бет и други, които се явяват 
ключови причини за ранна 
смъртност в нашата страна;

• Други
В дългосрочна перспектива 

следва да се осигури:

• Формиране на нов ци-
вилизационен модел на раз-
витие, ориентиран както към 
разширяване на социалните 
перспективи чрез неоиндус-
триализация и неоаграриза-
ция на иновационна платфор-
ма, така и осигуряващ в мак-
симално възможна степен на 
социално равенство, социал-
на справедливост, колекти-
вистки дух и ценности, и со-
циална солидарност.
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Н
ормалните хора, като чуват прогерберските „полито-
лъзи“ да упрекват в неопитност новите, далеч по-об-
разовани управляващи, се питат: „А какъв опит и 
образование имаше Борисов, когато стана главен се-

кретар на МВР, кмет на София и после премиер на България?“. 
Пожарникарската диплома ли го направи незаменим? Оста-
ва само някоя баба да рече на харвардския възпитаник Ки-
рил Петков: „Толкова си учил, да беше още малко поучил, че един 
пожарникар да станеш!“…“Майтап, бе Уили!“, казва Алф. От-
делен е въпросът, че протестните митинги срещу зеления сер-
тификат и опитите за нахлуване в Народното събрание под 
знамената на партия „Възраждане“, оставят усещането, че ня-
кой се опитва да реставрира хегемонията на политическия 
„Делтакрон“.

Карикатура Маартен Волтеринк, Холандия
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СВЕТAТА ТРОИЦА НА НОВИЯ РЕД: 
Правителства, транснационални корпорации, мафии

СВЕТAТА ТРОИЦА НА НОВИЯ РЕД...

Кристиан де БРИ

Финансовите престъпле-
ния стават все по-прикрити. 
От време на време в някоя стра-
на нещо излиза наяве, но по пра-
вило то е маскирано от сканда-
ли, в които са въвлечени ком-
пании, банки, политически 
партии, лидери, политически 
обединения и мафии. Този по-
топ от нелегални транзакции - 
престъпления според национал-
ното законодателство или меж-
дународните споразумения - се 
представя като “случайни про-
пуски” на свободните пазарни 
икономики и демокрации, кои-
то са като съпътстваща щета на 
„доброто управление“. Действи-
телността обаче е съвсем раз-
лична. Това е кохерентна систе-
ма, тясно свързана с експанзия-
та на модерния капитализъм, 
основана на сдружението между 
трима партньори - правител-
ства, транснационални кор-
порации и мафии. Бизнесът си 
е бизнес - финансовите прес-
тъпления са преди всичко па-
зар, процъфтяващ и органи-
зиран, управляван от търсене-
то и предлагането.

Съучастието на големия 
бизнес и политическата „не-
намеса“ е единственият на-
чин, по който високо органи-
зираната престъпност може 
да изпере и реинвестира бас-
нословните приходи от своя-
та дейност. Транснационалните 
корпорации също се нуждаят от 
подкрепата на правителствата 
и ненамесата на регулаторните 
органи, за да затвърдят позици-
ите си, да увеличат печалбите си, 
да се противопоставят на кон-
куренцията, дори да я унищо-
жат, да спечелят „сделката на 
века“ и да финансират своите 
незаконни операции. Полити-
ците са непосредствено заме-
сени в процеса, а техните въз-
можности за влияние зависят 
от поддръжката и финансова-
та подкрепа, която ги задържа 
във властта. Това тайно спора-
зумение, основано на взаимен 
интерес, е съществена част от 
световната икономика - гори-
вото, което поддържа маши-
ната на капитализма в движе-
ние.

Три фактора са съчетани, за 
да се усъвършенства дейността 

на капитализма. Краят на 80-те 
видя пълната либерализация 
в движението на капиталите, 
освободени от национален и 
международен контрол. По-
късно революцията в комуни-
кационните технологии уско-
ри разрастването на финан-
совите транзакции. И накрая, 
данъчните убежища - този 
планетарен архипелаг от спе-
циализирани в прикриването 
на финансови престъпления 
средища, станаха още по-на-
деждни.

„Революцията, казва Мао 
Цедун (1893 г.-1976 г.), не е офи-
циална вечеря. Нито пък състе-
зание. Може да се направи па-
ралел с турнирите на галант-
ните рицари, възхвалявани от 
трубадурите на свободния па-
зар, където с Божията благосло-
вия най-добрият винаги побеж-
дава - най-добрият продукт или 
най-добрата услуга на най-до-
брата цена. Както във феодал-

ната битка, ако искаш да спе-
челиш икономическата война, 
всичко е позволено - и колкото 
е по-мръсно, толкова е по-добре. 
Арсеналът от оръжия е добре 
попълнен: рестриктивни мерки, 
картели, злоупотреба с власт-
та, дъмпинг, принудителни раз-
продажби, сделки и спекулации 
между свои хора, поглъщане на 
компании и разбиване на конку-
ренцията, фалшифициране на 
балансови отчети, укриване на 
сметки и трансферни цени, из-
ползването на офшорни фили-
али и холдингови компании за 
избягване и укриване на данъци, 
незаконно присвояване на об-
ществени фондове, фиктивни 
договори, корупция и подкупи, 
незаконно обогатяване и злоу-
потреба с обществени активи, 
наблюдение и шпионаж, шанта-
жиране и предателства, нару-
шаване на трудовото законода-
телство и профсъюзните свобо-
ди, безопасността и здравето, 
социалните осигуровки, замър-
сяването на околната среда (1). 
Да не говорим какво се случва в 
нарастващите по брой свобод-

ни зони, включително и тези в 
Европа и Франция, където оби-
чайните закони не се прилагат, 
особено в социалната, данъчна-
та и финансовата сфери (2)”.

Един невероятен грабеж

Такива нарушения могат 
да бъдат открити във всички 
основни сектори и на всички 
пазари: оръжие, петрол, об-
ществени строежи, граждан-
ска авиация, въздушен, желе-
зопътен и морски транспорт, 
телекомуникации, банково и 
застрахователно дело, хими-
ческа и хранително-вкусова 
промишленост и много дру-
ги. Това води до крупни злоу-
потреби с финансови ресур-
си, които изчезват от явните 
сметки на транснационалните 
компании, за да изплуват до 
някое данъчно пристанище. 
Един невероятен грабеж, пъл-
ният размер на който никога 
няма да бъде точно установен.

Всичко това би било невъз-
можно без властта на държа-
вата и на международни и ре-
гионални организации, осо-
бено чрез способността им да 
намалят до минимум ограниче-
нията, за да се заобикалят или 
погазват съществуващите пра-
вила, да се парализира раз-
следването или да се вкарва 
в глуха улица, да се намалява 
размерът на наказанията или 
да се раздават амнистии. В за-
мяна се предлага “обезпечаване 
на демокрацията” чрез спон-
сориране на изборните кам-
пании на партиите, лансиране 
на най-надеждните полити-
чески личности и на висшите 
длъжностни лица, следвани и 
отблизо наблюдавани от ар-
мия лобисти, имплантирани 
във всички власти, които взи-
мат решения, и чиято задача е 
да им помагат да „направят ве-
рния избор“, т.е. да ги корумпи-
рат (3).

В някои случаи те нямат ни-
какви угризения да използват 
и услугите на организираната 
престъпност. В повечето от тех-
ните филиали и офшорни фир-
ми-доставчици в южното полу-
кълбо, работниците трябва да 
се борят с гангстери, наети от 
шефовете им, мошенически 
профсъюзи, стачкоизменни-
ци, частни полиции и бата-
льони на смъртта. В Япония 
мафиоти от Якуза следят за 
непокорни акционери на об-
щите събрания. Сключват „до-
говори“ или чрез бизнес посре-
дници, които са станали цяла 
напаст, или чрез свръх-нахал-
ни инвеститори. Безброй биз-
несмени, банкери, политици, 
съдии, адвокати и журнали-
сти „извършват самоубийство“ 
изпивайки отровно капучино, 
обесвайки се или хвърляйки се 

от прозореца на десетия етаж с 
ръце завързани на гърба, прос-
трелвайки се два пъти в главата, 
удавяйки се облечени – в лок-
ва или в банята, подхлъзвай-
ки се под автобуса, попадайки 
в казан с бетон или с киселина, 
падайки беззащитни в морето 
от яхти пред самите очи на те-
лохранителите си, изчезвайки 
в пътешествие със самолет или 
кола.

Нещо повече, банките и ед-
рият бизнес се стремят да сло-
жат ръка върху приходите на 
организираната престъпност, 
за да ги изперат. Традицион-
ните доходи са от наркоти-
ци, рекет, отвличане, хазарт, 
търговия с жени и деца, кон-
трабанда (алкохол, цигари, ле-
карства), въоръжени грабежи, 
фалшифициране и фиктивни 
фактури, укриване на данъци 
и злоупотреба с обществени 
фондове. Организираната прес-
тъпност процъфтява и на т.нар. 
нови пазари - контрабанда на 
работна ръка и бежанци, ком-
пютърно пиратство, пренася-
не на предмети на изкуството 
и антики, на крадени коли и 
части, на защитени видове и 
човешки органи, подправяне 
на документи, трафик на оръ-
жие, токсични отпадъци, яд-
рени продукти и други.

Всяка страна си има своя 
криминален подземен свят. 
Най-големите престъпни ор-
ганизации и тези, които са в 
играта от най-дълго време, мо-
гат да бъдат открити в сър-
цето на капитализма - САЩ 
(Коза Ностра), Европа (сици-
лианската мафия), Азия (ки-
тайските триади и японската 
Якудза). Има и други, които се 
появиха през последните някол-
ко десетилетия, като колумбий-
ските наркокартели в Латин-
ска Америка и руските мафии. 
Стотици съперничещи си гру-
пи си поделят националните и 
международните черни паза-
ри. Те установяват връзки и су-
бординирани споразумения, це-
лящи използването на по-мал-
ки, по-гъвкави и по-подвижни 
единици, специализирани в оп-
ределен пазарен сектор или в из-
годна пазарна ниша.

Ежегодната печалба от тра-
фика на наркотици (канабис, 
кокаин, хероин) се изчислява 
на около 300-500 милиарда до-
лара (без да се включват никне-
щите като гъби синтетични нар-
котици), което представлява от 
8 до 10 процента от световна-
та търговия (4). Компютърно-
то пиратство е в подем с 200 
милиарда долара; фалшиви 
стоки (стоки менте) - 100 мили-
арда долара; измами в бюдже-
та на Европейската общност 
- 10-15 милиарда долара; кон-

Г
лобализацията и отказът от суверенитет, 
поощриха необузданото разрастване на 
незаконния финансов пазар. Капитали без 
контрол плават от единия край на света до 

другия. Приходите от големите престъпления на-
ливат масло в мотора на капиталистическата екс-
панзия. От време на време се “хвърля прах в очи-

те”, за да се създаде илюзия за война срещу бър-
зо разрастващите се банкови и данъчни убежи-
ща. Ако правителствата наистина искат война, те 
могат да се справят само за една нощ. Нищо не се 
прави за големите парични престъпления, но за 
сметка на това се апелира за нулева толерантност 
към дребните престъпления и безработицата.

трабанда на животни - 20 ми-
лиарда долара и т.н. Като цяло, 
и отчитайки само дейностите с 
транснационални измерения, 
включително и търговията с 
бели роби, Световният брутен 
криминален продукт (СБКП) 
възлиза доста над 1000 мили-
арда долара годишно - почти 
20% от световната търговия.

Дори да се приеме, че има и 
допълнителни разходи (продук-
ция и доставчици, посредни-
ци и пари за корумпиране, раз-
ходи за инвестиции, разноски 
за мениджмънт, загуби от кон-
фискация и преследване), въз-
лизащи грубо на около 50% от 
оборота, стига се до годишни 
доходи от 500 милиарда дола-
ра. За 10 години това прави 
5000 милиарда долара, три 
пъти над резервите в чужда 
валута на всички централни 
банки (5), една четвърт от 
капитализацията на първите 
пет фондови пазара в света и 
10 пъти по-големи от фондо-

вата борса в Париж (6).
Но и след тези разходи ос-

тава огромно богатство, кое-
то трябва да бъде управлява-
но, защото е невъзможно да 
бъде съхранявано в банкноти 
с малка стойност (7). 
Достатъчно е да се задействат 

световните финансови 
мозъци. 

Точно това са хората, от кои-
то се нуждаят престъпните 
организации, ако искат да из-
перат парите и да ги върнат в 
оборот чрез легални канали. 
Те са склонни да платят цената и 
го правят. Това им струва близо 
една трета - 150 милиарда дола-
ра, поделени между банкови ве-
риги и посредници - адвокати, 
брокери и доверени мениджъ-
ри. Така чистата печалба над-
хвърля 350 милиарда долара 
годишно, изпрани и реинвес-
тирани, т.и. по 1 милиард дола-
ра на ден.

Нито един сектор на дей-
ност не се доближава до тези 

цифри и никой не може да се 
сравнява с този потенциал, 
представляващ между 1/2 и 
2/3 от преките чужди инвести-
ции (DFI) (8). Интимни наблю-
датели на пазарите и на глобали-
зацията, с която са запознати от-
лично, международните прес-
тъпни организации нямат 
време за спестовни каси. Те се 
отправят към най-големите пе-
чалби - съмнителни фондове, 
надуване на балона на финан-
совите спекулации, възниква-
щи пазари, имоти, нови тех-
нологии. В същото време те си 
осигуряват солидни доходи от 
най-доброто в производство-
то и в търговията. В непрекъс-
нато партньорство с трансна-
ционалните компании, в които 
те инвестират, и с банките, кои-
то управляват техните инвести-
ции, те са смазката в механи-
зма, задвижващ необикнове-
ната експанзия на модерния 
капитализъм. И пак остават 
достатъчно пари, за охолен 

живот и за спонсориране и 
корумпиране на политически 
партии и лидери, поставени 
на най-удобните места, за да 
защитават системата, която 
им служи толкова добре.

Това е точно услугата, коя-
то третият партньор - полити-
ческата власт и бюрокрация-
та - дава в замяна на финансо-
вата подкрепа. Така става въз-
можно да остават във властта, 
да се възстановяват след все-
ки провал и да се обогатяват 
все повече. Създава се илю-
зия за непрекъсната битка 
срещу финансовите престъ-
пления (подкупи, незаконен 
трафик, пране на пари), по-
стоянно засилваща се и меж-
дународно координирана от 
правителства, полиция и пра-

вораздаване, а в същото вре-
ме работата на системата ос-
тава непроменена - всичко се 
променя, така че всичко да си 
остане същото. Провалът на 
повече от 30-годишната вой-
на срещу трафика на нарко-
тици е доказателство за „ус-
пеха“ на формулата. Същата 
съдба очаква и борбата срещу 
прането на пари и корупция-
та, отново показно лансира-
на от Г7 на срещата на върха 
в Париж през 1989 г., където 
освен страните-членки участ-
ват и представители на ООН, 
Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и разви-
тие (OECD), МВФ, Банката за 
международни разплащания 
(BIS) и ЕС.
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(1) Коментари в страницата на Znet – Канада, която публикува ранг-листа на първите 
100 престъпни фирми - http://www.corporatepredators.org/top100.html
(2) За свободните зони, вж.Le Monde diplomatique, English edition, March 1998.
(3) Над 40 000 лобисти във Вашингтон, хиляди в Брюксел, стотици в СТО.
(4) 5250 милиарда долара през 1998 г.

Гръцкият дипломатически спринт

Пет дни преди Коледа, 
без предварително 
и публично да обяви 
за своите намерения, 

на 20 декември м.г., премиер-
ът на Гърция Кириакос Ми-
цотакис направи еднодневна, 
„изненадваща“ за гръцките по-
литически анализатори и ме-
дии, визита на своя български 
колега и съименник Кирил Пе-
тков, в София и стана  първи-
ят европейски и чуждестранен 
лидер, който се срещна с но-
воизбрания български минис-
тър-председател.  Любопитно 
е че визитата не беше изнена-
да в истинския смисъл,  защо-
то пресслужбата на правител-
ството я беше обявило офи-
циално още седмица по-рано. 
Тези разминавания в протокола 
на двете външни министерства, 
преди двадесетина дни, както и 
дипломатичните,  протоколни и 
общи изявления на премиерите 
по време на визитата, породиха 
много въпроси и вече половин 
месец анализаторите и меди-
ите в България и Гърция про-
дължават да обсъждат, както и 
да търсят същественото, което 
остана неназовано. 

За всеки, който познава ис-
торията и динамиката на гръц-
ко-българските отношения, как-
то и спецификата на гръцката ди-
пломация е ясно, че решението, 
което накара гръцкия премиер 
Мицотакис, точно преди Бъдни 
вечер, да предприеме това из-
вънредно и спешно посещение 
в  нашата страна и да даде прос-
торно интервю за българската 
преса, не е просто протоколен, а 
още по-малко емоционален акт. 
То едва ли е повлияно, както твър-
дят близки до управляващите 

гръцки медии „главно от създаде-
ните приятелските връзки меж-
ду двамата, от общата им акаде-
мична подготовка в Харвардския 
университет – САЩ“.

В политиката и междудър-
жавните отношения, емоциите 
са противопоказни, а приятел-
ството е нетрайно. То произти-
ча и е подчинено единствено 
на интереса. За голямо съжале-
ние тринадесет години не стиг-
наха на бившия ни премиер Бо-

рисов да разбере това правило, 
известно и на невежите. Загърб-
ването и дори продаването на  
националните ни интереси, 
винаги е било заради неговото 
лично оцеляване. Той роболеп-
но козируваше на „началници-
те“ от Брюксел.  Той роболеп-
но козируваше, флиртуваше и 
правеше реверанси и отстъпки 
на Ердоган, и лъжеше безочли-
во президента на Русия Путин.  
В резултат на всичко това, Бъл-
гария днес е изправена пред 
нова национална катастрофа. 

Но за предателите, толкова. В 
крайна сметка историята ви-
наги е била  безпощадна към  
тях, а възмездието винаги ги е 
застигало.  

Но да се върнем към 
внезапната предколедна 

визита на гръцкия премиер 

и за скритите послания в 
общите и донякъде скучни изя-
вления на двамата лидери.

Първото, което прави особено 

впечатление и, което  бе главен 
акцент в гръцките медии, оста-
на, противно на здравата логика, 
почти без интерес  от страна на 
анализаторите и  журналисти-
те в България. Твърде широко 
място в интервюто на г-н Ми-
цотакис бе отделено на  отно-
шенията с Турция. Близкият до 
гръцкото правителство в. „Вима“, 
в обобщение на резултатите от 
гръцката визита, излезе с гръм-
ко заглавие „Мицотакис от Со-
фия към Турция - Спрете про-
вокативните действия в стил 

casusbelli“. И наистина, в импера-
тивен тон г-н Мицотакис изра-
зи своята  дълбока загриженост 
относно нарастващата заплаха 
и провокативно поведение на 
Турция в региона на Балкани-
те и Източното Средиземномо-
рие. Едновременно с това той 
отправи явен намек към ново-
то българско правителство за 
взаимодействие и противопос-
тавяне на турската експанзия. 
В прав текст гръцкият премиер 

заяви следното: „Европейски-
ят съвет е дефинирал рамката на 
евро-турските отношения с аб-
солютна яснота, давайки на Тур-
ция две възможности: изборът 
на постепенно нормализиране 
на отношенията със съседните на 
Турция държави, което очевид-
но включва и Гърция – с ескала-
ция на напрежение, с прекратя-
ване на провокативните дейст-
вия, които включват немислимия 
казус belli, (въпрос който се ре-
шава само с война - б.а.), с който 
Турция продължава да заплашва 
Гърция.

Що  се отнася, по въпроси-
те на имиграцията вярвам, че и 
Гърция, и България имат всич-
ки стимули, ние го правим всеки 
ден, за да защитим границите си. 
Нашите граници са границите на 
Европа. Това е не само границата 
на България с Турция, на Гърция 
с Турция. И двете страни – вяр-
вам, че това е нещо, което правим 
ефективно – при пълно зачитане 
на основните права на човека.“

Фактът че г-н Кириакос Ми-
цотакис избра София и прего-
ворите с българското полити-
ческо и държавно ръководство, 
за да изпрати  предупредител-
но послание към Турция, за по-
стигане на деескалация на на-
прежението показва, че гръц-
ката дипломация разчита на 
подкрепата на правителство-
то на премиера Петков, срещу 
турската експанзия в региона. 
Изглежда че е реална надеждата 
новото правителство на преми-
ера Петков да запази по-голяма 
дистанция от Ердоган и Турция, 
и, че може да бъде спечелено за 
гръцката кауза и интереси. 

На стр. 8

Митко ШОПОВ

Министър-председателите на Гърция и България Кириакос Мицотакис и Кирил Петков.

(5) Общата стойност на официалните резерви на всички централни банки възлиза на 1 
636 милиарда долара (източник: 1999 Report of the Bank for International Settlements).
(6) Ню Йорк (Фондовата борса и Nasdaq), Токио, Чикаго и Лондон – общо 20 000 милиарда 
долара (източник: International Federation of Stock Exchanges).
(7) Стек от 1 милиард в банкноти от 100 долара е висок 1 000 м.
(8) 650 милиарда долара през 1998 г., 450 милиарда долара през 1997 г., (източник: 1998 Report 
of the United Nations Conference on Trade and Development - Unctad).
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На 22.11.м.г., почина старши на-
учен сътрудник от Института 
по история на БАН Милен Кос-
тадинов Кума-

нов. Тези думи, почти два 
месеца след неговата неле-
па смърт, са за един човек 
с голямо сърце и душа, 
който макар и малък на 
ръст и с една ръка, бе го-
лям български учен с не-
съкрушим дух. 

Роден в с. Пищиго-
во, Пазарджишко, на 
13.02.1942 г., в своя пол-
зотворен живот той на-
писа енциклопедии и 
справочници толкова много на брой, 
че дори и Бог Шива, който имал шест 
ръце, би могъл с много труд да го зас-
тигне. Милен нямаше деца, но имаше 
целия български народ за своя отго-
ворност и работеше неуморно за него. 
Неговият дом бяха библиотеките, музе-
ите и архивите, а другари и съратници 
му бяха стари документи и книги, сведе-
нията от които той записваше в бележ-
ници, които го съпътстваха навсякъде. 
Умът му беше остър като бръснач, а же-
ланието за работа - неутолимо. Умееше 
да създава приятелства и да ги поддър-
жа. Бе отзивчив и всеотдаен, и помага-

ше за всичко и на всич-
ки, които се обръщаха за 
помощ към него. Това не 
са панихидни слова, това 
са заслужени думи за чо-
века, с главно Ч, които 
не могат да не бъдат из-
речени. 

Подведен от фамилия-
та някой навярно би си по-
мислил, че двамата с него 
сме родственици. Не, не 

сме. Но се познавахме от много години. 
И смея да кажа, бяхме добри приятели. 
Милен Куманов бе учен със широк кръ-
гозор, дух извисен и благороден. Госту-
вал ми е в Свиленград с Десислава Коста-
динова за представяне на техни книги. 
Ходили сме заедно до град Одрин за сре-
ща с техен турски колега, а и за да разгле-
дат града, свързан с българската история. 
Милен работеше над някакъв атлас за 
християнските храмове в Тракия и аз, 
доколкото успявах, му предоставях на-
бавени от мен исторически материали в 
помощ, за църквите в района. Той пома-
гаше и на Десислава и я напътстваше по 

трудните пътеки на историческата нау-
ка. Помагаше и на град Панагюрище, и 
на българите в Бесарабия, и на турци в 
България, и на българи в Турция и Гър-
ция. Той не делеше хората по никакви из-
мислени признаци и линии. Но нали е ка-
зано, че Рогатия води добрите хора на спе-
циален отчет, че ги дебне, и ако не успее да 
ги изкуши, гледа да ги затрие. Смъртта на 
Милен Куманов бе нелепа и ненавре-
менна като всяка смърт. За да може той 
всеки ден да влиза в Народната библиоте-
ка „Св. Св. Кирил и Методий“ и в Държав-
ния архив, където работеше с документи 
за поредното свое изследване, на него му 
бе нужен  „зелен сертификат“. Това го 
принуди да се ваксинира с еднократна-
та ваксина против Ковид-19. И само след 
няколко дни почина. А беше напълно 
здрав.  Ненужно е да се изтъква сега, че съ-
ответните фактори със сигурност биха 
започнали да се оправдават с неназова-
ни и съпътстващи заболявания, с въз-
раст и с всичко друго, каквото им дой-
де наум. Но истината е, че той не умря от 
съпътстващи заболявания. Умря от ад-
министративните приумици и от вак-

сини, които са все по-неубедителни като 
медицински отговор на тази жестока про-
тивоестествена напаст, която застигна жи-
вота на хората. И човек се пита на как-
во се дължи това подозрително едино-
душие на всички властови фактори по 
света? Какво се крие зад тяхната удивя-
ваща загриженост за живота на хората, 
непозната досега в нито един момент 
от човешката история. Те, които днес са 
така отговорни за живота на всички, че със 
своето единодушие само умножават чис-
лото на онези, които наричат пандемията 
не напаст Божия, а пЛандемия, напъл-
но безсъвестна по същество и лишена 
от оправдание за жестокия поход срещу 
човечеството. 

И все пак, последната дума няма да 
е на тържествуващото Зло. То винаги е 
било на една крачка от пълната побе-
да, но великата сила на справедливост-
та никога не му е позволявала да я на-
прави. 

Бог да прости Милен Куманов.
Светла му памет.

Атанас Куманов, гр. Свиленград

Мицотакис не е такъв.
Относно втората задача, не 

бива да забравяме, че НД и г-н 
Мицотакис дойдоха на власт 
спекулирайки с националис-
тическите настроения на гър-
ците и с обещанието да денон-
сират  сключеното от прави-
телството на Алексис Ципрас, 
Преспанско споразумение. 
За да поддържат необходимото 
вътрешнопартийно единство те 
продължават мнимата съпро-
тива срещу споразумението 
от Преспа, въпреки че то е по-
изгодно за Гърция отколко-
то за РСМ.  Правителството на 
г-н Мицотакис повече от година 
време се бави да внесе за рати-
фикация в парламента три ме-
морандума за сътрудничество 
межзу Гърция и Северна Ма-
кедония. Един от тях се отнася-
ше до ратификация на сътруд-
ничеството във военната сфе-
ра, част от което беше и наблю-
дението, и патрулирането на 
въздушното пространство на 
Северна Македония. Брюксел, 
отчитайки това неслучайно 
забавяне на ратификацията, 
реши да възложи надзора на 
въздушното пространство на 
целия военен съюз - НАТО.

Според гръцките опози-
ционни политически анализа-
тори, ако България отмени 
ветото си, чак тогава прави-
телството на Гърция ще има 
основанието да пристъпи към 
ратификация  на меморандуми-
те. Ако Гърция не направи това, 
България би получила  по-из-
годни позиции в РСМ. Това 
според нас е една от главни-
те причини за решението на 
гръцката дипломация да из-
бърза с визита на Мицотакис 
в София. И това бе видно в из-
явленията му пред журнали-
стите: „Гърция подкрепя евро-
пейското бъдеще на страните 
кандидатки, но без винаги да за-
бравя, че те трябва да отговарят 
на критериите, които са опреде-
лени за присъединяването им 
към Съюза, като винаги отдава 
приоритет на добросъседските 
отношения.“

За съжаление на г-н Мицо-
такис, неговата посредниче-
ска мисия не можа да се впише 
в дипломатическия му актив, 
тъй като  Консултативния съ-
вет за национална сигурност 
при президента Румен Радев, 
състоял се на 10 01. т.г., препо-
твърди принципната позиция 

на България, и разшири кон-
сенсуса сред политическите 
сили по този проблем. Това, за 
сега, е достатъчно за успешно-
то противопоставяне на стра-
ната ни на външния натиск за 
отстъпки от националните ни 
интереси.

Резултатът от визитата на 
г-н Мицотакис е: по въпро-
са за закъсненията по строи-
телството на тръбопровода от 
системната газова връзка Гър-
ция-България (IGB), се изразя-
ва в обещанието, което той даде. 
То беше пределно лаконично и 
не толкова конкретно: „Ще се 
постараем да постигнем точен 
график в строителството на га-
зопровода.“

По повод пандемията Ки-
риакос Мицотакис заяви, че се 
радва задето новият минис-
тър-председател на България 
отдава голямо значение на ус-
коряването на ваксинациите 
и, че Гърция е готова „ако има 
начин да помогне“.

На следващо място преми-
ерът на Гърция обеща подкре-
па на България за присъеди-
няване към Еврозоната, тъй 
като сме отговаряли на кри-
териите от Маастрихт. Докол-
ко реално отговаря на тези кри-
терии е спорен въпрос, но вли-
зайки в Еврозоната, Бълга-
рия  автоматично поема част 
от дълговите тежести на стра-
ните-членки. Защото Гърция 
е един от главните длъжни-
ци на банките на страните от 
т.нар. ядро на ЕС.

Но има и нещо друго... Спо-
ред информация на журнали-
сти (в. „Вима“ - 27.12.) близки до 
гръцкия премиер, сътрудници-
те на г-н Кирил Петков са поис-
кали и са получили уверение от 

него за съдействие и подкрепа 
във връзка с възможно присъ-
единяване на партията на бъл-
гарския премиер в Европей-
ската народна партия (ЕНП). 
Както знаем партията на бив-
шия премиер Бойко Борисов – 
ГЕРБ, отдавна е в ЕНП, и ако 
ПП се присъедини  към същото 
политическо семейство, освен 
че ще се обезсмисли заявена-
та управленска формула „нито 
ляво нито дясно“, но  и  ще заси-
ли съмнението, че опасността 
промяната да еволюира в под-
мяна, е реална. Ако това се слу-
чи ще възникнат и много въпро-
си, свързани с междупартий-
ните отношения, както и със 
съдбата на управленската коа-
лиция. 

Най-общо казано: кратко-
трайното предновогодишно 
гостуване на гръцкия преми-
ер Кириакос Мицотакис беше 
полезно и за двете страни и 
то не само като опознавател-
но за изходните позиции на 
техните правителства при ре-
шаване проблемите и перс-
пективите за сътрудничество 
в целия спектър на междудър-
жавните  отношения.  Тази ви-
зита освен всичко друго, се оказа 
един добър урок по диплома-
ция. Показа  как новото българ-
ско правителство трябва търпе-
ливо, упорито и настойчиво да 
се бори и да отстоява българ-
ските национални интереси. 
Макар че проблемите, свърза-
ни с антибългарската пропа-
ганда, кражбите на културно-
то ни и историческо наслед-
ство и членството на СРМ в ЕС, 
да са натрупани и усложнява-
ни  от дълги години и, че са по 
вина на македонската страна, по-
важното е, че те със сигурност 

трудно могат да се решат за 
шест месеца, каквато е амби-
цията на премиера Петков. От 
друга страна същите проблеми 
с Македония имаше и Гърция. 
Гръцката дипломация обаче упо-
рито работеше, умно изчакваше 
цели 15 години и се възползва 
от сгодния момент. Тогава той 
дойде като императивното ис-
кане от страна на САЩ БЮРМ да 
бъде приета в НАТО. Това  при-
нуди правителството и пар-
ламента на БЮРМ да приемат 
Преспанското споразумение, с 
което гръцкият национален и, 
по-скоро националистически 
интерес, бе максимално защи-
тен. И с това бе  сложен края на 
кражбите на гръцкото култур-
но и историческо наследство. 

И още нещо, на внимание-
то на министър-председате-
ля Кирил Петков: спогодбата 
от Преспа бе ратифицирана 
от 300-членния гръцки пар-
ламент едва след като бе под-
крепена с подписите на 218 
университетски професори и 
подавляващо мнозинство от  
представителите на културата 
и изкуството, както и от Парла-
ментарната Комисия по Външ-
ни работи и Отбрана, която 
одобри спогодбата.

Република Северна Маке-
дония е кандидат за членство в 
ЕС. Проблемите на България с 
РСМ са аналогични с тези, кои-
то имаше Гърция допреди под-
писване на Преспанското спо-
разумение. 

Изводът е, че не бива да из-
пускаме българския сгоден 
случай!

Историята ще ни оправдае 
за това, че сме опазили честта 
и истината за България и ней-
ната древност! 

ПАМЕТ

ДУХ ИЗВИСЕН И БЛАГОРОДЕН

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

Литературният код 
на македонизма

От стр. 7
Бяха основани специализи-

рани организации (9), бяха по-
дписани и ратифицирани меж-
дународни конвенции за превен-
ция на корупцията на междуна-
родните пазари (10), както и за 
обединяване на усилията на по-
лицията и за взаимно съдебно 
подпомагане (11), и през цяло-
то това време се множаха кон-
ференции и изследвания, ко-
мисии за разследване и доклади. 
Всичко това бе придружено от 
гръмко произнасяни декларации 
и обещания на хората от офи-
циалната власт, но ни най-мал-
ко не бе разклатена система-
та на финансовите престъпле-
ния. Тя е поставена в позиция 
да спечели битката чрез из-

тощителна война, дори срещу 
най-добрите, които се сражават 
срещу нея - умората налегнала 
полиция и съдии, ангажирани 
в показната операция “Чисти 
ръце” в Италия е доказателство 
за това. Същото се потвържда-
ва и от липсата на отговор на 
тревожния сигнал („Женевски 
апел“), огласен от седем евро-
пейски специализирани съдии 
в края на 1996 г. (12).

Тук изобщо не става въпрос 
за премахването на данъчни-
те пристанища - тези убежи-
ща на финансовата престъп-
ност, а единствено за приема-
нето на правила за “добро уп-
равление”. Но това е ефективно 
точно толкова, колкото ако по-
верим на мафията да пренася 

пари, с моралното задължение 
да предоставя своите коли на 
пътната полиция. Нито пък ста-
ва въпрос за установяване на ня-
каква форма на постоянно меж-
дународно сътрудничество, или 
поне европейска съдебна зона. 
Става въпрос единствено за дис-
кусии. Така все още са необходи-
ми 18 месеца, за да може една 
молба за правно съдействие да 
извърви пътя от Париж до Же-
нева и обратно.

И още нещо. 
Под закрилата на САЩ – 

партньор номер едно на 
международната финансо-
ва престъпност, се наблюда-
ва усъвършенстване, по-точ-
но американизиране, на ко-
рупционните техники. Стре-
межът е към замяна на доста 
архаичните практики на пла-
щане на ръка и тайни (или 
явни) “комисионни”, с плаща-
ния чрез лобиране, които са 
по-ефективни и прилични. 

Това е една индустрия за услу-
ги, в която американците имат 
значителна преднина пред свои-
те конкуренти, не само в “ноу-
хау”, но и в огромните фи-
нансови и логистични ресур-
си, които са способни да доста-
вят на своите мултинационални 
компании. Става въпрос и за се-
кретните служби на най-мощ-
ния държавен апарат в света, 
които след края на Студена-
та война се пренасочиха към 
икономическия фронт.

Това се вижда от публикаци-
ите за корупционния индекс, 
съставян по данни за отделните 
страни от коалиция “Прозрач-
ност без граници” (Transparency 
International), една организа-
ция за влияние, тясно свър-
зана с ЦРУ и финансирана 
от правителства и корпора-
ции, най-вече американски - 
специалисти в областта. Сред 
тях са Локхийд, Боинг, Ай Би 
Ем, Дженеръл Мотърс, Ексън, 
Дженеръл Електрик и Тексако 

(13). Единствената цел на ан-
тикорупционните кампании, 
предприемани от междуна-
родни организации (WB - Све-
товната Банка, IMF - Между-
народния Валутен Фонд, OECD 
- Организацията за икономи-
ческо подпомагане и разви-
тие), e “добро управление” на 
финансовата престъпност, 
която сега е съставна част от 
глобализацията на пазарите 
под ръководството на Амери-
канската демокрация, най-ко-
румпираната на планетата.

Стремителният щурм за 
печалби и натрупване на ка-
питали, без подбор на сред-
ства, се превръща в повсемес-
тен пладнешки обир на пло-
довете на човешкия труд и на 
богатствата на държавите, и 
завършва с морална поквара 
на управляващите класи.

Бароните-разбойници раз-
чистват пътя на принцовете-
грабители.

Превод: Цветина Ценова

(9) В частност FATF, която вече 10 години дава препоръки на банки за превенция на финан-
сови престъпления, без какъвто и да е резултат.
(10) Най-пресните се отнасят до конвенцията на OECD за борбата срещу корупцията 
сред държавните служители.
(11) Заседание на ЕС, Тампере, Финландия, октомври 1999 г.
(12) Вж. Denis Robert, La Justice ou le Chaos, Stock, Paris, 1996.
(13) Le Canard enchaînî, 3 November 1999. 
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Турция ясно показа, че визита-
та на г-н Мицотакис у нас, е част 
от есенния дипломатически 
„спринт“ на неговото правител-
ство в САЩ, Франция, Русия и ЕС. 
Главната цел на тези посещения 
бе защитата на гръцките инте-
реси, свързани с проучването и 
добива на  въглеводороди в из-
ключителната икономическа 
зона в Егейско и Средиземно 
море,  както и въпросите в сфе-
рата на отбраната, с които Тур-
ция не се съобразява. 

Посещението във Франция и 
САЩ, които гръцката диплома-
ция определи като „много успеш-
ни и ефективни“, имаха за ре-
зултат подписването на спора-
зумения за доставка на френ-
ски фрегати за гръцките ВМС 
и подновяване и разширяване 
договора за американските во-
енни бази в Гърция. Превръща-
нето на пристанището Алексан-
друполис, което е в триъгъл-
ника на граничната полоса с 
Турция и България, в най-голя-
мата в Европа и най-важната в 
региона американска база, се 
възприема от гръцката страна 
като сдържащ фактор на тур-
ската експанзия в региона.

За САЩ и Франция обаче 
военните споразумения с Гър-
ция не са нещо повече от биз-
нес. И няма доказателства, че 
те имат намерение да вземат 
страна в евентуално военно 
противопоставяне между Гър-
ция и Турция в Източното Сре-
диземноморие. Декларацията 
на Мицотакис в гръцкия пар-
ламент, че: „Гласуването за спо-
разуменията за отбрана с Фран-

ция и САЩ  ще означава защита 
на страната в Средиземномори-
ето“, не бяха потвърдени. Дър-
жавният секретар на САЩ,  в спе-
циално изявление по повод во-
енното споразумение, призна 
ролята на Гърция като „регио-
нален лидер“, както и като „стълб 
на стабилността“, и подчерта 
ангажимента на САЩ за взаим-
ната защита на суверенитета и 
териториалната цялост на две-
те страни от заплахи или въ-
оръжени атаки. Нямаше оба-
че текст относно „защита на 
страната в Средиземноморие-
то“ срещу Турция.

 От своя страна и Франция, 
чрез Европейската мрежа ЕУ-
РОАКТИВ,  разпространи из-
явление на Френското външ-
но министерство, което гласи: 
„Споразумението за отбрана, 
подписано от Гърция и Франция, 
въпреки че включва клауза за вза-
имопомощ между двете държа-
ви, се отнася само за терито-
рията, но не и за спорните с Тур-
ция изключителни икономиче-
ски зони“. 

Ни повече, ни по-малко всич-
ко това показва, че логиката на 
намеренията на гръцката ди-
пломация, се разминава с ло-
гиката на геополитическите 
намерения на големите играчи  
в региона. Като правило тя чес-
то е по-различна, но почти  ви-
наги е определяща.   

Поради неопитност или за-
ради предпазливост, но пра-
вителството и конкретно ми-
нистър-председателя Петков, 
не влязоха в тази императив-
на риторика и България не пое 
конкретни ангажименти пред 
гръцката страна в споровете й 

с Турция. Това бе добър ход, за-
щото и с просто око е видно, че 
обратното би било контрапро-
дуктивно за нас.

Следващият важен въпрос, 
който разискваха двамата пре-
миери,   бе въпросът за строи-
телството на тръбопровода от 
газовата връзка Гърция-Бъл-
гария, който трябваше да бъде 
готов до края от 2021 г.  Зад об-
щите протоколни изявления за 
напредъка при изграждането на 
182-километровия гръцко-бъл-
гарски тръбопровод IGB, по 
който се очаква да потече дого-
ворения с Азербайджан газ, се 
оказа, че има и подводни камъ-
ни. Конкретно гръцката стро-
ителна компания, която рабо-
теше на трасето, не се справи 
със сроковете и поиска удъл-
жаване на доставката с 20 ме-
сеца. Съвсем според буквата на 
договора, България не прие 
тази отсрочка и реши да акти-
вира клаузата за ненавремен-
на доставка и неизпълнение, 
която е в размер на 90 000 евро 
на месец. Изглежда това е била и 
другата причина, поради която 
гръцкият премиер долетя в Со-
фия. Никой не обича да се бър-
ка в джоба си, особено когато 
оправданието е твърде лесно: 
неспазването на срока се дъл-
жи на бушуващата пандемия.

Не стана известно какво 
конкретно е договорено между 
двамата премиери по този про-
блем. Това което е ясно е, че тре-
вогите на новото българско 
правителство са основателни, 
защото азерският газ би бил  
на цена два пъти и полови-
на по-ниска от доставките на 
Газпром! Договорът  с руската 

страна, беше също изгоден, но 
той вече изтича, а тръбопрово-
дът все още не е готов. При това 
положение България, през 2022 
г. ще трябва да закупува газ от 
Русия по многократно завише-
ни борсови цени,  за което  Пу-
тин предупреди европейските 
„умници“. Обещанието на Мицо-
такис за  втечнен газ от Египет 
до Гърция и оттам до Бълга-
рия, не се разглежда като сери-
озна алтернатива от експерти-
те.

Не разрешава енергийни-
те ни проблеми и обещание-
то на гръцкия премиер за со-
ларна електроенергия, която 
може да бъде произведена, отно-
во в Египет и транспортирана 
по кабел до България и Европа 
през Гърция. Тук г-н Мицотакис 
направи едно „откритие“ в сми-
съл, че макар и двете страни да 
имат общи нужди от енергия, 
положителното е, че потребле-
нието на електроенергия се уве-
личавало в Гърция през лятото, 
а в България през зимата!... И до-
бави, че Източното Средизем-
номорие може при определени 
условия да бъде развито като 
алтернативен енергиен източ-
ник не само за двете страни, но  
и за целия Европейския съюз. 
На срещата на върха Гърция-
Кипър-Египет, която се проведе 
през ноември м.г. в Атина, се бил 
родил „план за  създаването на 
тристранна електрическа  меж-
ду системна връзка за пренос на 
значителни количества соларна 
електроенергия към и от Източ-
ното Средиземноморие“.  Посла-
нието е ясно: България, ако не 
пристъпи спешно към реани-
миране на атомните си центра-

ли, които правителството на 
Борисов обрече на унищоже-
ние, няма да е никакъв фактор 
на енергийния пазар, а Гър-
ция е на път не само да измести 
Турция като главен енергиен 
играч на Балканите, но и да се 
утвърди като брокер на зелена 
електроенергия в Европа.

С  „изненадващата“ си ви-
зита в София премиерът Ми-
цотакис се опитва да реши 
две задачи: външнополити-
ческа - поставена от Вашинг-
тон и Брюксел - върху Бълга-
рия да бъде упражнен натиск 
за отмяна ветото за приемане 
на СМР  в ЕС. Другата задача е 
от  вътрешнополитически ха-
рактер и цели осигуряването на 
единство в управляващата пар-
тия по въпроса за Преспанско-
то споразумение. По отноше-
ние на  първата задача, повод за 
скоростната визита вероятно е 
станало едно непремерено пре-
дизборно интервю на Кирил 
Петков пред Financial Times, къ-
дето той заяви  че: „България 
ще промени ветото, упражня-
вано от предишното правител-
ство на моята страна, за начало-
то на присъединителния диалог 
на Северна Македония в ЕС. Мо-
ето правителство възнамерява в 
рамките на шест месеца да раз-
реши чрез диалог въпроса за ези-
ка и етническата принадлежност 
на съседната ни страна, така че 
незабавно ще създадем съвмест-
на комисия от експерти“.

При такава заявка само ле-
нивец не би се възползвал от 
сгодния случай, да се включи 
като успешен посредник и да 
изпълни височайшата от Ва-
шингтон и Брюксел заръка. Г-н 

Гръцкият дипломатически спринт

IN MEMORIAM

По повод нелепата кончина на българския историк Милен Куманов
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волът на ДКЕВР подменя За-
кона, подменя целта на ЗЕ, за 
да отвори широко вратите за 
корупцията и грабежа на Ок-
топода! 

Инструмент за корупция и 
грабеж

Изграждайки връзки, вза-
имоотношения и независими 
мрежи с корпоративни су-
бекти в енергийния сектор, с 
„експертни“ НПО-та, с високо-
поставени лица в трите власти, 
ДКЕВР се превръща в инстру-
мент за удовлетворяване гра-
бителските щения на Октопо-
да, осигурявайки му некон-
тролируемост и конфорт.

Така, чрез узаконените в 
глава III на ЗЕ правомощия, 
всички държавните институ-
ции стават подчинени на сис-
темата от корупционни от-
ношения, постъпателно нала-
гани от енергийния Октопод 
чрез инструмента ДКЕВР. Дър-
жавата и обществеността са из-
правени пред реалност, когато 
мрежата, създадена от Окто-
пода работи чрез включените 
от нея елементи на самата дър-
жавна система. 

Узаконяването на този кон-
кубинат става в парламента 
чрез „въздействието“ (подку-
пите) на енергийните моно-
полисти и отвън финансира-
ното мощно енергийно лоби. 
В публикувания на интернет 
страницата на „ЧЕЗ Разпреде-
ление“ отчет за 2010 г. напри-
мер, „Разходите за външни ус-
луги“ възлизат на 58 929 000 лв., 
от които за „комисиони“, „връз-
ки с обществеността“, „консул-
тантски“ и „други“ – 3 178 000 
лв.; за 2011 г. общият разход за 
„външни услуги“ вече е 65 605 
000 лв.; от които 6 285 000 – за 
„комисионни“, „консултант-
ски“, „връзки с общественост-
та“ и „други“ (http://www.cez.bg/
edee/content/file-other/bulgaria/
investors/razpredelenie/ifrs/cez-
razpredelenie-ifrs-2011-bg.pdf 
– с.24; също: http://www.cez.bg/
edee/content/file-other/bulgaria/
investors/cez-razpredelenie-ifrs-
2011-bg.pdf). 

В отчета към 30 септември 
2011 г. на „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ пък, разходите за „външ-
ни услуги“ са обобщени и въз-
лизат общо на 11 556 000 лв.; а 
в отчета за 2012 г. те са вече 13 
012 000 лв. (http://www.cez.bg/
edee/content/file-other/bulgaria/

investors/electro/finansov-otchet-
mss/-.pdf - c.20). 

Казано иначе, през 2010-
2012 г. ЧЕЗ е разходвал общо 
над 33 (тридесет и три) ми-
лиона лв. за „външни услуги”. 
Тези милиони неправомерно 
са източени от моя, и от ваши-
те джобове, драги данъкопла-
тци! Защото след обоснованите 
предположения на разследва-
щи журналисти, че зад тези ог-
ромни суми за „услуги“ се крият 
пари, давани за подкупи, в от-
четите за следващите години 
ЧЕЗ скри тези разходи в други 
пера. Може ли да се приемат за 
обосновани предположенията, 
че част от депутатите са се об-
лажили от подкупите на ЧЕЗ? 

До днес не са опровергани 
публично огласените твърде-
ния, че във всички парламен-
ти през последните две десе-
тилетия преобладават „назна-
чени“ от енергийния Октопод 
депутати – самите те с интере-
си в енергийния бизнес. Т.е., те 
гласуват закони за собствения 
си интерес, а не в интереса на 
гражданите и обществото, как-
то повелява Конституцията. Не 
са опровергани и разкрития-
та, че всички членове на бивш 
състав на регулатора, в който 
е бил и сегашният председа-
тел – „доцента“ Иван Иванов, 
са вземали рушвети от по 100 
000 лв. за всеки 1% покачва-
не на „цената“ на тока (https://
pogled.info/avtorski/Radko-
Handzhiev/krai-na-grabezha-
balgariya-veche-ima-legitimen-
energien-regulator.61995).

Никой няма достоверна ин-
формация какво точно се вър-
ши в кухнята на „регулатора“. 
Задълженията, произтичащи 
от чл. 10, ал.3 на ЗЕ дейността 
на ДКЕВР да се осъществява 
въз основа на „независимост, 
безпристрастност, професио-
нализъм, почтеност, последо-
вателност, публичност и про-
зрачност“, се оказват изпраз-
нени от съдържание пожела-
ния. „Регулаторът“, например, 
си затвори очите и запуши 
ушите пред лъжата на Мегле-
на Кунева, че условие за прие-
мането на България в ЕС било 
затварянето на АЕЦ „Козло-
дуй“  (такова условие поставя 
частната банка “Париба“, коя-
то впоследствие назначи Ку-
нева в Надзорния си съвет с 
огромната заплата от 40 000 

евро месечно). 
Оптиката на „регулатора“ 

услужливо се запердва и при 
масовата подмяна на медния 
кабел (рекордомана) с алуми-
ниев (според експертите, ли-
цензентът ЧЕЗ например, мон-
тира нов тип френски алу-
миниеви кабели). Всеки пър-
вокурсник знае, че медният 
проводник има по-добра про-
водимост и е с по-добра харак-
теристика за качествена дос-
тавка на ел.енергия в сравне-
ние с алуминиевия. „Лицензен-
тите“ обаче обсебват медта от 
националната електроразпре-
делителна мрежа, изградена 
след Освобождението със сред-
ствата на държавата и на шест 
поколения българи, която при 
това е част от националната 
сигурност; и без съгласието на 
собствениците – държавата и 
гражданите, я подменят с алу-
миниеви проводници! Само от 
тази престъпна далавера стра-
ната ни е ограбена със стотици 
милиони, а вероятно с мили-
арди. Защото текущата цена на 
медта на Лондонската борса е 
9664.50 щат.дол./тон (https://
www.lme.com/en-GB/Metals/Non-
ferrous/Copper#tabIndex=0); до-
като тая на алуминия е 2922.00 
щат.дол./тон (https://www.
lme.com/Metals/Non-ferrous/
Aluminium#tabIndex=0). Всеки 
грамотен читател сам може да 
прецени мащаба на грабежа.

До днес ДКЕВР не е изпъл-
нила нито едно от основните 
си задължения за защита на 
потребителите, разписани в 
Закона за енергетиката, нито 
действа като „независим спе-
циализиран” орган, нито пък 
като регулатор, който трябва да 
създава правилни отношения 
между потребителите и енер-
гийния сектор.  Цялата й досе-
гашна дейност може да се син-
тезира в едно изречение: да одо-
брява исканите от енергийни-
те монополисти увеличения 
на „цените“ на тока, газа, во-
дата и топлото във вреда на 
гражданите и обществото.

Конкретно, ДКЕВР одобря-
ва „цените“ на монополисти-
те, вкл. „цените“ на невъзста-
новяемите им разходи, които 
обаче са търговска тайна; опре-
деля преференциални „цени“ 
за продажба на електрическа 
енергия, произведена от въз-
обновяеми източници и по ви-

сокоефективен комбиниран на-
чин; прехвърля разходите от 
преференциалните „цени“ и 
раздаваните „премии“ върху 
крайните клиенти; гаранти-
ра печалбите им; (чл. чл. 31; 33, 
ал.1; 34, ал.1; 35, ал. 1 на ЗЕ). А 
раздутите им разходи призна-
ва за икономически обоснова-
ни или „разходно ориентира-
ни норми“, като основание за 
по-нататъшно оскъпяване на 
енергията (!!!), видно от писмо 
изх. № Е-04-00-546 от 22.12.2010 
г., с.3 на екс-шефа на ДКЕВР Ан-
гел Семерджиев. 

Това са само малка част от 
„привилегиите“, които ДКЕВР 
предоставя на енергийните 
монополисти. Тези привилегии 
са противоконституционни. По 
смисъла на разпоредбата на чл. 
19, ал. 2 на КРБ „Законът създа-
ва и гарантира на всички граж-
дани и юридически лица еднак-
ви правни условия за стопанска 
дейност, като предотвратя-
ва злоупотребата с монополи-
зма, нелоялната конкуренция 
и защитава потребителя.“ Но 
ДКЕВР и енергийното лоби из-
глежда стоят над Конституция-
та. 

Хората умират, но грижа-
та на ДКЕВР е монополисти-
те да вилнеят! Последните дан-
ни на НСИ сочат, че население-
то на България се е стопило с 
844 000 души през последните 
10 години. Но ако български-
те граждани днес са 6 520 314, 
според предварителната оцен-
ка на НСИ, в сравнение с бли-
зо 9-те милиона към 1989 г. 
„стопяването“ е над 2 400 000 
или близо 26% от българска-
та нация е пратена в отвъдно-
то. И един от главните канали, 
чрез които се осъществява това 
„стопяване“ е енергийният 
октопод и неговият инстру-
мент ДКЕВР!

ДКЕВР е нелегитимна 

Впрочем самото същест-
вуване на ДКЕВР като „дър-
жавна комисия” отдавна прес-
тъпва разпоредбите на ЕС. 
Препоръките на Европейската 
комисия е за създаване на не-
зависими от правителството 
национални регулатори със 
широки пълномощия, напъл-
но независими от всякакви 
публични или частни инте-
реси. Изложено е и виждане-
то на ЕС Комисия кой точно 
следва да избира членовете 
на регулатора: това е общо-
национален Граждански фо-
рум за енергетика (Citizen’s 
Energy Forum) като движеща-
та сила за изграждане на кон-
курентни пазари на дребно 
и за гарантиране защита на 
интересите на потребители-
те (не на монополистите!).  От 
което следва, че считано от 1 
март 2011 г. – крайната дата за 
транспониране разпоредби-
те на Третия енергиен пакет 
на ЕС, не е в компетенцията 
на парламента да избира чле-
новете на регулатора. И това е 

напълно логично след като в На-
родното събрание е имало со-
лидно депутатско присъствие 
на частни интереси, на енер-
гийното лоби! Иначе казано, 
това не са народни представи-
тели, а назначенци на Октопода, 
които не са независими от вся-
какви публични или частни 
интереси; нито пък ги е еня за 
защита интересите на потре-
бителите!

И още нещо: считано от 3 
март 2011 г. актовете на ДКЕВР 
не само са антибългарски и 
антипазарни; те вече са про-
тивоевропейски, а продъл-
жаващото съществуване на 
ДКЕВР в този си вид, формално 
погледнато, е нелегитимно! От 
което следва, че всички актове 
на ДКЕВР, постановени след 3 
март 2011 г., следва да бъдат 
считани за недействителни и 
нищожни.

Какъв е изходът! 
Следва

(Правно обосновани аргу-
менти и доводи - в следващото 
изложение).
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Продължение от брой 2

Инструментът ДКЕВР

Посочихме че със ЗЕЕЕ се 
създава нов орган – Държав-
на комисия за енергийно ре-
гулиране или Регулатор, при 
това първостепенен разпоре-
дител с бюджетни средства, 
макар че  правомощията му се 
дублират почти изцяло с тези 
на ресорния министър, а дейст-
вията му са подчинени пря-
ко на министъра (ЗЕЕЕ, гл.III). 
Такова раздуване на щата на 
практика обезсмисля разпи-
саното в закона задължение 
енергийните доставки да се 
осигуряват при минимал-
ни разходи (ЗЕЕЕ, чл.2, ал.2, 
т.3). Защото е знайно, че бю-
джетните средства всъщност 
са пари на данъкоплатците, 
които държавните институции 
следва да разходват пестеливо 
и разумно в интерес на граж-
даните и обществото, както по-
велява Конституцията. 

Формално обявената при-
чина за  създаването на ДКЕВР 
е, за да бъдат хармонизирани 
нашите норми, с нормите на 
ЕС. Действителният мотив оба-
че е друг. Тогавашният преми-
ер Иван Костов прозорливо 
отчита, че подчинявайки се на 
проекта на Световната банка 
– лицеприятно наречен “Стра-
тегия за оказване на помощ”, 
държавата трябва тотално 
да либерализира цялата сто-
панска дейност; иначе каза-
но – да осъществи непознат 
в историята погром над про-
мишлеността, енергетиката, 
транспорта, търговията, ус-
лугите и т.н. Естествено при 
това положение е приходите в 
държавния бюджет да секнат. 
Как да издържа партизаните 
си тогава? 

Изходът е чрез увеличава-
не и/или налагане на нови да-
нъци и такси, и най-вече – чрез 
повишаване цените на енер-
гията; т.е., от секторите с най-
големи търговски обороти. Но 
подобен подход би се отразил 
пагубно на правителството, 
а СДС възнамеряваше да ос-
тане поне десетилетие във 
властта. И Костов решава от-
говорността по „цените“ на 
енергията да се прехвърли 
върху един уж „независим“ ор-
ган, наречен регулаторна ко-
мисия. По такъв начин, според 
Костов, правителството ще ос-
тане „начисто“, а негативите 

от скока на цените ще се прех-
върлят върху „регулатора“. Той 
обаче подцени интелигент-
ността на българина, който 
съвсем скоро усети по джоба си, 
че една държавна комисия не 
може да бъде „независима“; че 
словосъчетанието „независим 
държавен орган“ е също като 
дървено желязо. Поради тази 
и много други причини Костов 
трябваше да понесе удара на 
избирателя и да слезе от власт-
та. Но челната идея за грабеж 
чрез „регулатора“ остана. И га-
лопиращо продължи да се осъ-
ществява чрез „царския“ Закон 
за енергетиката (ЗЕ).

Двувластие или узаконяване 
на безконтролност

Припомняме че съгл. 
чл.11, ал.2 на ЗЕЕЕ „регулато-
рът“ е държавен орган към 
Министерския съвет. Иначе 
казано, подчинен е пряко на 
министъра на енергетика.  В 
„царския“ ЗЕ (ДВ бр.107/2003) 
тази разпоредба отпада: 
ДКЕВР вече е „независим спе-
циализиран държавен орган – 
юридическо лице, със седалище 
София“, с бюджет, който е „част 
от държавния бюджет“ (чл.26, 
ал.3); т.е. – издържа се от пари-
те на данъкоплатците; но с пра-
вомощия, които на практи-
ка ограничават дейността на 
правителството и игнорират 
законните права и интереси 
на потребителите. 

В ЗЕ е разписано, че „дър-
жавната политика в енерге-
тиката се осъществява чрез 
Народното събрание и МС“ и 

„се провежда от министъра на 
енергетиката“ (чл.3, ал.1, чл.4, 
ал.1). Но какви точно трябва 
да бъдат взаимоотношения-
та на държавата с ДКЕВР, ЗЕ 
„пропуска“ да разпише. Обаче 
цялата информация по „проуч-
вания и анализи, разработване 
краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни прогнози за доби-
ва на енергийни ресурси, прера-
ботката и търговията с гори-
ва и енергия и приемане съот-
ветните планове за тяхното 
осигуряване“; както и „прогно-
зите, заедно със съответна-
та отчетна информация и с 
изготвените предварителни 

проучвания и списък на необ-
ходимите нови производстве-
ни мощности и мрежи“ трябва 
да се предоставят на ДКЕВР 
(чл.9, ал.2 на ЗЕ); а съдържа-
нието, структурата, условия-
та и редът за представяне на 
тази информацията, се опре-
делят с Наредба на Министер-
ския съвет, по предложение на 
министъра на енергетиката и 
на ДКЕВР (чл.9, ал.4 на ЗЕ). 

Създава се впечатление 
за двувластие, в което, комай 
ДКЕВР е надмощният фак-
тор. Излиза че ресорният ми-
нистър не е достатъчно ком-
петентен да се справя с от-
говорностите си, затова ги 
прехвърля на т.нар. регула-
тор. По такъв начин се обез-
смисля разпоредбата енергий-
ната политика на страната 
да се провежда от държавата 
чрез министъра на енергети-
ката (чл. 4, ал.1), след като на 
практика, с глава III на ЗЕ се 

узаконява създаването на ка-
чествено нов орган – некон-
тролираната от изпълнител-
ната власт Държавна коми-
сия за енергийно и водно ре-
гулиране (ДКЕВР). 

В този миш-маш от взаим-
но противоречащи си разпо-
редби не става ясно и кой носи 
отговорност – Министерство-
то или ДКЕВР – за осъщест-
вяване цялостната дейност 
по разписаните в ЗЕ основни 
цели: „качествено и сигурно за-
доволяване потребностите на 
обществото от електрическа 
и топлинна енергия и природен 
газ; енергийно развитие и енер-
гийна сигурност на страната 
при ефективно използване на 
енергията и енергийните ре-
сурси; създаване и развитие на 
конкурентен и финансово ста-
билен енергиен пазар; енергий-
ни доставки при минимални 
разходи; насърчаване на ком-
бинираното производство на 
електрическа и топлинна енер-
гия; развитие на инфраструк-
тури за пренос и разпределение 
на електрическа енергия и при-
роден газ и за пренос на нефт 
или нефтопродукти на тери-
торията на страната и през 
нея; производството, вносът, 
износът, преносът, разпреде-
лението и търговията с елек-
трическа и топлинна енергия, 
природен газ, нефт и нефтоп-
родукти да се извършват при 
гарантиране защитата на жи-
вота и здравето на граждани-
те, собствеността, околната 
среда, сигурността на достав-
ките, интересите на потреби-
телите и националните инте-
реси?“ (чл. 2, ал. 1 и 2) Основа-
телен е въпросът:

Какъв е статутът на ДКЕВР?

Нека насочим внимание-
то на редовия гражданин към 
разпоредбата на чл.86, ал. 2 на 
КРБ: „Задължителни за всички 
държавни органи, организаци-
ите и гражданите са законите 
и решенията на Народното съ-
брание“. Съгласно този консти-
туционен императив подзако-
новите актове на изпълни-
телната власт (на държавните 
и на общинските власти, вкл. 
актовете на ДКЕВР) не могат 
да задължават гражданите и 
обществото, ergo – не могат 
да пораждат правно дейст-
вие. Те се издават въз основа и 

в изпълнение на законите (чл. 
114, 115, 116, ал.1 на КРБ) и тях-
ното предназначение е да под-
помагат и улесняват държав-
ните и общинските служите-
ли в действията им по прилага-
нето на законите.

Не би могло и да бъде друго-
яче. Напълно естествено в пра-
вовите държави е единстве-
но актовете на законодател-
ния орган да пораждат прав-
но действие. Изпълнителната 
власт затова се нарича изпъл-
нителна, за да изпълнява во-
лята на народа така, както е 
заповядано в Конституция-
та. Една наредба например, не 
може да задължава непосред-
ствено гражданите, държавни-
те органи и организациите, но 
ако е издадена в стриктно съ-
ответствие със закона, то за-
конът, на който се позовава, а 
не самата наредба, поражда за-
дължения. Така е в правовите 
държави. Такъв е и замисълът 
на Върховния законодател – 
Седмото Велико народно съ-
брание, заложен още в пре-
амбюла на демократичната ни 
Конституция: Да създадем де-
мократична, правова и соци-
ална държава! 

Това разбиране се споде-
ля от ЕК в Брюксел, от Вене-
цианската комисия, от докла-
дите на Държавният депар-
тамент на САЩ за България, 
съдържащи смазващи кон-
статации за задълбочаващи 
се злоупотреби и корупция 
във всички институции; не-
ефикасност и липсата на от-
четност в съдебната система; 
безнаказаност на длъжности-
те лица в най-високите етажи 
на властта и т.н., и т.н., главно 
поради обстоятелство, че у нас 
подзаконовият акт на прак-
тика подменя закона. 

Проблемът с ДКЕВР имен-
но е и в неясния й статут. Къде 
е мястото й в институционал-
ната йерархия на държавата? 
Доколкото правомощията й са 
разписани в раздел I на глава 
III на ЗЕ (Регулиране на дей-
ностите в енергетиката) логич-
но би било ДКЕВР да е част от 
изпълнителната власт. На прак-
тика обаче, разписаните право-
мощия напълно ограничават 
дейността на правителството и 
игнорират законните права и 
интереси на потребителите на 
енергия. На практика – произ-
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ЕНЕРГИЙНИЯТ ОКТОПОД
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астоящото изследване  на д-р 
Радко Ханджиев е пръв и докол-
кото на редакцията е известно – 
единствен досега опит за анализ 

на противоправното законодателство 
в материята енергетика. Без отмяната 
(прогласяването за нищожни) на проти-
воправните разпоредби, нито един от 
натрупаните с години технологически 
проблеми в енергетиката, не може да 
бъде разрешен. В по-широкия смисъл – 

без „смяна на системата”, която позво-
лява налагането на противоправни нор-
ми и узаконяване на произвола и грабе-
жа, не може да бъдат разрешени нито 
проблемите в енергетиката, нито в коя-
то и да е друга област.

В първите две части бе анализирано 
противоправното „нормотворчество“ на 
правителствата на Костов, Сакскобур-
гготски, Тройната коалиция, ГЕРБ, кое-
то доведе до създаване на енергийния 

октопод и узаконяване на чудовищни-
те грабежи, непознати в историята от 
Освобождението до наши дни. Сега про-
дължаваме с оръдието на Октопода – Ко-
мисията за енергийно и водно регули-
ране (ДКЕВР/КЕВР), която на практика е 
извъндържавен, извънконституционен, 
неконтролируем инструмент и изпъл-
нител на корпоративните ламтежи на 
енергийните монополисти. 
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Проф. Ехуд КИМРОН 

В 
крайна сметка истината 
винаги излиза наяве. А 
истината за политиката 
в условията на корона-

вирусна пандемия започва да се 
разкрива. Когато разрушител-
ните концепции се сринат една 
по една, не остава нищо друго 
освен да кажете на експертите, 
ръководили управлението на 
пандемията – предупреждава-
хме ви.

С две години закъснение 
най-накрая разбирате, че ре-
спираторният вирус не може 
да бъде победен и, че всеки 
опит да се направи това е обре-
чен на провал. Не си го призна-
вате, защото не си признавате 
почти никаква грешка през по-
следните две години, но в ре-
троспекция става ясно, че сте 
се провалили жестоко в поч-
ти всичките си действия и дори 
медиите вече трудно отразяват 
осрамването ви.

Отказахте да признаете, че 
инфекцията идва на вълни, 
които отслабват от само себе 
си, въпреки годините наблюде-
ния и научни познания. Вие на-
стоявахте да приписвате всеки 
спад на вълна единствено на ва-
шите действия и така, чрез фал-
шива пропаганда, „преодоляхте 
чумата“. И отново я побеждава-
хте, и отново, и отново, и отново.

Отказахте да признае-
те, че масовото тестване е не-
ефективно, въпреки че вашите 
собствени планове за действие 
при извънредни ситуации из-
рично посочват това („План за 
готовност на здравната систе-
ма за пандемичен грип, 2007 г.“, 
стр. 26).

Отказахте да признаете, 
че пребoлeдуването защитава 
повече от вaкcинaтa, въпреки 

предшестващите знания и на-
блюдения показващи, че непpe-
боледувалите вaкcиниpaни хора 
са по-склонни да развият ин-
фeкция, отколкото пребoлeдyва-
лите.

Отказахте да признаете, 
че вaкcиниpaните са зараз-
ни въпреки всички наблюде-
ния. Въз основа на това, вие се 
надявахте да постигнете стаден 
имунитет чрез вaкcинaция – и в 
това също се провалихте.

Бяхте настоятелни в игно-
рирането на факта, че болес-
тта е десетки пъти по-опасна 
за рисковите групи и възраст-
ните хора, отколкото за мла-
дите хора, които не са в риско-
вите групи, въпреки цялата ин-
формация, която дойде от Ки-
тай още през 2020 г.

Отказахте да приемете „Де-
кларацията от Грейт Баринг-
тън“, подписана от повече от 
60 000 учени и медицински спе-
циалисти, както и други про-
грами, апелиращи за здрав раз-
ум. Вие избрахте да ги осми-
вате, клеветите, изопачавате и 
дискредитирате. Вместо правил-
ните програми и хора, вие сте 
избрали професионалисти, кои-
то нямат подходящо обучение 

за управление на пандемията 
(физици като главни правител-
ствени съветници, ветеринарни 
лекари, служители по сигурнос-
тта, медиен персонал и т.н.).

Не сте създали ефектив-
на система за съобщаване на 
странични ефекти от вакси-
ните, а докладите за странични 
ефекти дори са изтрити от стра-
ницата ви във Facebook. Лека-
рите избягват да свързват стра-
ничните ефекти с ваксината, за 
да не ги преследвате, както на-

правихте с някои техни коле-
ги. Игнорирахте много съобще-
ния за промени в интензивност-
та на менструацията и времето 
на менструалния цикъл. Скри-
ли сте данни, които позволяват 
обективно и правилно изслед-
ване (например премахнахте 
данните за пътниците на лети-
ще Бен Гурион). Вместо това из-
брахте да публикувате необек-
тивни статии заедно с висшите 
ръководители на Pfizer относно 
ефективността и безопасността 
на ваксините.

Въпреки всичко това, от 
висините на вашето високо-
мерие, вие пренебрегвате фа-
кта, че в крайна сметка исти-
ната ще бъде разкрита. И за-
почва да се разкрива. Истината 
е, че свалихте доверието на об-
ществото във вас до безпреце-
дентно ниско ниво и подкопахте 
статута си на авторитет. Исти-
ната е, че сте изгорили стотици 
милиарди шекели без резултат – 
за публикуване на сплашване, за 
неефективни тестове, за разру-
шителни локдауни и за наруша-
ване на рутината на живот през 
последните две години.

Унищожихте образова-
нието на нашите деца и тях-

ното бъдеще. Накарахте деца-
та да се чувстват виновни, уп-
лашени, да пушат, да пият, да 
развиват зависимости, да отпа-
дат от обучение и да инициират 
скандали, както свидетелстват 
директорите на училища в ця-
лата страна. Накърнихте поми-
нъка, икономиката, човешките 
права, психичното и физиче-
ското здраве.

Оклеветихте колеги, кои-
то не ви се предадоха, настро-
ихте хората един срещу друг, 

разделихте обществото и по-
ляризирахте дискурса. 

Вие клеймихте, без ни-
каква научна основа, хората, 
които са избрали да не се вак-
синират, като врагове на обще-
ството и като разпространите-
ли на болести. 

Насърчавахте по безпре-
цедентен начин драконовска 
политика на дискриминация, 
лишаване от права и подбор на 
хората, включително деца, въз 
основа на техния мeдицинcки 
избор. Селекция, която няма 
никаква eпидeмиoлoгична обо-
сновка.

Когато сравните разру-
шителните политики, които 
провеждате, с разумните по-
литики на някои други стра-
ни - можете ясно да види-
те, че разрушенията, които 
сте причинили, са добавили 

още жертви извън уязвимите 
към вируса. Икономиката, коя-
то разрушихте, безработицата, 
която причинихте, и децата, чи-
ето образование сте унищожи-
ли – те са допълнителните жерт-
ви в резултат само на вашите 
действия.

В момента няма спешна ме-
дицинска помощ, защото вече 
две години култивирате та-
кова състояние поради жаж-
да за власт, бюджети и кон-
трол. Единственото извънред-
но положение сега е, че все още 
определяте политики и държите 
огромни бюджети за пропаган-
да и психологическо инженер-
ство, вместо да ги насочвате към 
укрепване на здравната система.

Тази извънредна ситуация 
трябва да спре!
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ВРЕМЕ Е ДА 
ПРИЗНАЕМ ПРОВАЛА 

АнтологияАнтология

МИСИЯ
На Антон Дончев

„Пътуването по света носи 
много радост на човека и една, 
не най-малката, е завръщането 
у дома…”

Иво Андрич

Красива е земята ни, красива…
И щедра като благослов.
Очите ни съзират върховете
и устните долавят всеки зов.
И тишината пада развълнувана,
в опалите на едрите звезди…
И думите намират очаровани,
най-крехките, интимните стрели.
И трепетно звучат като открития,
закътан извор, шепнещи треви…

…И тиха, и молитвена България,
изписана във въздуха трепти!

БЪЛГАРКА
От векове тъй тихо грее в мен
един закътан образ всеотдаен
на българка под родното небе,
събрала в скута си света огромен.
Земята ни е по-богата с теб
и по-голяма
мъжката ни сила.
Родила и отглеждала чеда
и обич във гърдите съхранила.
Ти грееш с тази мека светлина
от песни, от олтари, от огнища…
…И става толкова красив света
от слънчевата ти усмивка!

***
След толкова триумфи и падения,
с изранени от болка очи,
пак се връщам във свойта Итака,
пак в сърцето ми нещо горчи.
Солени са голите хълмове
от толкова дълго мълчание.
Целувам очите на мама -
най-светлите мои икони.
Нищо не се е променило
напук на мярката за развитие.
Реквиемно размахват ръце
онемелите тъжни дървета…

Тенко ТЕНЕВ

Ръководителят на катедрата по микробио-
логия и имунология в университета в Тел Авив, 
един от водещите израелски имунолози, проф. 
Ехуд Кимрон, написа отворено писмо до Ми-
нистерството на здравеопазването на държа-
вата Израел, под заглавие „Време е да признаем 
провала“. В него проф. Кимрон, остро критику-
ва управлението на пандемията от коронавирус 

в своята държава. Критиките му обаче надхвър-
лят нейните граници и става ясно, че се отнасят 
до глобалното управление на това бедствие. 

Публикуваме неговото писмо с убеждението, 
че то е акт на честна хуманна позиция, както и 
във връзка със спора, който протича в България 
за и против ваксините, за и против зеления сер-
тификат.


