
С
ъдбата не е била твърде благосклон-
на спрямо нашия народ, отреждай-
ки му тежки исторически изпита-
ния и в миналото, и най-вече днес, 

когато станахме плячка на чужди, хищни-
чески интереси. А което е още по-лошо, ока-
захме се на такова дередже не в резултат на 

някаква война, а благодарение на безпримерното съглашателство 
на собствената си корумпирана политическа каста. И днес на всеки 
що-годе здравомислещ човек му е все по-ясно, че и бъдещето не ве-
щае нищо добро. И няма как да бъде иначе, докато и обществото, и 
държавата ни продължават да работят на празни обороти.

Добре е все пак, че в историческата ни памет все още присъстват 
личности като Васил Левски, до когото можем да се докоснем вина-
ги, щом почувстваме необходимост от някакъв утешителен контра-
пункт на печалната действителност. Факт е, че не знаем къде е гро-
бът на Левски. Ала нима това ни пречи всяка година да се покланя-
ме пред неговия обелиск в София и пред паметника му в Карлово? 

А може би тук има и нещо сим-
волично. 
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ДОКОСВАНЕ  ДО ЛЕВСКИ
150 години от гибелта на Апостола на Свободата

ОБЕСВАНЕТО 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш?
 
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.

 
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
 
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.
 
Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.

Христо БОТЕВ

Залавянето на Левски в Къкринското ханче.  Худ. Никола Кожухаров
„В бъдещето тъмно той 

гледаше ясно.” Ив. Вазов

Петър ВЕЛЧЕВ
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От стр. ?

Може би той няма нужда от 
гроб, защото се е съединил с ця-
лата българска земя, която неу-
морните му нозе бяха обходили 
на шир и длъж. Слял се е с цело-
купната Родина и всичките ней-
ни обитатели.

Всеки българин още от крех-
ка ученическа възраст се докос-
ва до образа на Левски, рецити-
райки гениалната ода на Иван 
Вазов с нейната величествена 
риторика, съответстваща на ма-
щабната фигура на Апостола.

Левски живее във всяко 
българско сърце и винаги мо-
жем да си го намерим там. Ви-
наги можем да разчитаме на 
него както се разчита на близък 
човек, приятел, закрилник. Не 
само нашата представа за неве-
роятната деятелност на Левски, 
но дори и самият му физически 
облик с тези сурови – вгледани 
не в нас, а в някакво грядуще – 
очи внушава строгост и едно-
временно привлича с магична 
сила.

От всички български ис-
торически персонажи Левски 
в най-висша степен притежа-
ва чертите на Богочовека. Това 
осезаемо се долавя и в редица 
фрази и интонации на винаги 
могъщото му слово, каквото е 
то документирано в забележи-
телните му писма. Така напри-
мер, обръщайки се през 1871 г. 
към карловския чорбаджия Пе-
тко, той с убийствено спокой-
ствие го уведомява, че ако не 
подпомогне с 25 турски лири 
каузата на революцията, няма 
да избегне близкото възмез-
дие, защото: „Късо е времето за 
второ пришествие на Българ-
ско, дето козите и овцете ще се 
делят!” Във въображението на 
Левски революцията се отъж-
дествява със Страшния съд, ко-
гато Бог ще съди и праведни, и 
грешни.

А пък вече заловен от тур-
ците, и в очакване на неизбеж-
ната смърт, сбогувайки се със 
своя възлюбен народ, Левски с 
пророчески тон го призовава 
да не губи вяра в крайната по-
беда на правото дело: „На мо-
ето място има друг, но не се е 
явил още. Никой от вас да се не 
разпуща, работа вършете, не се 
плашете! Аз вече отивам, богу 
дух ще предам”.  Фразата „На 
моето място има друг, но не се 
е явил още“ осезаемо се асоции-
ра с евангелския текст, че Иоан 
не е светлината, а е пратен да 
свидетелства за светлината.

Могат да бъдат приведени 
много още примери за близост-
та на Левски до образа на Бого-
човека. И на този фон рязко се 
откроява фактът, че Светият си-
нод на Българската православна 
църква никога не взе решение 
за канонизирането на Дякона. 
А може би така е по-добре! При-
числяването на Левски към сон-
ма на светците би го изравнило с 
хора, попаднали там според дог-

матичните църковни критерии, 
би го съпоставило с мнозина. А 
Левски е уникален, н е с ъ п о с т 
а в и м  като нравствено съвър-
шенство и като мощен изблик 
на национална енергия.

Няма как да не забележим 
сходството между житието на 
Левски и това на Богочовека. 
Левски също скъсва с официал-
ната църква, за да проповядва 
ново, спасително за своя народ 
учение, а неговата идеална дър-
жава също не е от този свят. Лев-

ски също е предаден и осъден на 
смърт не без участието на свои 
сънародници и е възкръснал за 
живот вечен в нашите сърца.

Не мога да не призная, че об-
разът на Левски ме е следвал, да 
не кажа преследвал цял живот. 
Спомням си, че още в най-мла-
да възраст си бях окачил на сте-
ната снимката на Левски, която, 
впрочем, и досега си е там. Ви-
наги, щом я докосна с очи, из-
питвам странно чувство за си-
гурност. По-късно ми хрумна 
стихотворение, започващо със 
строфата:

България за мене е страна-
та,

където имам стая. В нея – 
книги,

портрет на Левски, карта 
на Европа.

И чаша ром, ако ми стане 
хладно.

Този мой интериор и досега 
не се е променил. Лошото е само, 
че днешната Европа не е същата 
като тогава. А сегашните ни по-
литици, вместо да се взират по-
често в образа на Левски, пред-
почитат да позират с неговия 
портрет зад гърба си, та белким 
им повярваме, че имат нещо 
общо с онази чиста и свята ре-
публика, която той бе прогласил.

Щастлив е българинът, че е 
имал Левски. Не съм сигурен, че 
това ще му се случи втори път. 

Направо не е за вярване, че на-
родът ни е успял да го излъчи от 
неизповедимите си недра. Ако 
съществува някакво б ъ л г а р с 
к о  ч у д о, това е появата на Лев-
ски в нашето национално би-
тие. За разлика от други народи, 
гордеещи се с различни дейци в 
различните области на своя ис-
торически, обществено-полити-
чески и културен живот, за нас 
сякаш всичко се е концентри-
рало в една-единствена личност, 
която е своего рода сбор от на-

ционални добродетели до така-
ва степен, че никой не е дръзнал 
да се сравнява или съпоставя с 
него. Няма обществена прослой-
ка – от масовия, битовия бълга-
рин до изтънчения интелигент – 
в която някой да е отронил лоша 
дума за него. Никоя идеология – 
дясна, лява и всякаква – не се е 
осмелила да го критикува, нито 
пък да оспорва неговото място в 
българската история. За разлика 
от Ботев, за когото някога спо-
реха дали е комунист или анар-
хист, Левски е извън всяка поле-
мика от подобен род, както ни-
кой друг политически деец. Той 
е божествено невъзмутим като 
природно явление.  Всичко това 
придава особена магнетичност 
на Левски – боеца от Легията на 
Раковски, байрактара на Панай-
от-Хитовата чета, героя, апосто-
ла, конспиратора организатор 
на всенародна революция,  съз-
дателя на идеята за чиста и свя-
та република, каквато ние и до 
днес не сме осъществили.

Четейки писмата на Апосто-
ла, поразени сме от всеобхват-
ното познаване на нашенската 
действителност и заедно с това 
се докосваме до благородно обу-
словена контрастност на емоци-
ите и рядко срещано върховен-
ство на волята. Налице е трога-
телна загриженост за участта на 
сиромасите, желязна неприми-
римост към отоманските поро-
бители и не по-малка неприми-

римост спрямо безропотното 
покорство на поробените. Ду-
шевността на Левски е сложна и 
неординерна, особено когато из-
ключителни обстоятелства на-
лагат да се вземат бързи реше-
ния, какъвто е случаят с убий-
ството на чирака на Денчо Хала-
ча. Левски искрено се разкайва 
за стореното, но същевременно 
е твърдо убеден, че не е могъл да 
постъпи иначе. И може би зато-
ва толкова подробно описва ця-
лата история в писмо до Караве-

лов.   
С удивителна, дълбоко мо-

тивирана интуиция Левски се 
стреми всичко да прозре, да пре-
дусети, да предвиди, за да може 
предварително да вземе нужни-
те мерки. Писмата му до сърат-
ници, помощници и членове на 
БРЦК изобилстват със съвети, 
внушения, предупреждения и 
дори заплахи. Целта е една – да 
се осигури успеха на всенарод-
ното дело. Само два примера. 
В писмо до Данаил Попов от 11 
април 1871 г. той му напомня, че 
„играем с живота на 7 милиона 
българи”.   А окръжното му до 
членовете на революционните 
комитети от 25 октомври 1872 г. 
започва със заповедта: „Внима-
телно бързайте!”   

Истински пророк, уви, се 
оказва Левски и досежно съдба-
та на тленните си останки. Кога-
то навръх Великден 1864 г. Дя-
кона хвърля расото, занася от-
рязаните си коси на майка си с 
думите: „Вземи косата ми, та я 
скрий в сандъка си, защото аз се 
отделям от тебе, и кога чуеш, 
че съм загинал, да я извадиш, за 
да се опее и погребе вместо мене, 
защото може би ще остана нео-
пян и непогребан”.   Прочее, ко-
сите на Левски се съхраняват 
в Етнографския музей, вместо 
да се положат в специален ре-
ликварий, поставен на някакво 
по-видно място. Като не можа-
хме да осъществим чистата му 

и свята република, да изпълним 
поне предсмъртния му завет.

Величието на Левски е в уди-
вителната монолитност, недели-
мост на неговите идеи, личност, 
дело. Той ратува за това – под-
готвяната от него революция да 
реши всичките – и социални, и 
национални – проблеми на бъл-
гарското битие. Борбата за ос-
вобождаване от отоманския по-
робител е необходимо да се об-
върже с бъдещото устройство 
на свободната българска държа-
ва, където, освен всичко друго, 
всички народности, включител-
но и турската, ще бъдат равноп-
равни. (И как иначе, след като 
ще обитават една и съща тери-
тория?)

Левски не разделя двете за-
дачи, а ги обединява в обща ре-
волюционна стратегия, защото 
смята, че такава стратегия ще 
бъде по-ефективна. В писмо до 
Филип Тотю от 15 април 1871 г. 
той се надява Русия да подпо-
могне справедливата кауза на 
нашето освобождение, ала по 
повод на руския император каз-
ва: „Дай боже да помогне и да по-
дпише бар за нашата република, 
ако техните републиканци гони 
и наказва до смърт”. Тук, освен 
типичната за стила на Левски 
ирония, ясно се вижда, че за него 
никак не е маловажен въпросът 
за съдбата на нашата държава 
след евентуалното й освобожда-
ване.

А пък има и нещо друго, на 
което, струва ми се, досега не е 
обръщано нужното внимание. 
В своя проекто-устав на БРЦК 
от 29 септември 1871 г. Левски 
предвижда и Наказателен закон 
за бъдещата българска държава, 
според който: „Ако някой пре-
зре и отхвърли предначертана-
та система „демократска ре-
публика” и състави партии за 
деспотско-тиранска или кон-
ституционна система, то и 
такива ще се считат за непри-
ятели на отечеството и ще се 
наказват със смърт”.  (Думите 
са подчертани от Левски! – П. В.) 

Четейки тези редове, след-
ва да се запитаме дали Левски, 
като отхвърля монархията и из-
общо всяко авторитарно упра-
вление, не е искал да ни опази 
и от разврата на многопартий-
ността, респективно от кухото 
лицемерно витийство на парла-
ментаризма, на което доста се 
наслушахме и нагледахме напо-
следък. Прословутата парламен-
тарна демокрация да не би да е 
някаква „свещена крава”, та да 
не смеем да я пипаме и обсъж-
даме? А може пък Левски да е съ-
зирал в бъдещето и неща по-до-
бри от тия, дето ни се случиха...

Писмовното наследство на 
Левски има щастливата съдба 
да бъде своевременно издирено 
и публикувано от един всеотда-
ен историограф като Димитър 

ДОКОСВАНЕ ДО ЛЕВСКИ

Левски основава революционен комитет . Худ. Васил Стоилов

Т. Страшимиров. Без неговия 
издаден през 1929 г. двутомник 
нямаше да са възможни никак-
ви научни изследвания за Лев-
ски, като тези на Ив. Клинчаров, 
Н. Станев, Хр. Гандев, Ал. Бур-
мов.

Спомням си книгата на ан-
глийската писателка Мерсия 
Макдермот „Апостолът на сво-
бодата” (1971 г.), която силно 
ни впечатли като опит за по-
плътно художествено пресъзда-
ване на живия образ на Левски. 
Не са много случаите, когато 
един чужденец така дълбоко се 
вживява в съдбата на личности 
от българската история. Впо-
следствие М. Макдермот напи-
са хубави книги за Гоце Делчев, 
Яне Сандански, Димитър Благо-
ев. 

През 1973 г. книгата на Нико-
лай Генчев „Левски, революция-
та и бъдещият свят” обогати, в 

истинския смисъл на тази дума, 
нашата историография, защото 
критично анализира и мащаб-

но обобщи проблема за ролята 
и мястото на Левски в идейно-
политическото развитие на бъл-

гарското общество. Публикувах 
кратка рецензия за книгата на 
проф. Н. Генчев  и това стана по-
вод да се запозная с нейния ав-
тор и да бъдем приятели много 
години. 

Имах щастието да се запоз-
ная с живеещия в Пазарджик 
Бочо Загорски – внук сестриник 
на Левски, сиреч внук на сестра 
му Яна. Роден през 1880 годи-
на, той е участник в Балканска-
та, Междусъюзническата и Пър-
вата световна война. След Ньой-
ския договор е принудително 
уволнен в запаса с чин подпол-
ковник. Дълги години, за да се 
подпомага финансово, обикаля 
страната с популярни беседи за 
своя велик предтеча.

Именно Бочо Загорски е чо-

векът съхранил кичура коса на 
Левски. Къдрица от него бе по-
дарил на проф. Н. Генчев, кой-
то го носеше в портфейла си и 
охотно го показваше на всеки 
поискал да зърне тази реликва.

С Бочо Загорски се вижда-
хме често и в Пазарджик, и в 
София. Беше с военна стойка, 
сладкодумен и енергичен въ-
преки патриаршеската си въз-
раст. Три години преди да по-
чине, през октомври 1973 годи-
на, направихме си с него една 
обща снимка, която ползвам 
се от случая да публикувам. А 
в заключение ще кажа, че съм 
щастлив задето се запознах с 
Бочо Загорски и, тъй да се каже, 
се докоснах до столетното ехо 
на една национална легенда.

ДОКОСВАНЕ ДО ЛЕВСКИ

Внукът сестриник на Левски Бочо Загорски и писателят Пе-
тър Велчев, София, 1973  г.

И 
че за Турция това е 
най-голямото изпита-
ние от земетресение-
то на 17 август 1999 г. 

в околия Гьолджук на вилаета 
Коджаели, Северозападна Тур-
ция, отнело живота на пове-
че от 17 000 души. Според екс-
перти по земетресенията, броят 
на жертвите на сегашния трус, 
заедно с тези в тежко ударена-
та Сирия, може да надхвърли 
20 000 души, а броят на загина-
лите само в Турция към 10 фев-
руари беше достигнал 18 991 
души.(До приключването на 
броя погиналите от земетресе-
нието достигнаха чудовищна-
та цифра 33 000 души.) Също 
толкова трагична бе картината 
в Сирия, особено в контролира-
ните от „бунтовниците“ райо-
ни. Там хуманитарната помощ 
от ООН достигна чак на третия 
ден от бедствието, а помощта 
от ЕС за цяла Сирия, чакаше да 
я поискат от Дамаск, въпреки 
санкциите срещу режима на 
Башар Асад.

За честта на човечество-
то трябва да отбележим, че към 
Турция потеглиха издирвателно-
спасителни екипи и хуманитар-
ни помощи от всички краища на 
света. Първа изпрати 370-чле-
нен спасител отряд Азербай-
джан, а от страните-членки на 
ЕС, България беше първата, 
която се притече на помощ на 
съседите. Съседи, с които за до-
бро или зло, заедно охраняват 
Европа от нелегалните мигранти. 
И то, докато Зеленски се хвали, 

че пазел Европа от най-анти-
европейската сила. Спасителен 
екип изпрати и Гърция, въпре-
ки обтегнатите си напоследък 

отношения с правителството 
на Ердоган. Турските медии съ-
общават с възторг и почуда за 
радостта, обхванала гръцките 
спасители в Искендерун, кога-
то извадили изпод развалини-
те 50-годишен баща с 6-годиш-

ната му дъщеричка. Отбелязват 
с признателност и това, че гръц-
ката държавна телевизия ERT 
е започнала предаването си с пе-

сента на Кязъм Коюнджу „Оби-
чам те“, а водещите стояли на-
тъжени пред снимка с разруше-
нията в Турция. През това време 

водещите в нашите „национал-
ни“ телевизии разпитваха ко-
респондентите и командиро-
ваните в Турция свои колеги 

какви са настроенията на за-
сегнатите от земетресението 
граждани. И има ли пострадали 
български граждани сякаш на 

фона на всеобщата мъка най-
важното е да няма пострадали 
български граждани? Страхот-
на медийна политика! Ако не ги 
беше срам, сигурно щяха да се 
увият с украинското знаме и да 
окачат зад себе си портрета на 
Володимир Зеленски.  За разли-
ка от тях, говорителката на гру-
зинската държавна телевизия 
започна предаването си, по-
ставила на ревера си розетка с 
турското знаме.

Помощ на Турция изпрати-
ха над 80 държави, включител-
но далечен Тайван, чийто пре-
зидент и вицепрезидент обя-
виха, че дават едномесечното 
си възнаграждение в помощ 
на Турция. Помощ на постра-
далата страна изпратиха и Ве-
нецуела, Ел Салвадор и Тунис. 
Този взрив от хуманизъм няма 
да бъде забравен, както няма 
да бъдат забравени и трогател-
ните кадри с опечалени бащи и 
майки, търсещи децата си изпод 
развалините или с деца, остана-
ли без родители. Първите думи 
да 5-годишната Серап Ела, из-
вадена от руините на сграда 
на централната улица  „Ата-
тюрк“ в Хатай, предизвикали 
усмивките на спасителите: „Аз 
съм много тежка, но…“

„Една дълга агония“, както е 
написал Иван Вазов преди пове-
че от 145 години. След бедствие-
то надвисва опасността от епиде-
мии, понеже липсват вода, лекар-
ства и дори чували за неприбра-
ните мъртви тела. „Мъртвите ни 
са под руините, а живите - под 
снега!“ - написа Мустафа Бал-
бай във вестник „Джумхуриет“ 
(09.02.2023). Разгарят се и кри-
тики към управляващите и 
строителните фирми. В Анта-
кия, центърът на област Хатай, 
от 5000 жилища са се сринали 
3 блока, но собственикът на 
строителната компания „Сер-
ал Иншасъ“, Сервет Алташ, каз-
ва, че това е нормално за земе-
тресение от близо 8-ма степен по 
Рихтер. 

На стр. 4

Като Апокалипсис
7,8-ма степен по скалата на (съ)страданието!

Петко ПЕТКОВ

„Гордея се, че съм посланик в страна, която толкова 
обича Турция!“- Нейно превъзходителство посланик на 
Република Турция в България, Айлин Секизкьок.

Трябва да признаем, че отдавна не сме чували 
по-топли думи на признателност към нашия народ 
от страна на чужд дипломат, от тези, които изрече 
г-жа Айлин Секизкьок. И то в момент, в който десет-
ки милиони нейни съграждани се борят за живота 
си в опустошените от земетресение 10 области и от-
делни градове на Турция.

Жестоки разрушения с човешки жертви понесо-
ха градове като Адана, Газиантеп, Кахраманмараш, 
Шанлъурфа, Адъяман, Килис, Малатия, Хатай, Ис-
кендерун, Диарбекир и Османие. За мащабите на бед-
ствието говорят сравненията с преживените от Турция 
и Япония предишни катаклизма. Казват, че мощността 
на труса, който разтърси Турция на 6 февруари и след 
това, се равнява на 32 атомни бомби.

Н. Пр. Айлин Секизкьок

Майка Налян Шимшек, загубила дъщеря си Шейма при зе-
метресението в Кахраманмараш: „Купила съм й не дом, а гроб!“
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От стр. 3

Имало квартали, в които по-
строените от фирмата му бло-
кове си стояли цели-целенички, 
без един прозорец да се счупи. 
Обаче не казва нищо за мили-
ардите лири, които е прибрал 
от продажбата на построени-
те апартаменти. Просто биз-
нес! Хората забравят бързо, та 
геологът професор д-р Наджи 
Гьорюр, член на Академия-
та на науките, предупрежда-
ва цяла Турция, че ситуацията 
в мегаполиса Истанбул никак 
не е по-добра. „Всички научни 
изследвания показват, че идва 
времето на Истанбул!“. Зло-
вещо предупреждение, което 
трябва да се чуе и у нас. Кой 
знае върху какви сеизмични 
бомби лежим, улисани в при-
видна борба с инфлацията и ко-
рупцията, с напъни за присъе-
диняване към Шенген и евро-
зоната.

Но, животът продължава, 
колкото и да е тежък. С приро-
дата шега не бива, макар че има 
твърдения на ирански сеизмо-
лози, че случилото се в Турция 
и Сирия е резултат от прила-
гането на сеизмично оръжие 
HAARP от страна на САЩ. Фа-
ктът, че „в помощ“ на Турция 
САЩ изпратиха към брегове-
те й самолетоносача „Джордж 
Х. Уокър Буш“, на който има 85 
бойни самолета, поражда въ-

проса, който Арслан Булут за-
дава от страниците на вестник 
„Йеничагъ“ (10.02.2023): „Каква 
връзка с помощите за земетре-
сението има един самолетоно-
сач, возещ 85 бойни самолета?“ 
Отговорът може би се крие пак 
в мистичното сеизмично оръ-
жие HAARP. За жалост, точ-
но такива внушения пораждат 
и опитите за неуместен, да не 
кажем отвратителен черен ху-
мор, на някои карикатуристи. 
Например френското списание 
„Шарли Ебдо“, за което преди 
години се проляха реки от съл-
зи след разстрела на работещи-
те в него автори на карикатури 

на Пророка Мохамед. Тогава и 
у нас имаше хора, които се оки-
чиха с надписи: „Jesuis Hebdo!“ 
А неотдавна, след трагедията в 
Турция, същото хумористич-
но списание публикува кари-
катура, в която под рисунка 
на разрушенията на земетре-
сението от 6 февруари стои 
текстът: „Дори няма нужда да се 
пращат танкове…“. 

Свой принос към безвку-
сицата даде и карикатуристът 
Христо Комарницки, публику-
вайки във вестник „Сега“ кари-
катура на Путин. Разглеждайки 
разрушенията в Турция, Влади-

мир Владимирович пита: „Защо 
нямаме толкова ефикасни оръ-
жия?“ 

А може пък някои да имат 
такива, с които да предизвикват 
земетресения? Човек и добре 
да живее, пощурява от собст-
вените си криви представи 
за свобода на изразяването и 
става за резил!

Най-хубавият отговор на 
всички, които се „шегуват“ с 
чуждото страдание дойде пак 
от Гърция. Там вестник „Кати-
мерини“ публикува карикатура, 
на която и месецът плаче над 
опустошените градове на Тур-
ция. Значи можело да има сво-
бода на изразяването, съчета-
на със съвест и човешко със-
традание…

Като Апокалипсис

хари Стоянов, Димитър Бла-
гоев, Янко Сакъзов, Найчо 
Цанов, Тодор Влайков, Алек-
сандър Стамболийски, Кимон 
Георгиев и др. За създаване на 
Балканска федерация се обя-
вяват и видни общественици и 
интелектуалци в Сърбия, Гър-
ция, Румъния…

В периода 1944-1947 г. се 
водят преговори за създаване 
на Комунистическа балканска 
федерация по инициатива 
на Георги Димитров и Йосип 
Броз Тито, с благословията на 
Сталин. Спорен за крайния ре-
зултат от разговорите се оказва 
Македонският въпрос: спо-
ред Тито България трябва да 
влезе в състава на Югослав-
ската федерация с равен ста-
тут на останалите федеративни 
единици - Хърватска, Сло-
вения, Македония, Бос-
на и Херцеговина, Черна 
гора и Сърбия, а на свой ред 
Югославската федерация да 
прерасне в Балканска феде-
рация. Българската пози-
ция, отстоявана от Георги 
Димитров е, че федераци-
ята трябва да е двустранна 
– между България и Юго-
славия, като всяка една от 
двете съставни части съх-
рани държавността си. С 
оглед утвърждаването и раз-
витието във времето и прос-
транството на това разби-
ране, Георги Димитров и 
българското правителство 
предприемат рискована-
та стъпка да обявят жите-
лите на Пиринска Маке-
дония за македонци и по 
административен ред да 
променят регистрацията 
им. Идеята, заложена в тази 
схема е България, като са-
мостоятелна независима 
държава в бъдещата фе-
дерация, да отговори на 
историческите тежнения 
на обитателите на Маке-
дония, в мнозинството си 
българи, за обединение 
на всички части на гео-
графската област Македо-
ния с Отечеството Бълга-

рия, като по този начин се 
освободят от зависимостта 
и попълзновенията на съ-
седите – Гърция и Сърбия. 
Надежда за успех и стимул 
за лансиране на своите раз-
бирания за бъдещото ус-
тройство на Балканите, Ге-
орги Димитров черпи от 
безспорния си междуна-
родно признат авторитет 
и статут на герой от Лайп-
циг през 1933 г., както и от 
близките си отношения със 
Сталин и съветското дър-
жавно ръководство, в чи-
ято сфера на влияние се 
оказват почти всички дър-
жави на балканите и, на чи-
ето съдействие е разчитал. 
Мегаломанията на Тито 
обаче бързо води до кон-
фликт със Сталин и идеята 
за Балканска федерация е 
изоставена още през 1948 
г. В резултат Вардарска Ма-
кедония става жертва на 
най-жестока сърбизация 
на антибългарска основа.

Така се поставя начало на 
процес на формиране и търсе-
не на признание за несъщест-
вуваща македонска нация, с 
идеолози като сърбина Стоян 
Новакович, Блаже Ристовски 
и тям подобни, предизвикали 
страдания, мъки, унижения, 
прогонване и изтребление на 
хиляди българи от родните 
им места във Вардарска Маке-
дония. Дали има или няма фор-
мирала се македонска нация в 
историческия период от създа-
ването на македонска държа-
ва през 1946 г. до днес, времето 
ще покаже, но едно е сигурно, че 
българите, родени в Македо-
ния, не са част от нея и не мо-
гат да бъдат рожба на Белград-
ските стратези …ич, …вич, …
ски. Ако шепа жадни за власт 
българи, оцелели под турска-
та, гръцката и сръбската сеч, 
заслепени и страдащи от не-
вежество, жертва на амнезия, 
размила чувството им за при-
надлежност, достойнство и 
наследена от майките и бащи-
те си идентичност, без име, се 

изживяват като македонци, 
вярваме, че скоро, когато за-
бравата и презрението ги за-
личат от страниците на бъл-
гарската история, ще осъзна-
ят мястото и съдбата си. 

На 4 февруари т.г. Бълга-
рия отбеляза 151-та годишни-
на от рождението на Гоце Дел-
чев, български национален ге-
рой, революционер и идеолог 
на борбите за освобождение 
на Македония и Одринско от 
Османско владичество. След 
1946 г., неизвестно точно кога, 
Гоце Делчев се сдобива с вто-
ра националност, на държа-
ва, до скоро не съществувала 
в правния мир, която на свой 
ред го обявява за национа-
лен герой на Северна Македо-
ния. Тъй като тленните останки 
се съхраняват в Скопие, двете 
страни след размяна на мнения 
излъчиха към обществеността 
сигнали, създаващи впечатле-
ние, че ще отбележат съвмест-
но годишнината от рождение-
то на „общия“ национален ге-
рой Гоце Делчев, уверявайки се 
взаимно, че ще вземат мерки за 
предотвратяване на нежелани 
инциденти и демонстрация 
на враждебност и неуважение 
една към друга. 

Въпреки заявените до-
бри намерения от двете стра-
ни за общо отбелязване на го-
дишнината от рождението на 
Гоце Делчев, това не се случи. 
Властите в Северна Македо-
ния военизираха гранични-
те пунктове между България 
и Северна Македония, както 
и пътя към Скопие под пред-
лог въвеждане на мерки за си-
гурност с цел предотвратява-
не нарушаването на общест-
вения ред и сигурност от бъл-
гарските граждани, решили 
да се поклонят пред тленните 
останки на Гоце. Тъй обявени-
те мерки за сигурност прерасна-
ха в: блокиране и възпрепят-
стване на български граждани 
да пресекат границата; арест, 
глоби, съд и експулсиране на 
българи, озовали се в Север-
на Македония; не пропускане 

на автомобили с българска ре-
гистрация под претекст за то-
ков удар в информационната 
система на граничните пун-
ктове с България само в посо-
ка Македония; отказ от общо 
полагане на венци пред тлен-
ните останки на апостола, въ-
преки предварителната дого-
вореност; затваряне  на под-
стъпите към църквата „Свети 
Спас“, където са положени кос-
тите на революционера.

Официалната българска де-
легация,  в състав вицепреми-
ерът и министър на вътрешни-
те работи Иван Демерджиев, 
министърът на здравеопазва-
нето Асен Меджидиев и зам.-
министърът на вътрешните 
работи Венцислав Катинов, е 
преминала границата при Гю-
ешево на път за Скопие около 
05:30 часа сутринта на 4 фев-
руари т.г. Към тях се е присъ-
единил и посланикът на Бъл-
гария в РСМ Ангел Ангелов. 
Делегацията е бързала, за да 
пристигне навреме за учас-
тие в отбелязване годишнина-
та от смъртта на Гоце Делчев 
съвместно с македонската де-
легация, водена от разбиране-
то, че това заслужават герои и 
личности от „общата“ на две-
те страни история от ранга на 
Гоце Делчев.  

Официалната делегация 
на Северна Македония, с учас-
тието на президента Стево 
Пендаровски и премиера Ди-
митър Ковачевски, са положи-
ли цветя на гроба на Гоце Дел-
чев в двора на църквата „Свети 
Спас“ в Скопие преди обяда на 
4 февруари т.г. Министърът на 
вътрешните работи на Север-
на Македония Оливер Спасов-
ски е отказал на българския 
вицепремиер и шеф на МВР 
Иван Демерджиев да подне-
сат заедно цветя на гроба на 
един от най-значимите рево-
люционери, водач и идеолог 
на Българските македоно-од-
рински революционни коми-
тети, Гоце Делчев, въпреки из-
разеното съгласие в истори-
ческата комисия за съвмест-
но честване на общи герои и 
личности. Българската делега-
ция е положила венец на гроба 
на Гоце Делчев в църквата „Св. 
Спас“ в Скопие след обяд, на 4 
февруари т.г. 

За широката общественост 
от двете страни на българо-ма-
кедонската  граница, начинът по 
който бе отбелязана 151-вата го-
дишнина от рождението на Гоце 
Делчев, постави фундамента-
лен въпрос, свързан с мина-
лото, настоящето и бъдещето 

на хората, обитаващи изкон-
ните български земи в исто-
рическите и географски обла-
сти Македония, Мизия, Тра-
кия, Добруджа… Днес мина-
лото може да се припомня, да 
се обяснява и тълкува, но не 
може да се оспорва, времето 
го е покрило с необратимост 
на случилото се. Настоящето е 
в ръцете на българската нация, 
обособила се като такава в про-
дължение на столетия, със своя 
държава, единна историче-
ска културна принадлежност, 
общ език и територия, от една 
страна, и на ръководни елити, 
от друга страна, с претенции 
да пренаписват случилото се, 
подчинявайки се на егоистич-
ните си интереси или на жи-
вот в необятното интелекту-
ално пространство на пропус-
ната историческа възможност 
и на гарантирания неуспех от 
невежество и некадърност. 

Изводите, които се налагат 
и, които сме призвани да уважа-
ваме са: 

• че Гоце Делчев не може 
да е македонец по национал-
ност ако се е родил и опреде-
лил като българин от майка и 
баща българи;  

• че в Македония българите 
не могат да бъдат малцинство, 
ако са коренното й население; 
че сред етносите формиращи 
и обитаващи географската об-
ласт Македония, българите са 
били и са мнозинство; 

• че македонец е коренен 
обитател на географската об-
ласт Македония, независимо 
от етническата си принадлеж-
ност; 

• че американецът или 
лице с безспорен етнически 
произход, обитаващ Маке-
дония, на това основание не 
може да се нарече македонец; 
в най-добрия случай може да 
придобие ново гражданство. 

Докато македонецът, пре-
селил се в САЩ може и става 
американец, каквито са хи-
ляди американци. А дали има 
американски етнос, това за ни-
кой в Америка или  в света няма 
значение. Защото в САЩ има 
значение не къде си роден и от 
какъв етнос, а кой си и какво 
притежаваш.

Българските евроатлан-
тически ценности са малко 
по различни, те са трасира-
ли пътя, по който историче-
ски българинът се е придвиж-
вал към цивилизацията и вяр-
ваме, че ще останат ценност, 
която ще бележи и  бъдещето 
им.

На добър час, Българийо!

На добър час, Българийо!...

Гоце Делчев е роден на 
4 февруари 1872 г. (23 
януари стар стил) в 
град Кукуш, Егейска 

Македония, който по това 
време е част от българското 
землище, включено в Осман-
ската империя при завладя-
ване на по-голямата част от 
Балканския полуостров, в се-
мейството на Никола и Сул-
тана Делчеви. До 1913 г., Ку-
куш е многохиляден българ-
ски град, според „Етнография 
на вилаетите…“, издаден в 
Константинопол през 1878 г. 
Според статистиката от 1873 
г., Кукуш е обитаван от 5325 
българи, 155 мюсюлмани и 40 
цигани. По време на Между-
съюзническата война, на 13 
юни 1913 г.,  Кукуш е опожа-
рен и изпепелен от гръцката 
войска, а населението му се 
спасява с бягство в майката 
родина – България. Проведе-
ната международна Карнеги-
ева анкета, разследваща при-
чините за възникване и про-
веждане на Балканските войни 
през 1913-1914 г.,  записва в 
доклада си от 1914 г., „градът 
е унищожен заради българския 
му характер“.

Днес град Кукуш, прек-
ръстен на Килкис, попада в 

границите на окупиралата го 
след Балканските войни Гър-
ция, чиято независимост Ос-
манската империя признава 
през 1829 г. с подписването 
на Одринския мирен договор. 
Сухопътната граница между 
освободеното Кралство Гърция 
и Османската империя в Пело-
понес, е очертана по линията 
Арта-Волос. С подписването 
на Константинополския дого-
вор на 21 юли 1832 г. тази гра-
ница е окончателно утвърде-
на и официално призната от 
международната общност. На 
север от тази граница, под ос-
манска власт остава българ-
ското землище Македония, за 
чиято свобода и приобщава-
не към Отечеството се борят 
и загиват хиляди българи на-
чело със своя войвода и апос-

тол Гоце Делчев, според ос-
манските архиви!

През март 1903 г., месеци 
преди избухването на  Илин-
денско-Преображенското въс-
тание, четата на Гоце Делчев 
взривява моста на река Ан-
гиста на железопътната ли-
ния Солун-Одрин. В началото 
на май 1903 г. четата попада 
в блокадата на село Баница, 
Сярско, където Гоце Делчев е 
убит. Костите на войводата са 
пренесени по време  на Пър-
вата световна война в Бълга-
рия от Михаил Чаков, първо-
начално в Ксанти, последова-
телно в Пловдив и в София, 
където до 1946 г. се съхраня-
ват в урна в Македонския ин-
ститут на ул. „Пиротска“ 5 от 
„Илинденската организация“ 
на българи бежанци, участ-
вали в националноосвободи-
телното движение на Маке-
дония, с разбирането, че Гоце 
Делчев, освен български вой-
вода е и български офицер, 
български учител, българ-
ски революционер и борец 
за обединена България. На 3 
май 1943 г., върху общ гроб в 
покрайнините на село Баница, 
видни общественици – родо-
любци, поставят бяла мрамор-
на плоча с надпис: „В памет на 

падналите бойци в с. Баница на 
4 май 1903 г. за обединението 
на Македония с майката Роди-
на – България и за вечен спомен 
на поколенията: Гоце Делчев от 
гр. Кукуш, апостол и войвода; 
Димитър Гущанов от с. Крушо-
во, войвода; Стефан Духов от с. 
Търлис, четник; Стоян Захари-
ев от с. Баница, революционер; 
Димитър Палянков от с. Броди, 
революционер. Заветът им бе – 
Свобода или смърт!“

Понастоящем тленните 
останки на Гоце Делчев са в 
Скопие. През 1946 г. българ-
ските власти ги предоставят 
на новообразуваната дър-
жава Македония. Защо са ги 
предали, днес е трудно досто-
верно да се обясни, тъй като 
липсват исторически данни, 
документиращи мотивите за 
вземане на подобно решение. 
Можем да съдим само по фа-
ктите, по случилото се. Допус-
каме, че българската държава 
е предала тленните останки на 
Гоце Делчев на новообразу-
ваната през 1946 г. Македон-
ска държава в границите на 
СФРЮ, водена от разбирането, 
че: Гоце Делчев е роден в Ма-
кедония, загива за освобож-
дението и присъединяването 
на Македония към Освободе-

ната от Османско иго Бълга-
рия и естественото място за 
полагане на тленните му ос-
танки е рожденото или лоб-
ното място на героя в родна-
та му държава. За да илюстри-
раме политическата зрялост и 
национална ориентираност на 
министър-председателя на 
новообразуваната македон-
ска държава  Лазар Колишев-
ски, ще припомним казаното 
от него при приемане на тлен-
ните останки на Гоце Делчев: 
„…един българин без значение 
за освободителните борби“. 
Костите са приети и поставени 
в каменен саркофаг в църквата 
„Свети Спас“ в Скопие, където 
се съхраняват и днес. 

Известна светлина за при-
чините за предаване на тлен-
ните останки хвърля  и обстоя-
телството, че в края на Втора-
та световна война се обсъжда 
идеята за създаване на Бал-
канска федерация, в която 
да се включат почти всички 
балкански държави. Идеята 
за Балканска федерация в  Бъл-
гария се подкрепяла от изтък-
нати български възрожденци, 
революционери и обществе-
ници, между които Георги Ра-
ковски, Любен Каравелов, Ва-
сил Левски, Христо Ботев, За-

151 години от рождението на българския национален герой Гоце Делчев

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик

„Катимерини“: И месецът 
плаче...

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония Оливер Спасовски е отказал на бъл-
гарския вицепремиер и шеф на МВР Иван Демерджиев (на снимката) да поднесат заедно цветя на 
гроба на Гоце Делчев.

П
о време на поклонението на македонската официална 
делегация пред тленните останки на Гоце Делчев в Ско-
пие, цветя поднесоха президентът Стево Пендаровски 
и премиера Димитър Ковачевски. При полагането на 

венците се чу уверение, че Гоце Делчев е най-голямата личност в 
македонската история. За изненада на някои от присъстващите 
от каменния саркофаг в двора на църквата „Свети Спас“ прозву-
ча глас: „Какво е това Северна Македония?”

9 февруари 2023 г.
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На трето място, ние, бъл-
гарските социалисти, защи-
таваме уязвимите групи. Уве-
личихме броя и размера на под-
крепата на социално слаби 
хора за отопление. Увеличихме 
обезщетението за безработица, 
социални плащания към хора с 
увреждания и военноинвали-
ди. Увеличихме подкрепата за 
личните асистенти. Социални-
те плащания бяха обвързани с 
линията на бедност, а не с ми-
нималния доход. Линията на 
бедност се покачи от 413 лв. на 
504 лв. Ние подкрепихме пен-
сионерите, защото защитава-
ме и интересите на възрастните 
хора, като увеличихме пенсиите. 
Замразихме цените на битови-
те потребители и така спасихме 
милиони семейства през труд-
ните зимни месеци.

 Питам – това лява поли-
тика ли е? Питаме нашите кри-
тици и опоненти – коя дру-
га лява партия в България е 
правила това? С 25 депутати, 
в сложна и противоречива че-
творна коалиция за по-малко 
от една година!...

(...)
И отново питам критици-

те: защити ли идеологията си 
на лява партия БСП – и в упра-
влението, и в последния пар-
ламент? Но отговор с факти, не 
отговор с  крясъци, не отговор с 
клишета и заклеймяване. Това 
са фактите и те са благодарение 
на десетки хиляди български 
социалисти в цялата страна. И 
не допускайте някой да ни кле-
вети, някой да твърди, че БСП е 
изневерила на собствената си 
идеология, на последователите 
си и на българския народ.

Разбира се, не сме безгреш-
ни. Разбира се, че и много неща 
не можахме да довършим. Раз-
бира се, че резултатите ни от из-
борите са много тежки и мно-
го лоши, но ще говорим и за 
това.

Уважаеми другарки и дру-
гари,

на първия и втория въпрос 
– за мира и войната, за лявото 

и дясното, е лесно да се говори. 
Защото, когато фактите гово-
рят и боговете мълчат. Но искам 
да поставя на вашето внимание 
третия въпрос. Нека направим 
смислен разговор и заедно да 
решим накъде вървим. А той 
е – глобалисткото, либерал-
ното, срещу консервативното 
и националното. Време е да се 
определим еднозначно.

Първо, нека да декларира-
ме отново, че ние виждаме на-
стоящето и бъдещето на Бъл-
гария като част от общия ни 
дом Европейския съюз и в 
това нямаме никакви колеба-
ния. Приказките, че БСП е ан-
тиевропейска партия и ще до-
веде до напускането ни на ЕС, 
са лъжа. Но в Европейския съюз 
текат сложни процеси. Първият 
удар по целостта му беше Бре-
кзит. Още един момент разкла-
ти единството на Съюза – миг-
рантската вълна. Общите ре-
шения бяха оспорвани от дър-
жави-членки. Издигаха се стени 
между една европейска държава 
и друга. Оспорваха се квоти за 
приемане на мигранти. Започна 
да се засилва ролята на нацио-
налната държава.  Това проли-
ча най-вече при последиците от 
войната в Украйна и справянето 
с енергийната криза и с наруше-
ните доставки на зърно. В общи-
те разговори тогава се прокрад-
на – всяка държава да се оправя 
сама. Стигна се дотам да се об-
съждат решенията в общия ни 
съюз да се вземат не единодуш-
но, а с мнозинство.

Уважаеми другарки и дру-
гари, 

това са тревожни сигнали. 
Те показват тенденцията, че на-
ционалните интереси на вся-
ка държава започват да взе-
мат превес над общите гло-
бални процеси. Махалото тръг-
ва от крайно либералното към 
крайно националистическо-
то. Но ние сме разумни и отго-
ворни хора и трябва да го спрем 
там, където, отчитайки нацио-
налния интерес на всяка дър-
жава, се търси общия интерес 

в Съюза. Успоредно с тези про-
цеси се засилват консерватив-
ните тенденции. Хората, прити-
снати от кризите, не виждайки 
решения, обеднявайки, живеей-
ки години наред в несигурност, 
търсят опора в най-сигурно-
то, което имат – семейството и 
вярата. Натискът да се приемат 
либерални форми на третия со-
циален пол, да се образоват де-
цата в джендър-идеология, да 
се експериментира с джендър-
идеология срещат съпротива и 
тласкат към консервативно въз-
приемане на света.

Другари, 
ние имаме проблем. Има-

ме проблем с Партията на ев-
ропейските социалисти. Има-
ме проблем с това що е модерно 
ляво? Модерните леви в Евро-
па припознават Истанбулска-
та конвенция и третия социа-
лен пол – различен от мъж и 
жена. От години сме подложени 
на огромен натиск, ние, българ-
ските социалисти, да приемем 
Истанбулската конвенция като 
модерна лява идеология. Както 
знаете, Конституционният съд 
я обяви за противоконститу-
ционна, църквата и другите 
вероизповедания се възпро-
тивиха, но ви уверявам – това 
не спря скритото и подмолно 
прокарване на джендър-идеоло-
гията в образователни програ-
ми, във филми и книги, за да се 
стигне до решението на Съда 
по правата на човека в Страс-
бург отпреди две седмици, че 
ЛГБТИ обучението, образова-
нието и джендър-идеология-
та, са допустими в училищата 
и сред децата. Ние трябва да си 
отговорим на въпроса – това ли 
е новото модерно ляво? Днес 
това е смисълът на разговора – 
нова лява програма и що е то 
модерно ляво?

Според мен, не е това модер-
ното ляво – поне не в Бълга-
рия. Безспорно е, че ние тряб-
ва да се променяме, за да сме в 
съзвучие с времето, но винаги 
трябва да бъдем здраво стъпи-
ли на земята и да не се откъс-

ваме от своите корени. И нека 
видим що е това модерно ляво, 
за което всички говорят, но ни-
кой не го определя?

Ние имаме традиционни, но 
и модерни леви ценности за сво-
бода, солидарност, справедли-
вост, патриотизъм, равни въз-
можности за всеки и мир. На-
шите корени са в битката срещу 
бедността и неравенствата. 

(...)

Уважаеми делегати, 
нека погледнем и към про-

цесите и ситуацията в роди-
ната ни. Към всички външни 
кризи се насложи и вътрешна 
сериозна политическа криза. 
Пети избори за 2 години! На-
родът ни се измори от избори. 
Народът ни се отчая от несигур-
ност за утрешния ден от скъпия 
живот и липса на перспектива. 
Идваха и си отиваха поредните 
спасители. Появиха се партии - 
хамелеони, но проблемите оста-
ват и се задълбочават. Това дове-
де до все по-ниска избирател-
на активност и отлив от всич-
ки партии. Невъзможността да 
се състави правителство поста-
вя под заплаха парламентар-
ната република. Липсата на ре-
довно правителство и работещ 
парламент блокира редица клю-
чови решения за бъдещето на 
България и благосъстоянието 
на нашия народ.

Вместо това да доведе до от-
резвяване, вместо да задейства 
инстинкт за самосъхранение на 
многопартийната система – на-
стъпи такова озверяване в по-
литическия диалог. Дойде по-
литиката на крясъците, вмес-
то на разума, и ние трябва да 
се оценим също къде сме в този 
процес. Нека още веднъж кате-
горично да потвърдим - българ-
ските социалисти сме за пар-
ламентарната република като 
най-демократична форма на 
управление. За стабилни ин-
ституции, почиващи на принци-
па на разделение на властите и 
взаимен контрол. Властта да се 
върне там, където й е мястото - 
от служебните кабинети, кои-

то ни превърнаха в полупре-
зидентска държава - в Народ-
ното събрание. То стриктно 
да контролира изпълнителната 
власт. Да се направи смислена 
и истинска реформа в съдеб-
ната система. Целта на тази ре-
форма да не е кой да използва 
прокуратурата като бухалка, а 
бързо, резултатно и справедли-
во правосъдие. В него законът 
да е над всичко, а всички да са 
равни пред закона.

Позволете да отворя една 
скоба по въпрос, който знам, че 
вълнува партията, тъй като спо-
менах служебното правител-
ство. Опасността за парламен-
тарната република и движе-
нието към полупрезидентска 
вече такава – искам да говоря 
пред вас, делегатите на Кон-
греса, за отношението на БСП 
с президентската институция. 
Знам, че ви вълнува, другари. 
Ние персонални борби с пре-
зидента Радев и вицепрези-
дента Йотова нямаме. Но има-
ме вече дълбоки принципни, 
политически и идеологически 
различия. Искам да ви попи-
там, понеже се чуват всякак-
ви мнения и упреци, вие иска-
те ли в тази криза, в тази бед-
ност, в тези нарастващи нера-
венства, България да даде 3 
милиарда за нови 8 F-16, вмес-
то да ги инвестира в реална 
икономика, в увелличаване 
на доходи, в подкрепа на бе-
дни, на работници, на семей-
ства, на млади и деца? Искате 
ли? Риторичен въпрос. Ние, бъл-
гарските социалисти, искаме ли 
в тази криза да бъдат замразени 
доходите на хората? Искаме ли 
да се изнася оръжие за Украйна? 
Искаме ли да се борим с неравен-
ствата или не? Съгласни ли сте 
пенсията да е 500 лева, минимал-
ната заплата да е 780, а служебно-
то правителство да вдига тавани-
те на заплатите на бордоваците? 
Един изпълнителен директор на 
държавно дружество до онзи ден 
взимаше 14 хиляди лева на ме-
сец и това не им стигна, а вдиг-
наха тавана и го отвориха. 
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Уважаеми български граж-
дани, 

бих искала преди да запо-
чнем работата на Конгреса, да 
изразя от името на българските 
социалисти съпричастност към 
трагедията на народите на Тур-
ция и Сирия. Да изразя събо-
лезнования на онези, които за-
губиха близки и семействата си. 
Да обявя, че организираме на-
ционална кампания в подкре-
па на пострадалите и да при-
зовем европейските институ-
ции в много бърз порядък да 
деблокират санкциите срещу 
Сирия, за да можем пълноцен-
но всички да помогнем на си-
рийския народ.  

Днешното заседание на Бъл-
гарската социалистическа пар-
тия е изключително важно, за-
щото ще говорим за концепци-
ята за модерна лява програ-
ма. Ще говорим за идеология, 
защото сме единствената пар-
тия в България, която диску-
тира тези въпроси и която 
във всички времена стъпва 
на своите идеи. Това е стой-
ностното на днешния Конгрес. 
Надявам се в тази дискусия да 
има точно толкова голяма ак-
тивност от нашите другари, 
за да дадат своя принос в съ-
щностното, за което сме се съ-
брали - чии интереси защита-
ваме, каква партия сме, какъв 
е пътя ни напред?

Провеждаме това заседа-
ние на 50-ия конгрес в дни 
на множество кризи, на мно-
жество предизивикателства, 
пред които е изправен светът, 
Европа и България. Тези кризи 
могат да бъдат преодолени със 
смели решения, с визионер-
ство и с поемане на отговор-
ност. В продължение на три го-
дини се натрупаха ковид криза, 
войната в Украйна, икономи-
ческите и енергийни после-
дици от нея. Взети заедно, тези 
кризи ни изправиха пред най-
големия проблем - инфлация, 
галопиращи цени, растяща 
бедност и неравенство, вло-
шено качество на живот на 

българските граждани.
Светът се раздели по три 

линии. Първо - по въпроса за 
войната и мира, второ - по въ-
проса за лявото и дясното и 
трето – по въпроса за глобал-
ното, либералното или кон-
сервативното и национално-
то. За нас, българските социали-
сти, е ключово да дадем отговор 
къде стоим по тези въпроси, 
чии интереси защитаваме и на 
какви компромиси сме гото-
ви. 

По първият - за войната и 
мира - на заседание на Нацио-
налния съвет на партията ние 
осъдихме агресията в Украйна. 
Това е опустошителна за целия 
свят война. Ние се включихме 
активно в подкрепата за бежа-
нците от войната. Помогнахме 
активно за хуманитарна помощ 
на пострадалите, отворихме на-
шето традиционно българско 
гостоприемство за бягащите от 
трагедията. Но ясно и катего-
рично сега и през цялото време 
ще апелираме за неутралитет 
на България. Да не се предос-
тавят оръжия, да спрат воен-
ните действия, да се прегова-
ря за мир.  

(...)
Най-тежко въпросът за вой-

ната се отрази на енергетика-

та. А най-тежко се отрази енер-
гийната криза на цените, на 
инфлацията и на растящи-
те неравенства. Темата е мно-
го дълбока, но искам да поставя 
вашето внимание на два актуал-
ни за българския народ въпроса. 
Закриването на въглищните 
централи и бъдещето на ядре-
ната енергетика. Първо – ние, 
в България, сме изпълнили ан-
гажиментите си за въглерод-
ните емисии спрямо 90-та го-
дина и въглищните централи 
не трябва да се затварят. Вто-
ро - от много отдавна сме раде-
тели за развитие на ядрената 
енергетика. Напоследък евро-
пейските институции я призна-
ха за „зелена” и дадоха одобре-
нието тя да се развива, и строи-
телство на нови ядрени мощно-
сти, започна. Нашата позиция 
е стара. Да ви припомня, че 
ние организирахме референ-
дум за Белене. Ние държим да 
се развива ядрената енергети-
ка, и чрез изграждане на нова-
та мощност, и чрез развитие на 
новите два блока на АЕЦ „Коз-
лодуй”. 

Нека и днес да заявим, че 
ядрени санкции срещу Русия 
само ще обрекат българска-
та ядрена енергетика, българ-
ския икономически живот и 

живота на българските дома-
кинства. Представете си, друга-
ри, закрити въглищни централи 
и спряна АЕЦ „Козлодуй” - защо-
то тя не може да функционира 
заради санкции спрямо Русия. И 
България остава на тъмно и на 
студено. 

На всеки един от тези въпро-
си ще отговарям, чии интере-
си защитаваме? В този случай 
ние сме национално отговор-
на партия, защитаваме бъл-
гарския национален интерес. 
Ние сме партия на мира. Ис-
каме мир сигурност и спокой-
ствие. И нека бъдем между пър-
вите миротворци, а не между 
последните на опашката воен-
нолюбци. 

Тук искам да отворя една 
скоба - втора кампания наши 
опоненти се опитват да залепят 
петно на БСП, че сме съучастни-
ци в износ на оръжие към Ук-
райна. Не допускайте това вну-
шение - фактите говорят точно 
обратното.  Докато участвахме в 
правителството, ние бяхме спи-
рачката за износа след падането 
му и с началото на служебното 
правителство започна реал-
ното предоставяне на оръжие. 
Гласувахме против и внесохме 
в Конституционния съд иска-
не за обявяване на това реше-

ние за противоконституционно. 
България изнася военна про-
дукция за 60 държави и при 
управлението ни не е изне-
сла и един патрон за Украйна. 
Тези, които твърдят обратното, 
не показаха и едно доказател-
ство. Целят дискредитиране на 
БСП и вашето разколебаване. Не 
се поддавайте на тази лъжлива 
пропаганда.

По втория от трите въпро-
са, които очертах в началото – 
ляво-дясно. Мантрата „няма 
ляво, няма дясно” показва дъл-
боко неразбиране на идеологи-
ческата същност на партията. 
Изказванията „с десни мерки - 
леви цели” са приказки за на-
ивници. Има ляво има и дясно. 

(...) 

Уважаеми български граж-
дани, 

сигурно се уморихте от думи, 
от празни обещания и от краси-
ви лозунги. Оставете думите, 
съдете по делата. В последната 
една година БСП реализира ма-
щабна лява политика, каква-
то не е имало от години. В ко-
алиция с десни партии ние не 
допуснахме нито една дясна 
мярка.

И отново да отговорим на въ-
проса – чии интереси защита-
ваме? Но да отговорим с факти. 
Първо, ние, българските социа-
листи, защитаваме интересите 
на работниците, на работещи-
те бедни. В правителството уве-
личихме минималната работна 
заплата от 650 лв. на 710 лв., а 
в последното Народно събрание 
– на 50% от средната заплата. 
В кризисните зимни месеци уве-
личихме ваучерите за храна – 
от 80 лв. на 200 лв.

Второ, защитаваме интере-
сите на децата и младите хора. 
Благодарение на БСП има без-
платни детски градини и ясли, 
300 лв. помощ за всяко дете от 
първи до четвърти клас, без-
платни учебници до 12-ти клас, 
увеличено майчинство, връща-
не на данъци на работещи роди-
тели – по 600 лв. за едно дете и 
1200 лв. за две.

На 11 февруари в зала 3 на 
НДК, в София, се състоя за-
седание на 50-ия редовен 
конгрес на БСП. За перипе-

тиите по неговото провеждане, запо-
чнало с предложения и процедури, 
които, за съжаление, показаха в нео-
чаквана светлина някои членове на 
БСП, няма да разказваме. Когато оба-
че бе прехвърлена точката на търпи-
мост от процедурни хватки, които за-
плашваха провалянето на дневния 
ред на конгреса, последва гласуване и 
залата ги прекрати с 537 гласа срещу 
221 и 17 въздържали се. Предложени-
ят дневен ред бе приет с 524 гласа сре-
щу 237 против и 21 въздържали се. 

В последвалите минути напреже-
нието между „съгласни“ и „несъгласни“ 

с посочения резултат, достигна своя-
та връхна точка: на трибуната се из-
качиха група социалисти, водени от 
евродепутата Петър Витанов. В шум-
ната група можеха да се забележат Ге-
орги Пирински, Светлана Шеренкова, 
Велислава Дърева и други, които на-
стояваха първата точка от дневния 
ред да бъде освобождаване на пред-
седателя на БСП Корнелия Нинова от 
заеманата длъжност.

Водещият заседанието Георги Сви-
ленски обаче, със завидно спокойствие 
и решителност, овладя положението 
като посочи на „несъгласните“ съкру-
шителния резултат от гласуването. 
Последваха безуспешни опити и пред-
ложения за промяна, в които най-дей-
но, но безуспешно участие взеха Петър 

Витанов, Валери Жаблянов и Весе-
ла Лечева, след което Конгресът започ-
на своята работа. На трибуната застана 
Корнелия Нинова, а шумна група де-
легати, сред които и Сергей Станишев, 
напуснаха залата. По време на полити-
ческия доклад на председателя на БСП, 
пред вратите на залата групата „несъ-
гласни“ скандираха: „Оставка!“, „Остав-
ка!“. В една твърде своеобразна демон-
страция на „демократичност“ успяха, 
според делегатите в залата, да нанесат 
повече щети на БСП, отколкото цело-
годишните усилия на дежурната гру-
па „хулители“, абонирани за участие в 
телевизионни студия и вестници.

Всичко това се случи до редак-
ционното приключване на броя. А 
останалото, нямаме никакво съмнение, 

че ще бъде публикувано в нетърпели-
во чакащите подобно развитие жъл-
ти вестници и медии. Ние обаче пуб-
ликуваме с известни съкращения забе-
лежителния доклад, изнесен от Корне-
лия Нинова, в който за първи път след 
2008 г. се говори за важни промени в 
идейната платформа на БСП. Докла-
дът съдържа по същество основанията 
и принципите за Единен народен фронт, 
идея която в продължение на години е 
прокламирана от ПП „Нова Зора“. В този 
смисъл той трябва да бъде подробно 
прочетен и осмислен. За съжаление 
обаче, страниците на вестника ни са 
твърде малко на брой.

Да спасим България от демографска смърт и да намалим бедността и неравенствата
Встъпителна реч на председателя на БСП Корнелия Нинова 

на 50-тия Конгрес състоял се на 11.02.2023 г. в София
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д-р Радко ХАНДЖИЕВ 

Непосредствено след 
политическата про-
мяна в България 
през 1989 г., в медии, 

а и в академични среди, се по-
явиха догадки за съществува-
нето на таен проект за деста-
билизиране на България, така 
че в следващите 15-20 години 
населението на страната да 
бъде сведено до 5 милиона, а 
етническият й  състав да бъде 
променен. Някои дори отиваха 
по-далеч, като алармираха за на-
мерения на определени сили на 
Запад да изпробват в България 
пилотен проект за ликвидира-
не на държава. Авторите на по-
добни публикации тогава бяха 
подложени на остра критика, 
бяха осмивани като фанта-
зьори и разпространители на 
злонамерени конспиративни 
теории, целящи да отвърнат 
България от поетия демокра-
тичен път на развитие.

Съвсем скоро обаче се поя-
виха първите свидетелства, че 
подобен сценарий действително 
може да е бил замислен. Ликви-
дационните комисии на пра-
вителството на Филип Дими-
тров (1991-1992 г.) разгромяват 
селското стопанство, считано 
за едно от най-продуктивни-
те в Европа.1 Обработваемата 
земя е разпарчетосана. Маси-

1 Иван Станков (2021), 
История, политика и селско 
стопанство в България, изд. 
„Тракийски у-тет“, Ст. Загора; 

вите от овошки и лозя – изсе-
чени. Добитъкът – изклан. Ма-
шините и селскостопанската 
техника – превърнати в скрап. 
Правителството на Иван Кос-
тов (1997-2001 г.) продължава 
разгрома в индустрията, здра-
веопазването, системата за со-
циална сигурност. Бързо и все-
обхватно се ликвидират повече 
от 3000 предприятия и хиляди 
обекти в сферата на търговия-
та и услугите.2 Държавни акти-
ви на стойност 27 млрд. лв. се 
разпродават за около 1 мили-
ард.3 Рязко скача безработицата: 
от 470 хиляди, според Светов-
ната банка, до 1 милион, спо-
ред оценката на синдикални 
експерти. Драстично спадат до-
ходите на 90% от населението. 
Появяват се и получават широко 
разпространение такива несъ-
ществуващи дотогава социал-
ни бедствия като наркомани-
ята и проституцията. Престъп-
ността се развихря. Българ-
ското образование, което през 
1971 г. тогавашния британски 
министър на образованието 
Маргарет Тачър оцени като 

2  Иван Пехливанов 
(2005), Свидетел на историята, 
С., изд. „ИФО Дизайн ООД“; 
също: (2007) Разправата с 
българския индустриален 
интелект, във: в. „Нова зора“, 
бр.13,14,15 и 17/2007; http://
www.novazora.net/2007/issue13/
story_02.html; http://www.
novazora.net/2007/issue14/
story_07.html; http://www.
novazora.net/2007/issue15/
story_06.html; http://www.
novazora.net/2007/issue17/
story_04.html
3  https://www.burgas-
podlupa.com

едно от най-добрите в света,4 
потъва в упадък. В упадък са и 
националните ценности и кул-
турата. Населението е обхва-
нато от икономическа и соци-
ална безперспективност. Хо-
рата в активна възраст масово 
емигрират!...

Отдавна ликвидирани бо-
лести се възраждат до степен 
на епидемии. Детската смърт-
ност рязко нараства. Продъл-
жителността на живота спа-
да. Скокообразен ръст беле-
жат незаразните хронични 
заболявания (НХЗ) – ракови, 
исхемични болести на сърце-
то, на органите на кръвооб-
ръщението, диабет, хронични 
респираторни заболявания и 
др., които се отключват най-ве-
че от рискови фактори, произ-
тичащи от неблагоприятна со-
циална среда, външни дразни-
тели, нагнетяване на страх и пр. 
Впрочем, Световната здравна 
организация (СЗО) отдавна бие 
тревога за рязкото нарастване 
на умиранията в света, 59% от 
които са следствие от НХЗ; а 
в Еврорегиона те формират 
77% от общото бреме на боле-
стите (по индекса DALY).5 

4  https://www.mentrend.bg/
Article/10238865

5  WHO (1998) Regional 
Office for Europe, ERC; The 
European Strategy for the Prevention 
and Control on Noncommunicable 
Deseases (2007) WHO, Regional 
Office for Europe, Copenhagen; 
Таня Мегова, Нина Михайлова, 
Любомира Стоянова и Ростислав 
Костов (2009) Рискови фактори, 
водещи до сърдечно-съдови 
заболявания; в: Научни трудове 
на Русенския университет, т.48, 
серия 8.1, с.73-77; ВОЗ. Център 
СМИ, Инф. бюлетин № 317/2011; 
№ 355/2011; № 297/2012; Никола 

През 1995 г. акад. Георги 
Близнаков с тревога отбелязва: 
„Сега в България се извършват 
процеси на връщане към дивия 
капитализъм, към първоначално 
натрупване на капитала. Много 
хора, бедни и алчни, подтиквани 
от слепия нагон за трупане на 
богатства, слухтят и енергично 
действат, за да присвоят пове-
че от натрупаното общонацио-
нално имущество. Това се сти-
мулира от новото законодател-
ство, от беззаконието и не на 
последно място от многобройни-
те чуждестранни съветници със 
съмнителна компетентност и 
доброжелателност. Дали това е 
изпълнение на някакъв всеобхва-
тен „заговор“, както вече някои 
твърдят, за разсипване на бъл-
гарската икономика и цялата 
държава, с повече или по-малко 
дългосрочни цели, или е плод на 
ограничеността на мисленето 
на хората, които не могат да си 
представят друг път за разви-
тие, е трудно да се отсъди. Има 
основание да се мисли и едното, и 
другото – плюс развихрянето на 
първични егоистични страсти.“6

През 1999 г. медиите започ-
ват да огласяват разкрития, 
като тези на Нобеловия лауре-
ат Джоузеф Стиглиц, потвърж-
даващи съществуването на 
план за дестабилизация. В по-
редица интервюта за британския 
в. “Обзървър” и програма “Нюз-

Василевски (2012) Профилактика 
на болестите с най-голямо 
болестно бреме – ХНЗ; в: Бяла 
книга за здравеопазването, 
основани на стойности, С., 
БАТМИ, с. 327-329.

6  Георги Близнаков 
(1995), Накъде, човече?, С., изд. 
„М.Дринов“, с. 53.

найт” на телевизия “Би-Би-Си”, 
той осветли действителните 
и нерядко скрити замисли и 
действия на Световната банка 
(и свързаните с нея институции 
на Международния валутен 
фонд и Световната търговска 
организация). Оказва се, че за 
всяка по-малка държава (вкл. 
България) съществува програ-
ма, изработена в обстановка 
на пълна секретност на осно-
вата на “внимателно проучване 
нейната национална специфи-
ка”, която се връчва за “добро-
волно подписване” на туземната 
администрация. С подписва-
нето, швейцарските сметки на 
туземните министри набъбват 
чувствително. Навсякъде, къ-
дето банката стъпва, резулта-
тът е нарастване на корупци-
ята, мизерията и... смъртност-
та.7

Един от първите автори у 
нас, алармиращи за надвисна-
лото бедствие, отново е акад. Ге-
орги Близнаков. Той разкрива 
планове на администрацията на 
САЩ отпреди десетилетия, спо-
ред които към 2000-та година 
щяло да има от 2 до 4 милиарда 
„излишни хора”, затова „целият 
еднополюсен модел на света ще 
се пригажда към защита на гос-
подството на силните, на раз-
витите икономики, което не-
двусмислено сочи, че е възможен 
бъдещ геноцид, какъвто исто-
рията на света не познава...”8 

На стр. 10

7  https://glasove.com/
intervyuta/globalizatoryt-kojto-
dojde-ot-studa

8  Георги Близнаков (2000), 
Размисли в навечерието на ХХI 
век, С., изд. „Фавин”, с.48.
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Сигурна съм, че не сте съ-

гласни, ако мислим като истин-
ски социалисти.

(...)

Другарки и другари, 
за да имаме претенцията, че 

сме силата, която може да сло-
жи ред в държавата, ние пър-
во трябва да си сложим ред 
в нашата къща. И днешният 
ден го показва с особена сила. 
Това не може да продължава 
повече така. Нека да си кажем 
честно – ние имаме 3 причини 
за нашите вътрешни пробле-
ми. Те не са от вчера и днес, но 
се задълбочават. И от нашия 
разум зависи дали ще ги решим, 
дали ще ги преодолеем. Защото 
тези вътрешни битки ни съ-
сипват. Хората, които ни гле-
дат, няма да ни повярват, до-
като гледат как се раздираме 
от вътрешни противоречия. 
Но, за да ги спрем, трябва да 
видим къде са причините и 
можем ли да ги отстраним за-
едно. Да търсим единение око-
ло идеи и каузи, а не около лич-
ности. Личностите могат само да 
представляват тези общи идеи и 
каузи.

И така – ние имаме 3 про-
блема. Първият възникна, ко-
гато въведохме реформата в 
БСП. Модерна, европейска, де-
мократична – пряк избор на 
председател от всички чле-
нове. А не от такива групички, 
лобита и интереси на Конгре-
са. Ние въведохме 3 мандата за 
депутати и ограничихме до 2 
мандата председателя на пар-
тията – 8 години, за да не си по-
мисли, който и да е председател, 
че може да е вечен. И си създадо-
хме проблеми. Проблемите за-
почнаха и вие виждате говори-
телите. Наши другари, които за-
губиха перспективата за поста 
„вечен депутат” останаха сър-
дити и не ни простиха. Но ние 
го направихме, за да дадем път 
на млади и нови лица. За да 
отворим партията и към граж-
дански структури, и към син-
дикални организации, и към 
други неправителствени орга-
низации в ляво.

След този проблем дойде 
този с прекия избор. Наисти-
на, най-демократичната и един-
ствена партия в България, коя-
то избира по този начин своя 
председател. И го проведохме, 
толкова усилия положихте, за 
което ви благодарим. Проведох-
ме този избор при невиждана 
в България активност - близо 
70% от членовете в партията 
гласуваха и  близо 80% от тези 
70% избраха председател. Оне-
зи, които загубиха прекия избор 
обаче не приеха този резултат 
и започнаха да се съпротивля-
ват, да идват при вас в органи-
зациите и да ви притискат, да 

ви говорят, да се опитват да ви 
отцепват от БСП.

Третият проблем бих го на-
рекла пари и интереси. Ние 
освободихме партията от оли-
гарсите в нея и от зависимо-
стите от икономически инте-
реси, които бяха пуснали пи-
палата си в партията и вие го 
знаете много добре. Защото не 
сме партия на милионерите, 
а сме партия на работещите, на 
слабите, на уязвимите. Тези 
хора ви използваха, другари. Те 
ви използваха, както и да натру-
пат лично богатство. Забеле-
жете иронията – днес точно те 
викат най-високо, че БСП не 
защитава работещите бедни 
и не е лява партия! Точно те, 

които години наред се хранеха 
от правителството на ГЕРБ и 
от режима на Бойко Борисов. 
И това го знаете, защото го виж-
дате във всяка община. Та точно 
те днес най-високо викат: „БСП 
ще се коалира с ГЕРБ и това вече 
е договорено”. Тези, които годи-
ни наред са на хранилката на 
ГЕРБ с една единствена цел – 
да разбиват отвътре партията.

Последният проблем е Ис-
танбулската конвенция. Той е 
и вътрешен проблем, но и наш 
проблем с международните ор-
ганизации на левите сили в Ев-
ропа и света. Нека ясно да за-
явим – ще се борим с всички 
сили над домашното насилие 
над жени и деца, ще уважава-
ме хората с различна сексуал-
на ориентация, ще гаранти-
раме конституционните им 
права, но с двойно по-голяма 
сила ще се борим срещу посе-
гателствата върху децата, сре-
щу възпитанието им в ЛГБТИ 
идеология, срещу опитите за 
хормонална терапия за смяна 

на пола, срещу обучението, че 
сами могат да определят пола 
си.

Изправени сме срещу ог-
ромна сила и пари. Знам, че 
персонално съм пречка и не-
удобна на този пост, на който 
съм в момента. Но искам да де-
кларирам пред вас – докато съм 
председател на БСП, няма да се 
предадем на този натиск. Като 
ме смените някой ден, праве-
те каквото решите. Но дотогава 
ще отстоявам с всички сили 
и съм сигурна и от ваше име, 
че имаме момчета и момиче-
та вкъщи, и сме майки и бащи. 
Това е ценностен избор. Децата 
и семейството са ценност. Има 
постъпило и до Конгреса пред-

ложение да организираме ре-
ферендум по този въпрос. Ще го 
обсъждаме и ще ви предложим 
решение.

И така другари, 
в резултат на тези проме-

ни в БСП се породиха тези въ-
трешни битки и напрежения. 
Но трябва да сложим край на 
това. Да стъпим на принципи 
как да решим този проблем с въ-
трешните противоречия. Има 
съвсем ясни принципни реше-
ния – първо, уважаваме всяко 
различно мнение. Ние сме до-
казали, че сме най-демократич-
ната партия. Няма друга, в която 
всеки с различно мнение отива 
във всяка телевизия и започва 
да говори каквото му идва на 
сърце. Това е демократично. Но 
трябва да сложим ред в парти-
ята. И това е принципен въпрос. 
Всяко различно мнение се ува-
жава, но има колективни орга-
ни на партията. Там се изслуш-
ват различията, взимат се ре-
шенията и каквото вземе мно-

зинството – всички го следват 
и изпълняват! Има и човешки 
принцип в тези неща. Принцип 
на взаимно уважение. Не прие-
мам наши другари да ходят по 
телевизиите и да си служат с 
епитети срещу други другари, 
грозно е. Няма никакъв прин-
цип в това, няма никакъв спор 
за политика, няма никакъв 
спор за идеология. Всичко ста-
ва лично. Допуснем ли това, сме 
обречени. Връщаме се към ко-
рените си, към идеологията, 
към идеите, към колективни-
те решения и отговорността 
на всеки след това от вземане-
то и изпълнението на тези ре-
шения.

Влизаме отново в предиз-

борна кампания. В нея тряб-
ва да върнем и доверие, и под-
крепа. Другари, повече не мо-
жем да отстъпваме. Правилни 
са критиките, че резултатът на 
партията е влошен изклю-
чително много. Не ни отива 
в олевяващ свят и олевява-
ща България, при положение 
че няма друга силна и голяма 
лява партия, ние да сме в това 
състояние. И ние си го призна-
ваме, не сме се изправили пред 
вас да се хвалим. Изправихме се 
да ви кажем истината с фактите 
какво свършихме за България 
и за българския народ. Да ви-
дим, че това нещо не доведе до 
добър резултат и да видим как 
да го поправим.

Оттук-нататък пътят ни е 
само нагоре. Сигурна съм, че 
можем да го направим. Ако на-
шата цел е просперираща Бъл-
гария и благоденстващ народ, 
то трябва да видим и средствата, 
с които да го постигнем.

За нас е изключително ва-
жен демографският въпрос, 

спасяване на България от де-
мографската смърт. Намаля-
ване на бедността и неравен-
ствата, неравенства във всич-
ките измерения – на доходи, 
неравенства регионални, не-
равен достъп до здравеопаз-
ване, неравен достъп до обра-
зование на българските деца. 
Безплатно здравеопазване на 
здравноосигурените и пакет ус-
луги за неосигурените, осигу-
ряване на здравеопазване във 
всички райони на страната и 
спиране на търговията в здра-
веопазването. Образованието – 
достъпно за всяко дете, качест-
вено, с акцент обаче възпитание 
на децата, защото не е доста-
тъчно само да се зубрят и да се 
помнят факти, дати и истори-
чески събития. Децата трябва 
да анализират, да могат да пра-
вят изводи и най-вече да бъдат 
възпитани. Трябва да сменим 
съдържанието на учебниците 
и да има планирано обвързва-
не на образованието с нужди-
те на икономиката от специа-
листи.

Продължаваме да се бо-
рим за 1% от брутния вътре-
шен продукт за култура. Пъл-
на подкрепа за производството 
на български стоки и разви-
тие на българското земеделие. 
Чист въздух, вода, земя и хра-
на, борба за екология. 

(...)
Искаме ограничаване на 

битовата престъпност – зако-
нови мерки за пияни, дрогира-
ни, трафиканти, засилване на 
границата и вдигане на темата 
за националната сигурност на 
приоритетно място.

Ние искаме финансова дис-
циплина – да, но финансови 
рестрикции – не. И справедли-
во преразпределение на брут-
ния вътрешен продукт на глава 
от населението. Трябва да про-
дължим с безкомпромисната 
борба с кражбите и корупцията 
на всички равнища в държава-
та. Това не може да стане без се-
риозна, истинска промяна в съ-
дебната система и работещ ме-
ханизъм за контрол на главния 
прокурор.

България е пълноправен 
член на Европейския съюз с на-
ционална позиция, която да се 
отстоява и защитава в общия 
европейски план – влизане 
в Шенген и отлагане на при-
емането на еврото от 1 януа-
ри 2024 г., докато икономика-
та ни не е готова и има риск 
от още по-голямо обедняване 
на хората. Другари, и тук има 
много спекулации. България 
трябва да приеме еврото, за-
щото така е подписан догово-
рът, когато сме се присъединя-
вали към ЕС. Но всяка държава 
има право да реши кога. Ние 
смятаме, че България не е го-
това. Не е готова икономически, 

Да спасим България от демографска смърт...

Да спасим България от демографска смърт...
не сме готови да имаме дефи-
цит под 3%, защото това озна-
чава рестриктивна социална 
политика. Загрижени сме дали 
това няма да доведе до повече 
обедняване, до понижаване на 
доходите и увеличаване на не-
равенствата. И затова ние казва-
ме: „Да, ще се приеме еврото, но 
не сега“. И знам от вас, от срещи-
те с вас, че се включвате в под-
писката да има референдум 
за това да се отложи влизане-
то в Еврозоната. Разбира се, че 
това е ваше право. Как ще гласу-
ва българският народ, „да“ или 
„не“, е друг въпрос. Но ние ви-
наги сме подкрепяли да се про-
веждат референдуми по клю-
чови въпроси. Затова се чувст-
вайте спокойни и свободни да 
участвате в тази подписка за 
провеждане на референдум.

(...)
Вече започнаха спекула-

циите, уважаеми другарки и 
другари, че БСП ще се коали-
ра с ГЕРБ и че това е договоре-
но предварително. Не за пръв 
път го чуваме това преди избо-
ри. Много често са ни атакува-
ли с такова внушение, за да за-
губим идентичност, да загу-
бим алтернативност срещу 
тези, срещу които се борихме 
6-7 години, всички знаете с как-
ви последици. Хайде да кажем 
тук, от Конгреса на Българска-
та социалистическа партия, 
към целия български народ: 
БСП няма да прави коалиция 
с ГЕРБ и моля да се спрат вся-
какви спекулации по този въ-
прос.

 Започват и други лъжи и 
внушения, които ще ни съ-

пътстват през цялата кампа-
ния, че в името на властта и на 
постове, ние – ръководство-
то, ще предадем социалисти-
те и ще се съюзим с всеки, 
който ни гарантира лични об-
лаги. Предлагам отсега да отсе-
чем и да пресечем тази манипу-
лация. И ви предлагам следно-
то решение – нека минат из-
борите, да видим кои партии 
ще получат доверието на хо-
рата и тогава да решим с кого 
да участваме в правителство. 
Това решение да вземем след 
и чрез вътрешнопартийно до-
питване до всички членове на 
партията. Това е най-демокра-
тично и справедливо. Силата 
на партията е в нейните чле-
нове и симпатизанти. Силата 
на ръководството е в тяхната 
подкрепа към него. Нека тези 

най-ключови решение за БСП 
и за бъдещето на България да 
вземе всеки един от членове-
те на партията като гласува 
във вътрешнопартийно до-
питване.

 Трябва да благодарим на 
всички наши членове. И благо-
дарим. Изнесохте на гърба си 
четири кампании. Знаем, че сте 
уморени, но знаем и че няма да 
се предадем на тази умора.  На-
шият най-голям опонент е апа-
тията и безразличието на хо-
рата. Нека отидем до всеки от-
чаян и обезверен, че нищо не 
може да се промени. Нека пода-
дем ръка на всеки такъв човек 
и да му вдъхнем кураж и сили. 
Всичко може да се промени. 
Всичко може да се промени, 
уважаеми български гражда-
ни. Но не зависи от един чо-

век, зависи от всеки човек! За-
виси от колективната воля и от 
общите ни усилия като народ. 
Исторически много пъти сме 
били в трудни ситуации и сме 
излизали от тях по-силни, кога-
то сме били единни. Можем да 
го направим и сега. За проспе-
рираща България и благоден-
стващ народ!

На добър час! Имайте сили, 
кураж и вяра, всичко може да 
се промени! Благодаря за вни-
манието!

Линк към новината на офи-
циалния сайт на БСП:

https://bsp.bg/news/
view/23849-korneliya_ninova__
da_spasim_bylgariya_ot_
demografska_smyrt_i_da_
namalim_bednostta_i_
neravenstvata.html

„Социалистът трето поколение“ Кирил Добрев, ден преди конгреса заплаши, че ще оспори ре-
гистрацията на Коалиция „БСП за България“ в ЦИК.

Как се погубва България?
Откъс от доклад, изнесен на 23.10.2021 г. на академичната конференция 

на тема „Демографският срив на България: Възможни решения 
и практически стъпки за изход“, изд. „Мултипринт“, С., 2022 г.



брой 7, 14 февруари 2023 г.  брой 7, 14 февруари 2023 г.Стр. 10 Стр. 11

Хора, помогнете! Пси-
ходиспансерите не си 
вършат работата и в 
сайтовете продължа-

ва да броди един болен човечец 
с мания за величие и изгарящи 
спомени за славната епоха, в 
която беше съветник по нацио-
налната сигурност на президен-
та. Как от мижаво инженерче в 
Радомирския завод се е получил 
експерт по национална сигурност 
и евроатлантически професор - 
това само агентът Гоце и Майната 
му на Православието си знаят. Но 
откакто го изхвърлиха от всички 
орбити и го превърнаха в евроат-
лантик на свободна практика, гор-
кият Слатински съвсем превъртя. 
Челякът търси внимание на всяка 
цена! И за да го завоюва, неспир-

но бълва - не жаби и гущери - а 
цели динозаври срещу Русия. Чул 
е максимата, че колкото по-голя-
мо е това, срещу което плюеш, 
толкова по-голям ще пораснеш 
и ти! Иска му се да порасне поне 
до размерите на Украйна! 

Но маниакалността, болезне-
ната природа на това поведение, 
отдавна привлече вниманието на 
специалистите. В „писанията“ на 
Николайчо, адаш на последния 
руски император и кадър на Хар-
ковския институт - съветски въз-
питаник, каквито са всички днеш-
ни тъмносини психо-атланти-
ци - се забелязват характерните 
черти на слога и обратите в ми-
сълта на шизофрениците: нат-
рупване на три и повече зловещи 
епитети, изстъпленост и най-ве-
че - объркване на причините със 
следствието, еднаквост на увода и 
заключението, въртене в порочен 
кръг. Липса на изложение между 
увода и заключението – т.е. лип-
са на основната доказателствена 
част. 

Дори и като пасквил, такова 
съчинение има стойността само 

на диагноза за автора си. Още по-
вече, че писачът има явни пре-
тенции на пророк и ясновидец. 
Уверете се сами, като прочетете 
най-новия „коментар“ на Сла-
тински в личния му сайт, който 
е препубликуван „още горещ“ от 
факти.бг. Предлагам го в пълен 
размер на читателите на „Нова 
Зора“. Извинявам се за дългия 
цитат, но насладата от четивото 
си струва изгубеното време. Са-
мото заглавие „Русия започна да 
полудява“ на слатинския текст, 
е свидетелство за характерно-
то „прехвърляне“ на вътрешното 
състояние на психично болния 
върху „външен обект“. С тази 
разлика, че Слатински „не започ-
ва да полудява“, а отдавна си е луд 
за връзване.

И така - на вашето внимание:
„Русия започва да полудява (от 

Н. Слатински )
Независимо как работят дру-

гите системи и органи на един 
човек, ако главата му не е в ред и 
това се отразява зримо и все пове-
че на неговото поведение; ако той 
поради тази причина има тежки 

психически отклонения (девиа-
ции), то за този човек казват, че 
той започва да полудява. А при по-
напреднала, ставаща необрати-
ма фаза на психическите му от-
клонения, за него казват, че е полу-
дял окончателно.

Пред очите ни се случва нещо 
твърде опасно – Русия започва да 
полудява! Поведението й като 
държава и общество е все пове-
че със зачестяващи симптоми на 
налудности и със застрашителни 
прояви на лудост.

Това не означава, че всички 
хора в Русия са луди – не, в никакъв 
случай! Опазил ме Бог от такива 
твърдения.

Това означава, че на Русия гла-
вата й не е в ред и това се отра-
зява зримо на нейното поведение, 
а поради тази причина Русия има 
тежки психически отклонения 
(девиации) и именно затова тя 
започва да полудява. А ако се стиг-
не до по-напреднала, ставаща не-
обратима фаза на тези й психи-
чески отклонения, ще се окаже, 
че Русия е полудяла окончателно.“ 
(край на цитата).

Ммм, уверихте ли се в теж-
кия психически недъг, който 
нашият безценен евроатлантик 
влачи от дълги години, без да му 
бъде признат ТЕЛК? Ако съдим 
по снимката му, по която също 
могат да се поставят медицински 
диагнози, този недъг му е вроден. 
Ето защо се обръщам към всич-
ки отговорни фактори на меди-
цината у нас! Изпратете спешен 
екип в дома на пенсионирания 
съветник по национална сигур-
ност! Не губете и секунда ценно 
време, нещата не търпят отлагане! 
С военния самолет Спартан или 
пеша - ваш дълг е да помогнете 
на болния Слатински! 

Иначе всички евроатлантици, 
които прочетат писанието му, не-
забавно ще се обърнат в русо-
фили и путинисти! 

Впрочем досега така и не 
разбрах какви са националните 
интереси на България в района 
на Атлантика. 
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ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,

София, ул. “Тинтява“ 100

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте 
сигурни, че можете да проче-
тете вестник „Нова Зора“. Ид-
ват безизходни времена, кога-
то всеки глас на правдата ще 
бъде заглушаван и истината 
все по-трудно ще бъде изри-
чана и осветявана. Сега тече 
абонаментната кампания на 
Български пощи и на фирма 
„Доби прес“, с които редакция-
та има договорни отношения 
за 2023 г. Целта, непостигна-
та през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви 

е трудно и с притеснение от-
правяме тази покана за под-
крепа. Вече се пресрамихме и 
през отминалата година съ-
общихме, че приемаме и да-
рения. Ако целта от 1000 або-
намента не бъде постигната 
единствената възможност ще 
остане вашата целева подкре-
па. Процесите протичат все 
по-скоротечно и става все по-
реален образът на онзи втор-
ник, в който има опасност 
да не се състои срещата ни с 
вас. За много централи и ин-
ституции това би било повод 
за  празник, но ние вярваме, 
че това не е ваше желание. 
Можехме да ви спестим каза-
ното дотук, ако все пак беше 

възможно преодоляването на 
изкуствените препиятствия 
пред разпространението на 
вестника. Уви. 

Във всяка пощенска стан-
ция, до 15 число на всеки месец, 
очакваме да се абонирате за в. 
„Нова Зора“ за 1 месец, за три-
месечие, полугодие или за цяла-
та година. Абонаментът вина-
ги се изчислява съобразно броя 
на вторниците, умножени по 
коричната цена - 2 лв. Това за-
сега остава  най-сигурният на-
чин, вие, заедно с „Нова Зора“, 
да участвате в битката за бъде-
щето на  България. 

Нашият каталожен номер 
в Български пощи остава не-
променен - 311.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 
оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас 
срок, на адрес: София 1000, ул. 
„Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев Минчев. Особено е важно 
да бъде изписан точния адрес 
и името на получателя, както 
и телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во-
дим битката за България за-
едно.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
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Година XXVI 
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Впрочем, още през 1980 
г. в щата Джорджия (САЩ) е 
издигнат гранитен монумент 
(подобен на мегалитния кром-
лех от късния неолит Стоун-
хендж в графство Уилтшайър, 
Англия), създателите на кой-
то, изразявайки загриженост 
и предупреждавайки света за 
предстояща социална, ядрена 
или икономическа катастро-
фа, съграждат паметника, за 
да служи като пътеводител на 
хората, които ще се появят 
след края на света. Каквито и 
да са били добрите намерения 
на инициаторите на този про-
ект, още първия ред на посла-
нието им е стряскащ: „Поддър-
жайте ръста на населението 
под 500 милиона!“

Многобройни тревожни 
факти и аргументи за трагич-
ната съдба на света в услови-
ята на еднополюсния неоли-
берален модел се съдържат в 
изследванията и на друг ака-
демичен автор – Васил Прода-
нов. В повечето от тях импли-
цитно са изведени факторите 
и заплахите за (не)съществу-
ването на България в обозри-
мото бъдеще.9 

Потвърждение за такъв де-
структивен замисъл дойде и от 
Брюксел.  През втората полови-
на на април 2013 г. там е про-
ведена конференция, на коя-
то кратък доклад изнася ко-
мисарят по регионалната по-
литика Йоханес Хан, за който 
писа „Нова зора“. Заглавието 
на доклада е „България след бъл-
гарите”. Ирелевантно е дали 
се реализира план за дестаби-
лизиране на България, разра-
ботен десетилетия преди това; 
или констатациите в докла-
да са изведени от разпадни-
те процеси в страната ни в го-
дините на „прехода“, следствие 
от които България ще преста-
не да съществува в обозримо-
то бъдеще. Но изнесеното от ев-
рокомисаря само за себе си сви-
детелства за намеренията на 
нашите европартньори. В офи-
циалната сигнатура за изявите 
на г-н Хан и в деловодните днев-
ници на ЕС фигурира заглави-
ето на немски език „Probleme 
der Bevolkerungspolitik in der 
Europaischen Union – Bericht fon 
Johannes Hahn „Bulgarien nach 
dem Bulgaren“ april, 2013”. В пре-
вод – „Проблеми на демограф-
ската политика в Европейския 
съюз, доклад на Йоханес Хан 
„България след българите” ап-
рил, 2013 г.” Докладът, публи-
куван изцяло или частично в 

9  Васил Проданов 
(1999), Глобалните проблеми и 
съдбата на България С., изд. „Хр. 
Ботев”; Гражданското общество и 
глобалният капитализъм (2003), 
С., изд. „Хр. Ботев”; Насилието в 
модерната епоха (2003), С., изд. 
„З.Стоянов”; сборникът Ще оцелее 
ли българският народ през ХХІ век, 
под редакцията на Васил Проданов 
(2006), С., изд.„З.Стоянов”; Теория 
на българския преход” (2012), С., 
изд. „З.Стоянов”. 

някои български медии, вкл. в 
„Нова зора“, съдържа следните 
констатации:

„Ще ви го кажа директно – 
до 40 години България ще изчез-
не, българите ще изчезнат като 
народ, и този процес е необра-
тим. Ние не можем да го спрем, 
но можем да се поучим от него.

Уникалното е, че изчезва-
нето на българите се дължи не 
на война, бедствия, 
епидемия или гено-
цид, а изцяло на ико-
номически, полити-
чески и социални 
особености в тях-
ната народопсихо-
логия. Българите, по 
това, което наблю-
даваме, се характе-
ризират като из-
ключителни егоис-
ти и индивидуали-
сти, така да се каже 
самотни търсачи на 
лично щастие. Тeх-
ните политици и 
бизнесмени са край-
ни демагози и попу-
листи, целящи да се 
доберат до власт-
та, за да могат да 
се отдадат на ко-
рупция и да разпро-
дадат богатствата 
на държавата срещу 
някакъв процент. В 
стремежа към бър-
зо забогатяване те 
многократно надви-
шиха позволената 
скорост, изстиск-
вайки безмилостно силите, жи-
вота и здравето на своите съ-
граждани. В резултат, получиха 
едно застаряващо, болно насе-
ление, а младата част от бъл-
гарите преобладаващо свързва 
щастието си с възможността 
да емигрира и да се устрои в дру-
га държава. В резултат на това, 
населението на България през 
последните 23 години е намаля-
ло с 1 600 000 души и не се виж-
да начин този процес да бъде 
спрян...

България за последните годи-
ни е загубила близо 260 000 жени 
в детеродна възраст. В страна-
та живеят предимно пенсионе-
ри, които нямат нито силите, 
нито възможността да се про-
тивопоставят решително на 
пагубната политика на своите 
управници. Оказа се, че българи-
те не могат да излъчат от сре-
дите си хора, които наистина 
да милеят за държавата и бъ-
дещето на нейните граждани. 
Процесите в България не биха 
могли да бъдат обърнати дори 
и по насилствен, революционен 
път, просто защото липсва не-
обходимото количество млади, 
мислещи хора. Те предпочитат 
емиграцията. Българите изчез-
ват поради загубата на вяра в 
собствените си възможности и 

значимост, те губят желание за 
живот, не виждат смисъл, обзе-
ти са от стрес, страх и апатия. 
Но моята цел не е да ви разкри-
вам причините, довели до това 
обезлюдяване, а да погледнем 
как този уникален случай оказ-
ва влияние върху ЕС.

И така, да повторя: в лице-
то на България ние имаме те-
ритория в рамките на Европей-

ския съюз, която стремително 
се обезлюдява. Територия, коя-
то е стратегическа не само от 
геополитическа гледна точка, 
но и от климатична. Защото 
изследванията сочат, че въпре-
ки глобалните промени на кли-
мата, които се очакват, тери-
торията на България ще пред-
ставлява едно уютно място 
за живеене, слабо засегнато от 
промените, в сравнение с оста-
налите части на съюза... 

Ясно е, че на българите не 
може да разчитаме, те изчез-
ват от игралната маса. Една 
част се разпиляват, други из-
мират. Няма смисъл нито да ги 
подпомагаме, нито да им отпус-
каме пари от еврофондовете, 
тъй като те отиват в джобо-
вете на управляващите и тех-
ните приближени, и ефектът 
върху цялостното състояние на 
държавата е дори отрицате-
лен, защото обезверени от без-
законието и несправедливост-
та, все повече българи решават 
да емигрират.

Ако обаче българите не на-
мират сили и воля да се борят 
за своята държава, ако са гото-
ви да я напуснат и да я изоста-
вят без жал, без дори най-малък 
опит за съпротива, ние не бива 
да допускаме да изгубим тери-

торията й. Затова предлагам 
следното: да създадем програма 
за заселване на България с евро-
пейски граждани от останала-
та част на съюза. И сега имаме 
европейски граждани, които си 
купуват имоти в България, но се 
сблъскват с беззаконието, царя-
що в страната, и бързо-бързо се 
отказват от това свое начина-
ние. Смятам, че ние трябва да 

подпомогнем ев-
ропейските граж-
дани в техните 
усилия и дори да 
популяризираме 
България като 
подходящо място 
за заселване и бяг-
ство от напрег-
натия живот в 
Западна Европа, 
като субсидира-
ме всеки, който 
реши да потър-
си там своя нов 
дом. Смятам, че 
на всяка държава 
може да бъде от-
пусната квота за 
брой лица, желае-
щи да се заселят 
в България, като 
тези хора бъдат 
подпомагани да се 
включат в мест-
ното управление, 
за да могат да 
променят ситуа-
цията към по-до-
бра за Евросъюза.

Територията 
на България има 

голям потенциал за развитие 
както в сферата на земеделие-
то, така и в сферата на тури-
зма, но за да се случи това, упра-
влението на страната трябва 
да бъде отнето от ръцете на 
олигархичната българска върху-
шка, което няма да бъде трудно, 
ако успеем да заселим там де-
сет милиона европейци, които 
да създадат своя партия, която 
чрез избори да поеме властта по 
един мирен и демократичен на-
чин. Българите, които пожела-
ят, ще могат да се завърнат в 
територията си, те няма да ни 
пречат...“10

10 България след българите 
(2013), в. Нова зора, бр.6/2017, 
http://www.zora-news.com/index.
php?option=com_ content&view=
article&id=6671:2017-08-17-17-
03-46&catid=635:broi-06-2017; 
Орлин Загоров (2013), Здраво-
мислието срещу оскверняването 
на автентичните европейски 
ценности, в.Нова зора, бр.6/2017,  
http://www.zora-news.com/index.
php?option=com_content&view
=article&id=6673:2017-08-17-
17-07-47&catid= 635:broi-06-
2017; https://sindbadsi.wordpress.
com/2019/05/28/;  ; http://www.
budnaera.com/201701f/17010375.
html; 
https://pan.bg/view_article-49-
372116-ZADYLZhITELNO-
ChETENE-Johanes-Han--Shte-vi-
go-kazha-direktno-do-chetiridese.
html; https://pogled.info/svetoven/
evropa/iohanes-han-balgarite-

Има ли вече съмнения, че 
са налице фактори, които пря-
ко или косвено следват чужди 
предписания за (не)съществу-
ването на България в обозри-
мото бъдеще?

Данните на НСИ показват, 
че при преброяването през 
1985 г. страната ни има насе-
ление от 8 948 649 души.11 Към 
1989 г. България вече набро-
ява 9 милиона жители. С на-
стъпването на „прехода” обаче 
населението започва да нама-
лява с изключително високи 
темпове, за да достигне към 
м. юли 2017 г. 7 101 510 души 
по данни на The World Factbook 
– справочника на ЦРУ на 
САЩ.12 В тези данни са вклю-
чени и двата (или повече) ми-
лиона български граждани, 
временно или за постоянно 
емигрирали в страните на ЕС, 
в САЩ, Канада или другаде, 
доколкото имената на повече-
то от тях фигурират в ЕСГРА-
ОН и в избирателните списъ-
ци. Което означава, че днес ре-
алната оценка е за между 4,5 и 
4,7 милиона постоянно преби-
ваващи български граждани 
на територията на Република 
България.

На базата на прогнозата на 
ООН за 2022 г. България е загу-
била близо 2 166 696 души, или 
сривът на населението ни е 
към 27%, съпоставен с данни-
те от последното преброяване 
преди настъпването на „прехо-
да“ (8 948 649 души през 1985 
г.)!13 Иначе казано, само за три 
десетилетия 27% от българското 
население „се е изпарило”, пра-
тено е в отвъдното! Такъв висок 
темп на физическо елимини-
ране историята не познава за 
страна, която не е преживяла 
катастрофални природни бед-
ствия, епидемии или войни. 

Може ли да твърдим сле-
дователно, че населението на 
страната е сведено под 5 мили-
она в изпълнението на план, 
който в дните след политиче-
ската промяна през 1989 г. ня-
кои осмиваха като злонаме-
рена конспиративна теория? 
Прозрението на акад. Георги 
Близнаков от 2000 г. относно 
планове на американските не-
окони за ликвидиране някол-
ко милиарда „излишни хора“ 
(които се осъществяват и в Бъл-
гария), се оказва пророческо.

nyamat-nuzhda-ot-darzhava.110233

11  https://posolstvo.
eu/blog/bulgarian-census-of-
population-2021/

12  http://kanal3.bg/news/
bulgaria/society/1264-CRU:-
Naselenieto-na-Balgariya-e-pod-7-
mln.-dushi#sthash.fArcU4vj.dpuf

13  Eurostat: Bulgaria Set 
for Sharpest Population Decline 
in EU, 09.06.2021; 
https://www.novinite.com/
articles/129103/Eurostat%3A+B
ulgaria+Set+for+Sharpest+Popul
ation+Decline+in+EU

Как се погубва България?

Монументът в щата Джорджия, САЩ.

От стр. 12
Управляват ги духом бе-

дни и умствено посредствени 
хора, без опит и интелект, без 
умения и съзнание за това, 
което представлява днес све-
тът и за онова, което сами-
те тях ги очаква. Затова и се 
държат неадекватно, нервно, та 
дори и глупаво. Като болни са 
и може би наистина са болни 
от някаква постмодернист-
ка и неолиберална политиче-
ска болест, която не се лекува. 
Иначе как да си обясним неадек-
ватното им поведение и необяс-
нимите им решения? Не виждат 
ли какво става около тях и с тях, 

та се държат сякаш нищо не се е 
случило? 

По-голямата беда на този 
отиващ си и обедняващ свят е, 
че не произвежда вече големи 
интелектуалци и мислители. 
Ако ги имаха, вероятно щяха да 
им кажат и покажат истината 
и дори навярно щяха пряко да 
се намесят в политиката. И ня-
маше да се държат като опере-
тъчни персонажи с размазан 
по лицата им грим.

Светът се е променил и 
тези, от които някогашни-

те велики държави изсмука-
ха богатствата, унизиха наро-
дите, разрушиха живота им, 
са се въздигнали и повече не 
приемат бившите им господа-
ри да им казват какво да пра-
вят и с кого да бъдат. 

Човечеството е на прага 
на нова епоха, в която светов-
ната конфигурация ще е подре-
дена по друг начин, други ще са 
нейните повелители и вдъхно-
вители. Друга ще е и социално-
политическата и икономическа-
та система. А това означава, че и 

икономическите отношения ще 
бъдат организирани по друг на-
чин. 

Историята е извървя-
ла един голям цикъл и сега 
се отърсва от всичко онова, 
което й е тежало, унизявало 
и покварявало, за да отвори 
пред човечеството нови перс-
пективи. 

А тези, които сега трябва да 
платят старите си сметки, на 
които са начислени тежки лих-
ви, ще трябва да се помъчат, 
докато намерят своето ново 
място… 

Но всекиму според заслу-
гите и справедливостта… 

В историята... 

Няма ли психиатър за Слатински?

Милена ВЪРБАНОВА
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Панко АНЧЕВ

Антология

ОРИС

И пак вървят
апостоли, комити,
и пак сънуват
празнични камбани.
Познавам ги по жеста,
по очите,
по белезите
от барутни рани.

Редеят
редовете им без време,
отиват си
в нерадост и забрава
дружините
на белите перчеми
и майката земя
осиротява…

А те отиват
да потънат в нея
и да останат в нея
неотлъчно.
Като огромен креп
над тях тъмнее
това небе…
И мене ми е мъчно.

Престъпна длан
громи гранит и мисъл
на бащина
и майчина светиня.
Кой нас прокле?
Туй племе кой ориса
на робство и безумие,
Родино?!

Боли те. Знам.
Това са тежки думи.
Но те от тежка мъка
са родени.
В такива дни
недей пести куршуми,
ако съм грешник, 
накажи и мене!

Георги СВЕЖИН

Днес е времето, в кое-
то държавите, наре-
чени велики, са при-
нудени да върнат кре-

дита, който историята им даде 
в зората на Модерната епоха. 
Тогава тя ги избра да бъдат 
богати, силни, могъщи и да 
владеят другите народи веко-
ве наред, налагайки над цяло-
то човечество и на целия свят 
своя световен ред. 

Това време обаче приклю-
чи!

Техният Ренесанс бе въз-

раждане на една отдавна от-
минала езическа цивилиза-
ция, която ги освободи от мо-
рала на християнството и им 
отвори вратите към нова ико-
номика, възможност за търго-
вия, използване на суровини 
и работна сила, за да се горде-
ят със своята култура, матери-
ални блага, строителство, ци-
вилизационни придобивки, 
нов начин на живот. Моретата 
и океаните разтвориха водите 
си, за да станат техните велики 
морски пътища към нови земи и 
източници на материални блага 
и печалби. Те получиха оръжия, 
военни умения, хитрости, жес-
токост и територии, богати на 
всичко, което им беше необхо-
димо, за да го вложат в света, 
който нарекоха цивилизация и 
високо равнище на живота. 

Светът стана техен!

Те придобиха роби, полез-
ни изкопаеми, скъпоценно-
сти, нови работници. И нови 
държави, които трябваше да 
им бъдат съюзници, но всъщ-
ност бяха техни източници на 
печалби и сигурност. Светът 
се промени под тяхната власт 
и прие техния облик. На тях 
дори не им минаваше през ума, 
че това им е дадено само за 
ползване и, че ще дойде денят, 
когато ще трябва да го връ-
щат. 

Ще го връщат и то на тези, 
от които го бяха взели…

На тях обаче все още не им 
се вярва!

И как да им се вярва като дос-
коро живееха със самочувствие-
то, че са хора от „висша раса“, 
на която е позволено да използ-
ва другите раси за свои роби 
и послушни изпълнители. Тя 
ги превозваше като добитък 
в трюмовете на корабите си, 
откъсваше ги насилствено от 
родните им места и ги прода-

ваше на специални тържища 
на себеподобните си. После 
просто ги примамваше да им 
чистят боклуците и да им вър-
шат черната и мръсна работа, 
която била неподобаваща за 
тях самите. Защото били хора 
от друга раса.

Те наистина постигнаха мо-
гъщество в икономиката, во-
енното дело и във всички об-
ласти на живота. Другите на-
роди ги гледаха с възхита и уди-
вление и им се прекланяха за 
способностите, уменията, на-
чина им на живот. 

Имаше за какво да им се за-
вижда. И всички мечтаеха да 
постигнат техните успехи.

Никой не успя, защото не 
му позволиха!

Сега обаче дойде времето, 
когато богатите, силните, ве-
ликите трябва да платят на-

трупалите им се сметки. И да 
върнат всичко, което толкова 
векове са грабили от други наро-
ди, за да бъдат богати. 

Те дължат за избитите ин-
дианци при покоряването на 
Америка от белите завоевате-
ли от Европа; за керваните от 
кораби, натоварили трюмове-
те си африкански роби, за да 
ги продават като добитък във 
„великите държави“ и изобщо 
за всичко, което се съдържа в 
понятието „откриване на Но-
вия свят“! И още: заради опо-
рочаването на християнската 
вяра и Христовата Църква и 
многовековните им усилия да 
ги направят по-слаби и да ги 
извадят от живота на народи-
те, като ги отделят от държа-
вата. И за превръщането на Ев-
ропа и света в истински „Содом 
и Гомор“.

Ще се наложи да платят и за 
„победата“ си в т. нар. „Студе-
на война“. Макар обективно 
преценено те не я спечелиха. 

Дори се наемам да твърдя, че са 
я изгубили. И победител в нея 
няма. Но понеже се самообяви-
ха за победители, сметката им 
доста набъбва. 

За историята това е нор-
мално явление, случвало се е 
много пъти. Всеки път обаче то 
е приемало драматичен харак-
тер, защото за връщащия дъл-
га приключва охолното вре-
ме и от богат ще трябва да се 
превърне в бедняк или поне 
в обикновена държава. А то е 
твърде обидно и унизително.

Може да е обидно и унизи-
телно, но е справедливо, защо-
то, макар и само за миг се въз-
становява справедливостта и 
се поставят на местата им всич-
ки субекти в геополитиката.

Най-тежкото е, че сметка-
та се плаща и то с висока лих-
ва, когато ползващият облагите 

и придобивките от своята сила 
и могъщество, е вече в напред-
нал ход на всестранен упадък 
и загуба на предишното вели-
чие. Изведнъж се оказва, че дори 
му е трудно да събира средства, 
за да покрие задълженията, кои-
то историята му е предявила. 
Това винаги става внезапно, ряз-
ко, неочаквано. След толкова ве-
кове блага и удоволствия, без-
срамно и дори нагло ти казват, че 
всичко, което си получил, пре-
живял, вкусил и изпитал, стру-
ва много и трябва да бъде пла-
тено. Защото си го откраднал и 
с измами, и с насилия си го на-
правил свое. Ще плащаш, и то 
със задна дата, и с натрупване 
на лихвата! 

Времето, когато трябва смет-
ката на историята да бъде плате-
на, е време на упадък и прибли-
жаващ край на величието. 

Днес живеем в такова вре-
ме, когато англосаксонската и 
изобщо западноевропейската 
система и САЩ потъват в ис-
торията, след като тяхното ве-
личие вече е залязло и те са из-
правени пред стената, отвъд 
която няма нищо.

Понеже не са свикнали да 
съществуват в подобна среда, 
те като че ли са изгубили ума 
и дума, и сега се чудят какво да 
правят. А нямат и способни 
водачи, които да ги изведат от 
кризата и упадъка. 

На стр. 11

В историята всички 
сметки се плащат 
с висока лихва! 


