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АФОРИЗМИ

За да се удивиш, е достатъчна една минута; за да направиш 

нещо удивително, са необходими много години.

☙ Хелвеций ❧

Колкото по-нищожна е дарбата, толкова е по-претенциозна.

☙ П. И. Чайковски ❧

Посредствеността обикновено осъжда всичко, 

което не може да разбере.

☙ Ларошфуко ❧

Единствено посредствеността няма врагове.

☙ Ж. Даламбер ❧

Страшна, непрестанна борба води посредствеността 

с онези, които я превъзхождат.

☙ О. Балзак ❧

Нетърпелива е само посредствеността; великите могат да чакат.

☙ П. Казалс ❧

Много звани, малко избрани.

☙ Евангелието ❧

Талантът не се увеличава от аплодисментите.

☙ Овидий ❧

Всеки истински талант, плащайки данък на века си, 

твори и за вечността.

☙ Н. М. Карамзин ❧

Геният е талант да се създава нещо, 

за което няма определени правила.

☙ И. Кант ❧
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КРИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
ФРИЗНЕЛСОНТОРБОВ

Димитър Цацов

Критическата философска школа Фриз–Нелсон–
Торбов е изключително интересно явление в ду-

ховната панорама на нашето време, в което се съдър-
жат плодотворни идеи, чакащи своето актуализиране. 
Българският философ Цеко Торбов дава съществен 
принос за укрепването на това философско направ-
ление и така българската философска история се пре-
сича с европейски теоретични практики.

На 15 април 2009 г. се навършват сто и десет го-
дини от рождението на Цеко Торбов. Дейността му 
трябва да се свърже с една уникална тенденция в бъл-
гарската философска и социална мисъл. След като той 
и Валентина Топузова-Торбова превеждат през 60-те 
и началото на 70-те години на миналия век Кантовите 
„Критики“ и други основни Кантови произведения, се 
формира много устойчив интерес към критическата 
философия, който не променя своята интензивност 
съобразно с различни външни социално-политичес-
ки събития. Оказа се, че след социалните сътресения 
от края на 80-те и началото на 90-те години канти-
анската нишка в нашата философска история не се 
е прекъснала, а дори е увеличила своята издръжли-
вост. Създаването на Кантовото общество с предсе-
дател проф. И. Стефанов и почетен председател Ва-
лентина Топузова-Торбова, което е колективен член 
на Kant-Gesellschaft, институционализира усилията на 
своите членове. През последните няколко години се 
преведоха редица Кантови произведения – „Логика“ 
(Д. Денков), „Педагогика“, „Спорът на факултетите“, 
„Религията в границите на самия разум“ (В. Канав-
ров), „Избрани произведения 1755–1770“ (под ред. на 
И. Стефанов, В. Митева). Публикувани бяха и редица 
неиздадени изследвания на самия Ц. Торбов и в това 

Димитър Цацов – доктор на 
философските науки, старши 
нау чен сътрудник І ст. в Инсти-
тута за философски изследва-
ния – БАН. Автор е на някол-
ко моно графии („Критическа-
та школа Фриз–Нелсон–Торбов“, 
1999; „Онтология на безмълвие-
то“, 2002; „Димитър Михалчев 
и българските философски тра-
диции през ХХ век“, 2004; „Относ-
но научната философска школа в 
България“, 2006, и други), както и 
на стотици студии и статии в 
областта на историята на фи-
лософията, онтологията, соци-
алната философия.
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отношение усилията на Валентина Топузова-Торбова са невероятни. Успоред-
но с преводите на Кантови произведения вървят и разработки на аспекти от 
критическата тенденция – постнеокантианството (И. Стефанов), логиката (Д. 
Денков), проблеми на нравствеността (В. Канавров), трансценденталната фи-
лософия като онтология (Г. Донев), Кантовите идеи и съвременната физика (А. 
Стефанов), докритическият период (В. Митева), история на кантианството и 
нелсонианството (Д. Цацов) и други.

През последните две десетилетия изследванията, посветени на тази школа 
или на отделни нейни представители като Фриз, Апелт, Нелсон и др., са твърде 
малко на брой. Единствено Л. Нелсон се радва на някакво по-особено внима-
ние, но то е по-скоро по повод събития от историята на Германската социалде-
мократическа партия, не е предизвикано от неговите философски идеи. Съвсем 
малко са и материалите, свързани с творчеството на Ц. Торбов. Дори в наско-
ро публикувания в Германия огромен том, озаглавен „История на философ-
ските традиции в Източна Европа“ (Hrsg. von Helmut Dahm und Аssen Ignatov. 
Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas – Darmstadt: Wiss. Buchges., 
1996, 680 S.), в раздела за българската философска история не се анализират 
идеите на Ц. Торбов.

Не може да има дискусия относно философската ориентираност на схва-
щанията на Ц. Торбов. Той изцяло принадлежи към направлението, очертано 
от Кант. През целия си живот българският философ остава верен на първо-
началния си избор – изследва страни от критическата философия, превежда, 
полага изключителни усилия при използването на критическата философия 
като методология към анализа на различни проблеми на правото, политиката, 
етиката и др. Но да се каже, че идейният свят на Ц. Торбов се определя само от 
Кантовата философия, е недостатъчно. Той е привърженик и последовател на 
онова направление в интерпретацията на Кантовите идеи, чийто основополож-
ник е Фриз. Една от големите заслуги на нашия философ е, че със строгата си 
последователност и вярност към идеите на критическото направление на Фриз 
той обръща вниманието към една не така популярна философска насока от раз-
витието на кантианството. Традициите на критическата школа на Фриз–Нел-
сон–Торбов трябва не само да се запазят, а и да се развиват, защото именно те 
придават една от съществените самобитни черти на нашата философска исто-
рия и по-специално на кантознанието.

В специализираното списание Kant-Studien през последните десетилетия 
са публикувани само няколко статии, посветени на това направление (1). Този 
малък прираст от публикации личи и от броя на научните съобщения на Кан-
товите конгреси. Например на V Кантов конгрес е изнесен само един доклад, 
свързан с тази школа.

С разработките си върху философията на Кант, Фриз и Нелсон, с усилията 
си да продължи определена традиция в начина на поставяне и решаване на фи-
лософските проблеми Ц. Торбов остава и до наши дни един от малкото филосо-
фи, изключително верни на традицията на критическата школа Фриз–Нелсон.

Макар историко-философският интерес към тази школа да е сравнително 
слаб, това не трябва да поражда пренебрежително отношение към нея. Не само 
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защото в историята на философията отношението между модното и немодното 
не е такова, каквото е в други области, а и защото със своята цялостна дейност 
Ц. Торбов допринася за формирането на една от много съществените самобит-
ни черти на нашата философска история и показва значението на традицията, 
на умението да се усвояват определени философски принципи и техники и вър-
ху тази база да се философства, а не да се създава едва ли не всеки семестър по 
един „нов философски велосипед“. Във философията се раждат много трудно 
нови неща. Направлението на Фриз е толкова своеобразно, че някои изследо-
ватели изобщо не поставят името на Фриз сред значителните непосредствени 
продължители на Кантовата философия. Но странното е, че докато идеите на 
първите кантианци имат само историческо значение, направлението, което ос-
тави Фриз и което бе продължено от Апелт, Шмит (баща и син), а по-късно и 
от Нелсон, не само продължи своя живот и през нашия век, а и оказва много 
силно влияние върху редица личности и организации. Повечето ученици на 
Нелсон са членове на Германската социалдемократическа партия, а според Г. 
Хекман няма друг германски философ от нашия век с толкова много учени-
ци, паднали в борбата против националсоциализма (2). Нелсонианците като 
Вили Айхлер, Грете Хенри-Херман, Г. Вайзер и др. са в основата на т.нар. Бад-
Годесбергска програма на ГСДП, с която се обосновава концепцията на т.нар. 
демократически социализъм и германските социалдемократи се отграничават 
през 50-те години от научния социализъм и от марксизма. От тази позиция те 
критикуват политическия режим в Съветския съюз.

В много от идеите на демократическия социализъм, или етичен социали-
зъм, могат да се намерят постановките на Л. Нелсон, защото Вили Айхлер е 
негов секретар от 1919 г. до смъртта му през 1927 г. Интересно е да се отбележи, 
че Вили Айхлер е първият човек, който посреща Ц. Торбов при идването му в 
Гьотинген като сътрудник на Нелсон: „Най-напред се запознах с Мартин Хард. 
Останалите в дома се обръщаха към Мартин Хард с името Вили“ (3). Вероят-
но поради характера на организацията Международен съюз на младежта, коя-
то се ръководи от Нелсон, но фактически се движи от неговия секретар, Вили 
Айхлер не е ползвал официално собственото си име. Вили Бранд на траурния 
митинг по повод смъртта на В. Айхлер (17 октомври 1971 г.) подчертава голя-
мото влияние, което е оказал Нелсон върху възгледите на Айхлер, и особеното 
значение на „научно-систематичната етика“ на Нелсон (4).

Цеко Торбов е роден на 15 април 1899 г. в гр. Оряхово. По-голямата част 
от образованието си получава в родния си град. Завършва средното си образо-
вание в Плевен. Ученолюбив, с подчертани литературни интереси, чете много, 
пише стихове. Взема уроци по цигулка, пее хубаво и участва в една оперета, 
диригент е на църковния хор.

През 1920 г. заминава за Берлин, за да следва право. След две години се пре-
мества в Гьотинген. През 1923 г. завършва следването си и като млад доктор по 
право се завръща в Оряхово. Оттук влиза във връзка с проф. Леонард Нелсон, 
който му изпраща няколко свои публикации. Ц. Торбов превежда две от тях и 
те поставят началото на библиотеката „Обществен живот“. От тази библиоте-
ка излизат следните книги, в превод на Ц. Торбов: „Л. Нелсон. Обществен жи-
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вот“ (1925); „Л. Нелсон. Етичен реализъм“ (1925); „Конфуций“ (1926); „В. Юго. 
Волтер“ (1926); „Достоевски. Великият инквизитор“ (1926). Кореспонденцията 
му с Л. Нелсон и с неговите сътрудници е много активна, за да се достигне до 
поканата на Нелсон до Ц. Торбов да работи като негов сътрудник в Гьотинген. 
Младият българин успява да замине в Германия през 1925 г. и до 1927 г. работи 
при Нелсон, предимно в Гьотинген. Той участва активно в дейността, чийто 
основен организатор е Л. Нелсон. Ц. Торбов е член на Прогресивния младежки 
съюз, на Международния социалистически борчески съюз, на Социалистиче-
ския въздържателен съюз, на Съюза на свободомислещите, на Работническия 
професионален съюз. Торбов се връща в България с втори докторат по фило-
софия (1929) и с твърдото решение да работи в духа на критическата школа 
Фриз–Нелсон.

В София е учител по немски език в Италианското училище. Валери Петров 
в надгробното си слово си спомня за този период: „Той беше кантианец, нел-
сонианец и настояваше за нравствено усъвършенствани личности, за това, че 
без тях обществото не може да напредва и да се издига… И как ни защитаваше 
този наш чудесен преподавател в учителския съвет, когато правехме поредните 
си демонстрации!“. Друг негов ученик, известният преводач от италиански Ни-
кола Иванов, е категоричен: „И днес, като си спомня за него, ми идва да стана 
на крака“ (5).

През годините на своето учителстване той не прекъсва научните си за-
нимания. Публикува редица книги, статии, студии, рецензии, преводи. Член и 
секретар е на Философско-социологическото дружество (1932–1947) с предсе-
дател проф. Венелин Ганев. Секретар е също и на Философския клуб в София 
(1935–1944) с председател проф. И. Саръилиев. През 1934 г. е в Рим, а през 1936 
г. в Париж. През 1942 г. е избран за частен доцент по обща теория и философия 
на правото в Софийския университет, през 1946 г. става професор. Професор 
е по международно право и по немски език и във Военната академия в София 
(1939–1947); професор е по увод в правната наука във Висшето училище за 
финансови и стопански науки (1945–1946). Декан е на Юридическия факултет 
през 1947–1948 г., след това заместник-декан до 1956 г. Пенсионира се през 1963 
година.

През 1956 г. ръководството на Българската академия на науките му възлага 
задачата да преведе основните произведения на Кант. За първи път се издават 
на български език „Критика на чистия разум“ (1967), „Критика на практиче-
ския разум“ (1947), „Към вечния мир“ (1977), „Критика на способността за съж-
дение“ (1980). Под негова редакция излизат от печат „Пролегомени към всяка 
бъдеща метафизика“ (1968) и „Основи на метафизиката на нравите“ (1974) в 
превод на В. Топузова-Торбова.

През 1970 г. става лауреат на Хердеровата награда на Виенския универси-
тет за превода на „Критика на чистия разум“, през 1973 г. е избран за почетен 
член на Kant-Gesellschaft. Носител е и на редица други международни и нацио-
нални награди и отличия. Почива на 8 юни 1987 година.

„По-добрата гаранция – ересите на един революционен ревизионист“ – та-
кова е заглавието на статията на Леонард Нелсон от 1927 г., в която той подлага 
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на критика марксисткото разбиране за социализма. Авторът завършва с кон-
статацията, че класовата борба е справедлива като борба за право и необходи-
мостта от нея е обоснована чрез практическата необходимост на правото (6). 
Както заявява Сузане Милер (председател на историческата комисия и член на 
комисията по основни ценности при Социалдемократическата партия на Гер-
мания през 80-те години), това е философското, политическото и етичното кре-
до на Нелсон, което той защитава през целия си живот (7). Нелсон приема кла-
совата борба, както и повечето социалисти по негово време, като средство за 
постигане на социална справедливост, свободно саморазвитие на всички хора 
и мир между народите. Доколкото желае да промени основно обществото, той 
е революционер. Но като решително и най-мощно средство за тази промяна 
той вижда волята на хората в борбата за право и свобода и в осъществяването 
на тези ценности в социалния организъм. Именно поради тази причина целта 
на социализма съвпада с целите при осъществяване изискванията на практи-
ческия разум и нормите на една обоснована етика. Но Нелсон не е съгласен с 
разбирането за класовата борба като иманентна сила на капиталистическото 
общество, която по естествен начин ще доведе до социализъм. В такъв смисъл 
той е ревизионист, защото се обявява против основни тези на Марксовата фи-
лософия на историята.

Нелсоновата дейност вътре в работническото движение не е продиктувана 
от неговото социално ниво и от средата, в която е израснал. Роден е на 11 юли 
1872 г. в Берлин в образовано и заможно семейство. Неговият баща е юрист с 
литературни и музикални интереси.

Интересни са впечатленията на Ц. Торбов от татко Нелсон, както го на-
ричат всички от кръга на неговия син. Тези впечатления на младия български 
философ са важни, защото разкриват съществени страни от интелектуалната 
атмосфера около Нелсон. Когато Ц. Торбов се запознава с него, той е на над 70 
години, но „свири на пиано като младеж“ (8). Дружбата на Ц. Торбов с татко 
Нелсон започва още с пристигането му в Гьотинген през 1925 г. „Той поиска и 
сега да ме рисува с перо и настояваше, докато му позирам, да му разказвам за 
България. Този път разказът ми не беше дълъг. След като свърших, поисках 
и той да разкаже за живота си и за живота на сина си Леонард. Както беше 
скромен, не изтъкна с нищо, че навремето си е бил един от добрите адвокати в 
Берлин. Говореше с голямо уважение за жена си и майка си, която била умна и 
надарена жена, рисувала много добре и се интересувала също така като него от 
изкуство. Тя произлиза от рода на известния математик Дирихле. Старият Нел-
сон свързваше големите математически способности на сина си с произхода му 
по майчина линия“ (9).

Още като ученик Леонард Нелсон се занимава с философия и преди всич-
ко с философията на Кант и Фриз. В спомените си Ц. Торбов „размества“ във 
времето интереса към Кант и интереса към Фриз, но те съвпадат по време и 
са породени от един подарък за четиринадесетия рожден ден на Леонард Нел-
сон, когато негов приятел му купува от антиквар книгата „Die Kulturgeschichte 
des 19 Jahrhundert in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissenschaften“ 
от Ернст Халиер. Ц. Торбов пише: „Нелсон разбира много добре от какво реши-
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телно значение за метода на Критиката на разума е първоначалното тъмно непо-
средствено познание на разума, което Фриз открива като последно основание на 
метафизическите съждения, и от годината на този си рожден ден си поставя за 
задача да наложи на вниманието на съвременниците си философията на Фриз.

Той издирва книгите на Фриз, които закупува от всички антикварни кни-
жарници, където ги намира. Баща му не го спира и му дава пари, които са му 
необходими, защото вече разбира философските интереси на сина и знае, че те 
нямат преходен характер“ (10).

Неговите учители познават големите му интереси във философията и му 
прощават пропуските по своите предмети. Интересно протича зрелостният му 
изпит. Инспекторът от просветното министерство не е особено доволен от от-
говорите на Нелсон. Тогава един от учителите разказва за философските му 
интереси и представителят на министерството провокира разговор върху фи-
лософията на Кант. Дискусията достига до пункт, в който младият Нелсон из-
важда от джоба си Кантовата „Критика на практическия разум“, посочва стра-
ницата, за която се спори, и доказва, че опонентът му греши.

Самият Нелсон си спомня за училищното време като за не особено продук-
тивно, защото било запълнено с „механично и мъртво учебно съдържание“.

След следване в Хайделберг, Берлин и Гьотинген той завършва през 1904 
г. с дисертация върху Фриз. Пет години по-късно се хабилитира във философ-
ския факултет на Гьотингенския университет. Тук е в активна връзка с Хилберт. 
През 1919 г. е избран за извънреден професор в Гьотингенския университет.

Основна характеристика в цялостния жизнен стил на Нелсон е, че поддър-
жа жив своя интерес към обществения живот, към актуалните събития. Не-
говата научноизследователска работа не му пречи да следи важните събития 
на деня. В годините преди Първата световна война той се движи в средите на 
свободната немска младеж и либералите и провежда със студентите пацифи-
стичен семинар. В дните преди избухването на Първата световна война изнася 
лекция, посветена на съюза на държавите, чийто текст е публикуван през 1918 
г. Самият Нелсон казва по този повод, че желае да покаже на целия свят, че още 
преди войната в Германия има хора, които са убедени в идеята за съюз между 
държавите.

През 1917 г. под влияние на редица значителни събития Нелсон и Мина 
Шпехт организират Международен съюз на младежта. Това не е партия, а обе-
динение на хора, които искат да променят обществото. По това време Нелсон е 
член на Независимата социалдемократическа партия, която се обединява с Гер-
манската социалдемократическа партия (ГСДП) през 1922 г., и тогава повечето 
членове на Международния съюз на младежта стават членове и на ГСДП (11).

Спомените на Ц. Торбов за вътрешния ред и дейност на Международния 
съюз на младежта, за който той работи активно след пристигането си в Гьотин-
ген през 1925 г., са от изключително значение. Основната задача на Междуна-
родния съюз на младежта е да се промени обществото съобразно с критериите 
на разума. В това отношение Нелсон възлага големи надежди на работническо-
то движение. Той се стреми да даде научно и практическо, етическо осигурява-
не на тази дейност. Със създаването на Философско-политическа академия във 
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Валкемюле Нелсон се опитва чрез лекции и обсъждания да се възпитат хора, 
които да просвещават работниците. Директор на академията е Мина Шпехт. Ц. 
Торбов цитира мнението на Нелсон за нея: „Няколкостотин такива хора могат 
да преобразят цял народ“ (12). За щастие Ц. Торбов участва в дейността на Ака-
демията и погледът отвътре е много поучителен, защото подробно разкрива не 
само технологията на организация на това училище, а и тематичната насоченост, 
главните идейни и нравствени ценности, които са в основата на нейната дей-
ност. Ц. Торбов е свидетел и на създаването на втората организация от Нелсон. 
Става дума за Международния социалистически борчески съюз (МСБС): „раз-
говорът ни за Международния социалистически борчески съюз не продължи 
дълго. Аз вече знаех от Мартин Хард (Вили Айхлер – б. м. Д. Ц.) подробностите 
по основаването му, той ми разказа и за дейността му досега. С него бях вече 
разговарял и за основите на етичния социализъм у Нелсон, за неговата теория 
и практика, така както той е изложен във философското учение на Нелсон за 
правото и философската политика. Тяхната систематична разработка определя 
устава и програмата на Международния социалистически борчески съюз“ (13). 
Това е важен момент, защото по-късно през 40-те и 50-те години Вили Айхлер 
и другите нелсонианци са в основата на Бад-Годесбергската програма на ГСДП. 
След смъртта на Нелсон (29 октомври 1927 г.) ръководството на Международ-
ния социалистически борчески съюз се поема от Вили Айхлер. Необходимост-
та от създаването на МСБС се обуславя от възникването на напрежения меж-
ду ръководството на ГСДП и хората на Нелсон. Членовете на Международния 
съюз на младежта се изключват от ГСДП. Цеко Торбов описва ситуацията мно-
го подробно и това заслужава да бъде представено по-цялостно: „помежду това 
отношенията ни със социалистите бяха се влошили. Колкото долу, в низините, 
сътрудниците на Международния съюз на младежта се ползваха със симпати-
ите и уважението на обикновените членове на партията, толкова горе, в ръко-
водството, настроението против тях се засилваше. Никой, каквото и място да 
заемаше в организацията на партията, не нарушаваше партийната дисциплина. 
Напротив, нашите хора бяха станали пословични с изрядността си. Те позна-
ваха много добре устава и програмата на партията и държаха те да бъдат спаз-
вани. Не само това, но учеха и другите да искат от ръководството на партията, 
от всички големи и малки ръководители по места да се придържат към тях и 
да не вземат решения, с които биха могли да осуетят изпълнението на положе-
нията, легнали в тяхната основа. Увлечени в грижата за запазване на властта, 
водителите на социалистическата партия обаче мислеха повече за онова, което 
им се налагаше да вършат, за да постигнат или запазят коалиция с партиите от 
средите на буржоазията, отколкото за задълженията си към работничеството. 
И, разбира се, онези, които настойчиво искаха от партийните водители да се 
придържат към устава и програмата на партията, не бяха гледани добре. Още 
в началото на есента на 1925 г. работата на сътрудниците на Международния 
съюз на младежта започна да става неудобна за ръководните органи на Социал-
демократическата партия. Международният съюз на младежта не беше полити-
ческа партия, той беше запазил организационната си структура от 1917 г. и след 
като беше задължил своите сътрудници да членуват в Социалдемократическата 
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партия. Недоволството от работата на неговите членове не би могло да се обяс-
ни с работата им като членове в Социалдемократическата партия, защото по 
общо мнение те бяха едни от най-добрите и най-дисциплинираните членове на 
партията. Но тъй като стояха винаги и навсякъде в първите редици на борбата 
за истинска и дейна социалистическа политика, те станаха накрая и толкова 
неудобни, че ръководните органи на партията намериха участието в Междуна-
родния съюз на младежта за несъвместимо с членуването в Социалдемократи-
ческата партия и решиха изключването на Нелсон и на всички сътрудници на 
Международния съюз на младежта от партията. Това стана през ноември 1925 
г. Сътрудниците на Международния съюз на младежта, водени от Нелсон, не 
се колебаха дълго и взеха решение в този смисъл почти непосредствено след 
изключването от Социалдемократическата партия и, както научих по-късно в 
родния си град Оряхово при временното прекъсване престоя си в Гьотинген, 
основали своя Международен социалистически борчески съюз през февруари 
1926 г.“ (14). Именно членовете на МСБС по-късно се включват много активно 
в борбата против националсоциализма.

Философските произведения на Л. Нелсон са обхванати в девет тома. Пър-
вият том е посветен на различни аспекти от школата на Фриз; том втори – на 
историята и критиката на теорията на познанието; том трети – на критичния 
метод и неговото значение за науката. В четвърти том се намира главното про-
изведение на Нелсон „Критика на практическия разум“. Системата на фило-
софската етика и педагогика е в том пети. Системата на философското правно 
учение и политика е в шести том. В седми том е отпечатано едно от основните 
изследвания на Нелсон – „Прогрес и регрес във философията“. В осми том са 
събрани различни материали, свързани с морала и образованието. За разработ-
ките, посветени на правото и държавата, е предназначен том девети. Издатели 
на събраните съчинения на Нелсон са известни имена като Пол Бернаис, Вили 
Айхлер, Арнолд Гизин, Густав Хекман, Грете Хенри-Херман, Фрит фон Хипел, 
Стефан Кьорнер, Вернер Крьобел, Герхард Вайсер.
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Въведение

От гледна точка на философската антропология 
духът е способността на човека да осмисля не 

само своето съществуване, а и битието като цяло. Ко-
гато тази способност е оползотворена, културата се 
извисява до степен на духовност. Духовността е ус-
тойчива ценностна система, която представлява кон-
центриран израз на качествената определеност на 
културната идентичност на дадена социокултурна 
общност. Изграждането на духовността е продължи-
телен процес. Тя е резултат от сублимация, от ема-
нация на най-дълбоките и трайни, съществени и из-
държали изпитанията на времето ценности, чието 
натрупване, обогатяване и обновяване оформя ду-
ховния образ на общността.

Духовността предполага съвкупността от ра-
зумност, творческо отношение към живота и него-
вите блага, съзидание, дисциплина на страстите, чо-
вечност, красота и добро, алтруизъм, стремеж към 
съвършенство, морална извисеност, висока цивили-
зованост, хармонично взаимодействие с природата. 
В практически план духовността е начин на живот, 
облагороден чрез силата на ценности, които въздигат 
хуманизма в основен критерий на човешкия прогрес.

Нерядко идеологически формации, религии, по-
литически и морални доктрини се опитват да пред-
ставят духовността като своя изконна привилегия. 
Подобно отношение към това върховно постижение 
на културата накърнява вътрешната логика на духов-
ната еволюция на човечеството.

При определени условия духовността може да се 
изроди в бездуховност и дори да се превърне в трайна 
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характеристика на общността. Бездуховността е антипод на духовността. Съв-
ременното човечество в големи мащаби е въвлечено в процес на отчуждение 
на човешкия дух от присъщите му признаци, благодарение на които човекът 
наистина се извисява като върховно постижение на еволюцията (1).

Корените на злото

Модерният човек преживява дълбока криза. Нейните икономически, фи-
нансови, политически и социални измерения се проявяват с особена острота в 
началото на новото хилядолетие. Докато всички основни аспекти на тази криза 
са обект на теоретични анализи, една нейна съществена страна – духовната, и 
до днес остава неизследвана. Впрочем кризата започва да се чувства болезнено 
още през ХІХ век и се посочва от много автори. Най-светлите умове на чове-
чеството предупреждават, че индустриалната цивилизация поради порочния 
характер на капиталистическия начин на производство неизбежно ще въвлече 
човечеството в дълбока криза. Тази порочност се корени в парадокса, че на-
учно-техническият прогрес – главен и изключително ценен принос на капи-
тализма в човешкия прогрес, се използва главно като средство за умножаване 
на богатството на нищожно малцинство от човешкия род. Крайният резултат 
е постоянно задълбочаващата се пропаст между богатството и бедността, от 
една страна, и от друга – хищническото изтощаване на природните ресурси и 
разрушаването на природните красоти и на планетарния хомеостазис.

Френският утопичен социалист и футуролог Шарл Фурие още в края на 
ХVІІІ век е категоричен, че утвърждаващата се в Европа цивилизация е порочна 
и оттам идва порочността на хората. По-късно американският учен, етнограф, 
археолог Луис Хенри Морган и неговият съвременник Фридрих Енгелс споде-
лят това схващане. Общо взето тогава не се прави уговорката, че съществуват 
различни видове цивилизации. Поради това в крайна сметка цивилизацията се 
отъждествява с индустриалната революция, а тя – с капитализма. В средата на 
ХІХ век Карл Маркс посочва един от съществените признаци на индустриална-
та цивилизация. „Индустрията – пише той в своите „Икономическо-философс-
ки ръкописи от 1844 година“ – се намираше досега в състояние на завоевателна 
война.“ Цитирайки Л. Бурет, той подчертава: „Тя затриваше живота на хората, 
които образуват армията й, така хладнокръвно, както великите завоеватели. 
Нейната цел беше овладяването на богатството, а не щастието на хората.“ При 
тези условия „броят на най-бедните расте заедно с нарастването на тяхната ни-
щета“, умножава се и армията на проституцията. Името на тази индустриал-
на война е конкуренция, в която движеща сила става вулгарната алчност. Тази 
война разрушава всичко свято и човешко по пътя си. Тя опустошава и приро-
дата, унищожава шансовете за оцеляване и за достоен живот на идните поко-
ления. Ето неизбежния резултат от това, че „Индустрията е станала война, а 
търговията – игра“ (2, 54–55).

Според Алберт Швайцер духовното озверяване може да се обясни с факта, 
че светогледът не е имал дълбоки корени в теоретическата мисъл, т.е. човекът не 
се е извисил до смисъла на смисъла. От тези позиции той заявява, че крайното 
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предназначение на философията е да бъде предводителка и пазителка на всеоб-
щия разум. Тя е призвана да ни покаже, че трябва да се борим за идеалите, на 
които се основава нашата култура. В началото на ХХ век Швайцер предупреж-
дава, че от средата на ХІХ век философията е загубила своята действена сила и 
в днешния си вид не е в състояние да обоснове нови идеали на културата. При-
чините са „заложени в духа на времето“. Но за упадъка на културата, а заедно с 
това и на етичните идеали на духовността съществуват и други причини. Преди 
всичко „способността на съвременния човек да създава култура е снижена, тъй 
като условията, в които той е поставен, го правят незначителен и го осакатяват 
психически“. Борбата за оцеляване го принуждава да поставя над всичко матери-
алните интереси, които подкопават идеалите на културата и ги помрачават. При 
тези условия „човекът не иска да мисли; не търси образованост, а развлечение, 
и то такова, което поставя най-незначителни духовни изисквания“. Ето защо, 
продължава Швайцер, театърът отстъпва мястото си на кабарето и водевила, 
сериозната литература – на забавната. Списанията и вестниците са принудени 
да предлагат на своите читатели само най-лесновъзприемащо се четиво. Веднъж 
изпълнени с повърхностност, институциите, които би трябвало да поддържат 
духовния живот, упражняват обратно въздействие върху обществото, което ги 
е довело до това състояние, като му натрапват липсата на духовност. Сред нас 
се утвърждава една принизена представа за културата. Крайният резултат е ма-
совата бездуховност – неспособността да мислим свободно, липсата на съсре-
доточеност, нехуманността и т.н. (3, 38–47). Създаването на високи културни 
образци се обезсмисля и големи части от обществото се задоволяват със суро-
гати на културата, а тяхното производство се превръща в могъща индустрия за 
маргинализиране, в бизнес с най-висока норма на печалба.

Поради своята глобализация бездуховността бързо придобива пандемичен 
характер. В отделни части на света тя започва да се чувства особено болезнено от 
края на ХХ век и днес навлиза в апокалиптична фаза, застрашавайки оцеляване-
то на редица национални култури. България преживява духовно запустение вече 
две десетилетия. Икономическата, политическата, социалната криза настъпват 
при определени условия и при други се преодоляват, за да се повторят след време. 
Духовната криза се отличава с това, че за да се преодолеят последиците от нея, са 
нужни десетилетия и няколко поколения трябва да се жертват.

Пълзящата бездуховност е концентриран израз на дълбоката криза, която 
пронизва духовното битие на обществото. Самата тя е кризисно състояние на 
духа, при което личността страда от имунна недостатъчност срещу упадъка на 
ценностната система и срещу пораженията, причинени от цинизма. В резултат 
на това човекът е обхванат от разрушителна инерция. Творческата му мисия се 
заменя с потребителска стихия, разрушаваща устоите на неговото оцеляване.

Най-общо казано, бездуховността е победа на духа на саморазрушението. 
Н. Бердяев е категоричен: „Буржоата иска всичко за себе си, но никога не мисли 
и не говори за себе си, той има материална собственост, но е лишен от духовна 
собственост… Буржоата е индивид, понякога твърде разраснал се индивид, но 
не е личност.“ Бердяев отъждествява бездуховността с безчовечност, със зави-
симост от външния свят, с робство (4, 189).
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Потребителската стихия

Хегел пише, че творческото отношение към живота е границата между чо-
века и животното. Отвъд тази граница започва животинското – потребителското 
отношение към живота. Това е и границата между духовното и бездуховното.

Безумният хедонизъм е събирателен термин, който се използва за обозна-
чаване на потребителската цивилизация. Вярно е, че търсенето и преживяването 
на удоволствие, както и избягването на болката са едни от основните антрополо-
гически потребности на човека. Но когато наслажденията се превръщат в смисъл 
на живота, настъпва духовна деградация на човека. Основната идея на хедонизма 
е, че доброто е тъждествено на удоволствието или на търсенето на удоволствие и 
на избягването на болката. Хедонистът цени живота само като източник на нас-
лади и удоволствия. Невъздържаното, неспирното търсене на наслади води до 
деформиране на същността на човека дотам, че животинското, първичното, био-
логичното доминират в мислите, намеренията и действията на личността.

Философският еквивалент на безумния хедонизъм е примитивният ути-
литаризъм, който обявява за добро приятното и полезното, пресвятият личен 
интерес. В различните си прояви утилитаризмът се придържа към един общ 
принцип: живей сега, наслаждавайки се, и от всичко извличай максимална пол-
за, без оглед на средствата за нейното постигане. В крайна сметка обаче той е 
насочен към егоистичния интерес и индивидуалната потребност, която при оп-
ределени условия се задоволява чрез ненаситната алчност на користолюбието.

Неразумният хедонизъм се превръща в признак на бездуховност, защото 
удоволствията и плътските наслади се въздигат в култ и смисъл на човешкия жи-
вот. Доброто се свежда до лично удоволствие и щастие на всяка цена и с всич-
ки средства, без оглед на последиците за околните. Американският изследовател 
Даниел Бел посочва хедонизма като една от отрицателните тенденции в съвре-
менния индустриален свят. „Културното, да не кажем моралното оправдание на 
капитализма – пише той – става хедонизмът, идеята за удоволствието като начин 
на живот. А в доминиращия днес либерален етос модел за културно имаго е ста-
нал модернистичният импулс с неговата идеологична обосновка за следване на 
импулса като форма на поведение. В това се състои културното противоречие на 
капитализма. В това намира израз двойната връзка с модернизма“ (5, 65).

Озверяването – отвратителното лице на бездуховността

Злобата, алчността, бруталността, чувството за всепозволеност са оръ-
жията, с които бездуховността непрекъснато унищожава красотата и доброто, 
хармонията и благородството. Разрушителната стихия обхваща не само отно-
шенията между хората, а и отношението на човека към природата. Ницше на-
рича това явление озверяване.

Днес човечеството е въвлечено в спиралата на бездуховността. Средствата, 
създадени от културата за облагородяване на човешката природа – телевизия, 
радио, вестници, списания, книги и т.н., все по-усъвършенствани и вездесъщи 
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– са впрегнати в услуга на потребителската стихия, в която духът се задъхва. 
Жестокостта става начин на съществуване за много хора. Убийствата, насили-
ето, грабежите, унищожението изпълват човешкото битие. Природата отдавна 
не е в състояние да се самоочисти и самовъзстанови. Изтощават се ресурсите на 
Планетата. Разумът с нарастващо отчаяние констатира и предупреждава: няма 
разум в поведението на човека. Той е обречен не само поради своето биологич-
но несъвършенство, а и поради нарастващата си бездуховност. Живеем в свят, 
изпълнен със страдание, робство, фанатизъм и злоба. Неусетно свикваме с тях, 
губим чувството за състрадание и милосърдие, ставаме безучастни. Тази болест 
на духа се стоварва върху природата, прокопава озонови дупки в небесата, за да 
направи път на изгарящата и разрушаваща енергия, замърсява водата и отравя 
почвата. Превръща Студената война в горещи фронтове. Иска да остане единст-
вена сила в света, да узакони началата на едно модерно варварство. Неспособна 
е да подаде ръка на умиращия от глад, не признава нищо свято и пред нищо не се 
спира; не търпи другомислие и живее от мъст. Тя заменя истината с лъжа.

Злобата тържествува навсякъде, където има глад, бездомни, безработица, 
престъпност, корупция, мафия, където страхът шества безпрепятствено, къде-
то грубостта, бруталността и безнаказаността стават норма на живот и всяват 
респект и страхопочитание. Нейни неизменни посестрими са завистта, нена-
вистта, омразата, яростта, мъстта. Завистта, това затаено вътрешно озлобление 
срещу всеки и срещу всичко, което ни превъзхожда, бързо прераства в нена-
вист – коварно чувство, което предизвиква у нас чуждото щастие. Злобата се 
нуждае от завистта, ненавистта, омразата, от предразсъдъка, клеветата, интри-
гите, предателството, защото чрез тях си отмъщава, наказва, унижава, обижда, 
ослепява, оглушава. Те са нейни оръжия, нейната сила, нейната стихия, те ум-
ножават разрушителната й мощ.

Днес изкуството, религията, културата, материалното богатство, честта, 
достойнството и животът са подчинени на алчността, егоизма, бездуховността, 
жестокостта в името на власт, богатство, обществен престиж – бързо, лесно и 
на всяка цена. Нищо друго няма стойност, парите са въздигнати в ранг на глав-
но божество, пред което се прекланя алчният и изпадналият в състояние на 
бездуховност. Така възниква парадоксът, изразен чрез формулата: бедността на 
богатството. Свободата, милосърдието, демокрацията, хуманизмът се дефор-
мират. Човешкият дух е болен. Той е обременен с голяма доза порочност. Той се 
задъхва, а разумът губи способността си да се ориентира във водовъртежа от 
хаос и анархия. Духът на човека е скован от метастазите на злобата, алчността, 
омразата и бездушието. Утвърждава се реставрацията на царството на алчния 
капитал. С езика на Библията това означава преход от „царството божие към 
царството на парите“ (6).

Световната научна съвест е загрижена, защото се оказва безсилна да на-
кара човека да осъзнае опасността, която той сам създава за своето оцеляване 
(7, 49). Тя изтъква различни причини и търси пътища за изход. Римският клуб, 
който обединява най-авторитетните учени от всички области на науката и 
практиката в целия свят, обяснява настъпването на апокалипсиса с порочност-
та на съвременната цивилизация – като начин на живот, като начин на употре-
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ба на материалните и духовните блага, на свободата, властта, богатството, като 
състояние на човешката духовност, и търси изхода в правилното регулиране 
и овладяване на глобалните проблеми, пред които е изправено съвременното 
човечество.

В наши дни е на мода да се говори за конверсия, свеждана до огранича-
ване на военното производство, за да се произвеждат нови оръдия на труда, 
по-съвършени машини, улесняващи човешкия труд, повишаващи производи-
телността, увеличавайки дела на продуктите за всекидневно потребление.

Няма съмнение, че конверсията и в този й смисъл е необходима стъпка 
към увеличаване на гаранциите за оцеляването и сигурността на човечеството, 
към намаляване на насилието в света. Но това не е достатъчно. Налага се да 
се промени характерът на цивилизацията, която може би наистина започва от 
Каин, убил брат си Авел. Многократното отбелязване на този факт не променя 
жалката истина, че днес живеем в електронна империя, в която насилието се 
възпроизвежда милиарди пъти и се превръща в единствено уважаван и респек-
тиращ закон. В нея парите стават единствената и най-страшна власт от всички 
видове власти, измислени досега от човешкия гений.

Пророчеството на Ницше

Ницше най-убедително и по забележителен начин описва озверяването 
като тъжно болестно състояние на човешкия дух. То е израз на пълна опустоше-
ност и анархия на инстинктите; рахитична злоба; буфо, карикатурно и в същото 
време – скрито, задкулисно, подмолно, враждебно чувство, скрита неприязън 
(ресентимента). На благородното самосъхранение озвереният противопоставя 
бруталността, кресливата озлобеност. Той създава от разума тиранин, прев-
ръщайки всичките му постижения в унищожително оръжие. Непресекващата 
светлина, светлината на разума, е превърната в отвратителна помия на злобата. 
Липсват добрият вкус и благородната красота на нравите. Озверяването е из-
раз на болнавост, изтощеност, упадък, окаяност (7, 20–22). Подобна ситуация е 
възможна в два случая: когато обществото е болно и преживява дълбока криза 
и когато в него вече вземат връх тези, които се нуждаят от масовото озверяване 
като желана от тях среда, за да реализират своите порочни наклонности. Ниц-
ше свързва озверяването, или „стадното оскотяване“ по неговия израз, с либе-
ралните институции от „целия западен свят“, който „вече не притежава ония 
инстинкти, от които покълва бъдещето. Живее се ден за ден, безотговорно“ и 
това го наричат „свобода“ (7, 120–122).

Духовното обезличаване, загубата на културна идентичност е друга спе-
цифична черта на бездуховността. Твърде често то е резултат от чужда духовна 
инвазия или от недалновидна политика, провеждана от собствената държава по 
отношение на културната самобитност на националния дух. Така нихилизмът 
става негова доминираща характеристика. Липсата на изградено национално 
самочувствие става причина за безкритичност и безразличие към прониква-
нето на чужди ценности, образци и стереотипи. Това състояние постепенно за 
много хора става начин на живот, постоянна форма на тяхното битие. Крайни-
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ят резултат е дълбоката лумпенизация на националния дух.
Съвременната цивилизация лишава човека от способността, наречена дис-

тинкция. Това е способността за оразличаване, за идентификация. Жаждата за 
власт обзема богатите на пари и бедните духом, които омерзяват политиката с 
шарлатания и превръщат демокрацията в клептокрация. Надпреварата в пуб-
личната истерия заличава границите между основните политически учения, 
доктрини и концепции. Това убива чувствителността на политическия разум, 
който постепенно изцяло губи ориентацията си относно „ляво“ и „дясно“, „ли-
берализъм“, „консерватизъм“, „социализъм“ и „социалдемокрация“, „центрис-
ти“, „независими“ и т.н. Крайният резултат е политическата апатия на електо-
рата, който изпада в безверие и отвращение от всякаква гражданска активност. 
Тогава „демократите“ измислят купуването на гласове, с което нанасят послед-
ния тежък удар върху демокрацията. Историята едва ли познава по-престъпен 
начин за лумпенизация на една нация.

Отчуждената идентичност

Всяка цивилизация изисква да се различава главното от второстепенното, 
дългосрочното от непосредственото, правото от задължението. За тази цел тя 
се нуждае от способността да кодифицира и да диференцира ценностите, да 
изнамира средства да ги йерархизира. Дистинкцията е съществен показател за 
зрелостта и устойчивостта на една цивилизация. Липсата й съответно означава 
упадък, хаос, безпорядък, разложение. За големи човешки маси настъпва друго 
явление със сериозни деструктивни последици, за чието обозначаване се изпол-
зва понятието „индигенизация“. Става дума за процес на ерозия на културата, 
рязко отдалечаване от идеалите на европейското Възраждане и Просвещение, 
заличаване на следите от социализация, възпитание, образованост, цивилизо-
ваност с краен резултат връщане към диктатурата на бездуховността, към пър-
вичната посредственост, примитивизъм и духовен партикуларизъм (вторично 
обезличаване). Такъв процес протича у нас вече двадесет години. Сътвореното 
през годините след Втората световна война се отхвърля, разрушава, разграбва и 
осквернява, сякаш е творение на някакво диво племе, което трябва да се изко-
рени час по-скоро, а не на същия този български народ, докато не се стигне до 
пълно духовно опустошение. Всеки, който не се подчинява на това „запустение 
на мерзостта“, се подлага на средновековни форми на разправа като „деидео-
логизация“, „декомунизация“, „дегероизация“, остракизъм, лустрация и т.н. И 
най-шокиращото е, че всичко се прави в името на демокрацията, плурализма 
и толерантността! За това особено много допринася заличаването на граница-
та между високата култура, изискваща определена нагласа на духа, за да бъде 
адекватно възприемана, и съответно формираща тази нагласа с произтичащите 
от нея дисциплина и организираност, насоченост и изтънченост на възприя-
тията, и т.нар. масова култура, свеждана по правило до зрелище (шоу). Така 
изкуството се принизява, превръща се в мимолетно преживяване, лишавайки 
се от своята най-дълбока същност – непреходността, за да се пренесе в жертва 
на „капризите на пошлостта“. Даниел Бел обяснява това явление с тенденция-
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та към засилване на хедонистичните увлечения на съвременната цивилизация. 
Тази култура обслужва, както отбелязват множество специалисти, некомпе-
тентна и безотговорна управляваща върхушка, потънала в илюзии и безсмис-
лена риторика, поглъщаща опакованите за нея дажби удоволствия и още не-
разбираща, че е излъгана. На тази преднамерена лумпенизация стават жертва 
и работниците, притиснати в менгемето на социалното отчаяние, и младежта, 
отхвърляща обществото и невиждаща никаква реална алтернатива за него (5). 
На тази младеж интелектуалци шарлатани предлагат една напълно деформира-
на и дегероизирана историческа памет, идеалът за бъдещето се представя като 
престъпно видение. И всичко това се прави от позициите на примитивна анти-
комунистическа истерия. Целта е да се наложи „теологията на глобален пазарен 
фундаментализъм“ (8).

Духовна недостатъчност

Още Сократ е казал, че и духът като тялото има своите заболявания. В 
единия случай става дума за биологична имунна недостатъчност, а в другия 
– за недостатъчност на духовен имунитет. Явлението е свързано преди всичко 
с недостатъчност на ценности, с дефицит на духовност. Най-общо и в тон със 
съвременната терминология наричаме това явление синдром на духовна недос-
татъчност.

Синдромът на духовната недостатъчност и в наши дни не е присъщ само 
на това или онова общество, на тази или онази общност. Той е обща доминанта 
на съвременната цивилизация. Друг е въпросът, че неговите проявления и по-
ражения не са еднакви при всички народи и общности.

Има склонни да търсят корените на този синдром в „дефицитната иконо-
мика“, в най-широкия смисъл на това понятие. Дефицитната икономика ражда, 
казват те, дефицитна духовност. В определен смисъл корените на всяко явле-
ние в духовно-идеологическата област в крайна сметка трябва да се търсят в 
икономическите отношения, в състоянието на икономиката, в характера на 
производствените отношения. Това е азбучна истина. Но прякото извеждане 
на бездуховността и на всички нейни проявления от дефицитната икономика 
е плод на вулгарен социологизъм (9, 165–184). Съществуват убедителни факти, 
че синдромът на духовната недостатъчност е силно разпространен и в богатите 
среди и страни, където проблемът за хигиена на душата, за душевна красота, 
духовно здраве и т.н. слабо вълнува много от живеещите в разточителство и 
охолство (корнокопия по израза на Збигнев Бжежински). Там се абсолютизира 
телесното (тялото) и затова всичките грижи и старания на хората са насочени 
към оригиналничене, към лъскава елегантност и демонстрация на сексапил-
ност, към козметика и външна естетика. В тези среди екологията на духа не 
заема място в йерархията на потребностите. Те са щастливи със своята суета и 
самоубийствено безплодие на ума.

Синдромът на духовната недостатъчност означава духовна нищета, ужа-
сяващ дефицит на духовно богатство. А духовното богатство е равновесие на 
ценностите, разумност, добродетелност, висока степен на цивилизованост и на 
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възпитаност, дисциплинираност, качество на произведените от човека матери-
ални и духовни блага. Обобщен, материализиран израз на духовното богатство 
е възпроизводството на истината, красотата и доброто като основни общочо-
вешки духовни ценности чрез реалните отношения, поведение, дейности, т.е. 
чрез цялостната реализация на човека и на обществото.

Постоянен признак на болното общество е бездушието. Човекът става 
безразличен към чуждата болка, към чуждото щастие и нещастие; безчувствен 
към красотата, с която ни дарява природата; безчувствен към ритъма на живия 
живот. Бездушието е светът на обърнатите ценности на човечеството.

С всяка проява на кризата на духа постоянно намалява силата на чувство-
то за святост (десакрализация). Това произтича от порочността на съвременна-
та цивилизация и се превръща в една от трайните черти на бездуховността на 
съвременния свят. Загубата на чувството за святост е доказателство, че метас-
тазите на цинизма са обхванали цялата човешка същност. Нейна отличителна 
черта става безверието, което парализира волята за съпротива срещу настъпва-
щата духовна смърт. В десакрализираното общество никой на никого не вярва, 
надеждата и любовта са отстъпили мястото си на отчуждението и на войната 
на всички срещу всички. Чувството за сакралност почти винаги се свързва със 
способността на човека за преклонение пред живота и смъртта, със способ-
ността да се радва на чуждото щастие и да страда с чуждата болка, с преклоне-
нието пред мъдростта на времето, пред магията на природата и нейните чудеса, 
които сме престанали да възприемаме като проява и на собствената си приро-
да. Да се съхрани или да се възвърне чувството за сакралност означава преди 
всичко да се преодолее едно дълбоко духовно израждане.

Съществена характеристика на бездуховността е култът към насилието 
спрямо човека, природата, културата, ценностите на живота, нравствеността, 
красотата. Крайният резултат е връщането към биологичния тип човек, за ко-
гото решаващо значение имат първичните инстинкти. Тези признаци стават 
характеристика на големи групи хора и тяхното нарастване застрашава оце-
ляването на обществото. Когато бездуховността обхваща значителна част от 
нацията, нейната имунна система се разрушава, тя постепенно губи своите 
съпротивителни сили и изпада в тежка духовна криза. Това критично състоя-
ние започва със задръстването на духовните й скрижали с чужди на хуманизма 
образци и стереотипи на общуване между нейните членове. Формира се едно 
репресивно общество, в което движещи сили стават не добротата, милосърди-
ето, човечността и взаимното сътрудничество, вярата, надеждата и любовта, а 
крайният индивидуализъм, алчността, егоизмът, авторитаризмът и тоталитар-
ният дух, чиито всекидневни прояви са арогантността, хулиганството, безпар-
донността, чувството за всепозволеност и безнаказаност.

Пробуждането на Разума

Тук става дума за една нова световна цивилизация с пълноценно чувство 
за отговорност. Хуманистична цивилизация, по която човечеството никога не 
е преставало да копнее. В нея то вижда осъществени универсалните принципи 
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на хуманизма, разума и справедливостта.
Пред човечеството е поставен един от най-важните въпроси на нашето 

време – въпросът за оцеляването: от къде ще дойде, от кого в крайна сметка 
зависи, у кого се намира ключът към него, за да се предприемат необходимите 
мерки, докато все още е възможно. Отговорите на тези въпроси съзнателно се 
премълчават или се замъгляват, а се създава една ирационална идеология, коя-
то обслужва родилата я бездуховност.

Съвременното човечество е изправено пред парадокс. Мощта на създаде-
ните от човешката мисъл и ръце разрушителни сили – ракети, бомби, бойни 
самолети, танкове, оръдия, биологически и химически оръжия, ядрена бомба 
– е неограничена и човешкото въображение не е в състояние дори да си я пред-
стави. В същото време само минимална част от плодовете на развитието на чо-
вешкия интелект, на постоянното разширяване и задълбочаване на човешкото 
познание се използва за доброто, благоденствието и щастието на човека. Още 
евангелистът Матей се запитва: „Каква полза за човека, ако завладее цял свят, 
а навреди на себе си“ (Матей, 16:26). Напълно логично е да се предположи, че 
възникването на мита за първородния грях се дължи на този парадокс. Защо 
Бог забранява на Адам и Ева да вкусят от плода на дървото на познанието? Те-
олози спорят: дали Бог наистина е забранил, или това е измислено от Сатаната. 
Въпросът остава открит: защо Бог не иска Адам и Ева да придобият неговите 
атрибути, вкусвайки от този плод, след като ги е създал по свой образ и подо-
бие? Дали Бог проявява някакъв егоцентризъм, или се опасява, че човекът, при-
добил наготово знанията и прозорливостта на своя Творец, все още е незрял, 
не се е извисил до неговото нравствено съвършенство и може да злоупотреби? 
Нима няма основание за подобна интерпретация?

Съвсем очевидно е, че във всички тези случаи става дума за конверсия на 
духа, за постигане на състояние, при което висшето знание да не застрашава 
човешкото оцеляване и да сложи край на постоянно разрушаваната от човека 
всеобща хармония и съвършенство!

Днес не е възможно Спасението на отделния човек, на отделните народи и 
култури без Спасението на човечеството като цяло. Също толкова невъзможно 
е един човек, дори да е „божи син“, да поеме отговорността за целия човешки 
род. Затова главно изискване, смисъл и основополагаща идея на съвременната 
философия на хуманизма е всеки човек да се чувства отговорен за своите мис-
ли и действия пред живота, пред неговата сакралност и неповторимост. Това 
предполага конверсия на духа, неговото облагородяване, радикално и трайно 
пречистване от отровата на една порочна цивилизация, която се превръща в 
империя на насилието. Защото, ако днешните политици решат да унищожат 
наличните количества оръдия и преустановят военното производство изобщо, 
нещо, което е много далече от тяхната същност, утре със сигурност ще се по-
явят нови политици с болни амбиции, със същите пороци и отново ще залеят 
Планетата с купища ненужни метални конструкции, предназначени да убиват 
милиони хора, да унищожават градове и села, да тровят въздуха, почвата и во-
дата с тежки газове и други химически вещества, постепенно да убиват и пър-
воосновата на човешкия живот. Спасителят, Месията, вездесъщият и единст-
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вен суверен на инициативата за Спасението е и остава човекът. Всяко решение, 
което се търси извън него и независимо от него, е обречено на неуспех. И глав-
на жертва на този провал отново и безусловно ще бъде пак човекът. Единстве-
ната гаранция за победа е Човекът, възкръснал от алчността, злобата, егоизма, 
насилието, цинизма; прероденият, пречистеният от пороците, попречили през 
столетията на неговите предци да осъществят своя хуманистичен идеал. Чове-
кът, извършил най-великото дело – истинската конверсия на духа, е единствено 
способният да превърне разрушителната стихия на алчността и злобата в съзи-
дание и творчество, омразата в любов, егоизма в алтруизъм, коравосърдечието 
в милосърдие, бруталността в благородство. Той ще бъде обладан от съзнание-
то, че принадлежи на Планетата, предоставена му да бъде превърната в Рай със 
силата на творческия му труд. Той ще носи космично съзнание, а философията 
му ще бъде хуманизмът, превърнат в светоглед – познание, убеждение и съвест. 
Негово основно предназначение е да поддържа и обогатява с нови ценности 
смисъла, който той, чрез творенията на своя дух, е призван да придава на Все-
лената.

Нова културна стратегия

Културата е исторически активна творческа дейност, залог за развитие на 
човека. Новата културна стратегия ще бъде градивна основа на духовното би-
тие на човека в качеството му на активен обществен субект.

И така, главният критерий за духовното богатство на човека, общността, 
обществото се изразява в: промяната в мислите, отношението, поведението и в 
дейността на човека и на общността като цяло спрямо природата, обществото 
и човека по законите на истината, красотата и доброто.

Новата духовност може да се превърне в действителност само ако бъдат 
осъществени някои от неотложните задачи пред съвременното човечество:

• нравствен катарзис;
• устойчивост на духовната еволюция на човека;
• повсеместна конверсия на духа;
• възвръщане на чувството за святост (сакралност);
• утвърждаване на нов тип етика;
• нов ренесанс на цивилизоваността като радикално отрицание на мо-

дерното варварство.
Задължително условие за това е замяната на съвременната порочна ци-

вилизация с цивилизация на човечността, с хуманистична цивилизация, изг-
раждана единствено на принципите на справедливостта, благоразумието, толе-
рантността, върховенството на общото благо и благоденствие за мнозинството 
и на решителното отхвърляне на ограбването на чужд труд и собственост, на 
хищническото отношение към природата, на корупцията и бездуховността.

За да възтържествува разумът в битката с безумието, породено от пороч-
ността на съвременната цивилизация, човечеството се нуждае от нов модел на 
развитие, основан на хуманизма като единствен критерий на прогреса, в което 
новият човек вижда смисъла на своето битие. Самото осъзнаване на тази фун-
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даментална истина е доказателство, че човекът все още е способен да изпълнява 
възложената му от еволюцията мисия – да бъде смисъл на смисъла. Съвремен-
ната политическа философия не е създала подходящо наименование на тази 
нова цивилизация. Би било неуместно някой от досега известните обществени 
модели (капитализъм, социализъм и т.н.) да претендира да я символизира. Ве-
роятно тя ще бъде нещо повече от тях, взети заедно, като заимства най-доброто 
и непреходното в тях. В наши дни терминът „устойчиво развитие“ като модел 
на развитие стои най-близко до идеята за хуманистичната цивилизация.

Опитът ни учи, че никой освен нас не е в състояние да придава смисъл на 
собствения ни живот и на живота изобщо. Най-висшият смисъл на живота е 
самият живот. Нужни са единствено нашите творчески усилия, напрежението 
на духовните ни сили, отговорността ни пред себе си и пред човечеството, бла-
городството на саможертвата. Човек, който живее само за себе си, превръщай-
ки целия свят в средство за постигане на собствено удоволствие, всъщност жи-
вее срещу всички и за сметка на всичко останало. Той превръща света в смисъл 
на своето собствено Его и с това всичко останало се обезсмисля.

Най-често изтъкваният аргумент срещу внушението за необходимостта от 
търсене на смисъл в живота се основава на въпроса: възможно и разумно ли е 
да се стремим към смисъл в безсмисления свят, в който сме принудени да живе-
ем? Не е ли това най-големият абсурд на човешкото битие? Не е ли очевидно, че 
в света господства безумието, а не благоразумието; порочността, а не доброде-
телта; бездуховността, а не духовността? Какъв е смисълът на благородството 
на малцина пред озвереното лице на мнозинството? Но този аргумент в пове-
чето случаи е рожба на песимистично умонастроение, израз на неспособността 
зад дървото да се види гората. Нужно ни е малко прозрение, за да се убедим, че 
доброто преобладава, че повечето хора са добри и благородни, че има смисъл 
да търсим смисъл в живота, който живеем, за да бъдем щастливи и да се чувст-
ваме пълноценни, полезни на себе си и на някого около нас, който се нуждае от 
нас, който осмисля живота си чрез нас, а ние – чрез него.

Досегашната историческа логика недвусмислено потвърждава, че хума-
нистичната цивилизация няма алтернатива. В началото на ХХІ век човечест-
вото е изправено пред безалтернативен императив: обединяване на всички сили 
с хуманистична насоченост, за да се сложи край на насилието и изтощителната 
експлоатация на природата и нейните ресурси, на ограбването на плодовете на 
чуждия труд, на безумното използване на творенията на човешкия разум. Това 
е условието да възтържествува хуманистичната цивилизация – вечното изку-
шение на човешкия дух и единствено достойният избор на свободния човек.

Съвсем очевидно е, че светът се радикализира. В началото на новото хи-
лядолетие се забелязва осезателно активизиране на една постоянно нараства-
ща съпротива срещу всичко, въплъщаващо порочната цивилизация, в която се 
корени и бездуховността в съвременния свят. Тази истина завладява милиони 
хора по цялата Планета и е най-убедителното потвърждение на преходния ха-
рактер на духовния упадък днес и на закономерния характер на желанието и 
волята на човека да отхвърли бездуховността, застрашаваща по-нататъшната 
му духовна еволюция.
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БЪЛГАРИЯ И БСП СЛЕД 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ

Янаки Стоилов

На 5 юли БСП загуби парламентарните избори – 
тежко, дори катастрофално. Признавам, загуба-

та надхвърли моите очаквания. Поради това в нощ-
та на изборите, независимо от малко по-доброто ни 
представяне в област Монтана, бях изпълнен с разо-
чарование и гняв. Смятах, че след ден-два на прес-
метлив анализ и след преминаване на страстите част 
от тези квалификации ще се променят. Напротив, 
седмица след вота не виждам нещо по-различно, ус-
покоително и оправдателно за БСП. Лесно е да ка-
жем, че основната причина за загубата е в ръководст-
вото на БСП и във водената от него политика. Но ние 
сме част от партията, от тези нейни членове, които с 
болка и загриженост все още търсят отговор на въп-
росите защо се стигна дотук и как да превъзмогнем 
тази ситуация. Направихме ли всичко като леви со-
циалисти, за да предотвратим този провал?

Още преди три години при своето учредяване 
на 12 август 2006 г. в дома на Димитър Благоев Обе-
динението на левите социалисти в БСП предупреди 
за опасността да ни се случи това, което стана преди 
една седмица. Нека да цитирам, не заради социолози-
те, а за тези от БСП, които оспорваха нашите оценки 
и предложения и не промениха курса на политиката, 
която ни докара дотук:

„От масова и парламентарна партия БСП все по-
вече се превръща в електорална партия, в която пар-
тийните организации и представителните партийни 
органи играят все по-малка роля при формирането 
на политиката и контрола върху нейната реализа-
ция.

Допълнителен фактор за одесняването на БСП 
е участието й в сегашната тройна коалиция. Но по-
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вечето, подчертавам, и то главните причини за това се намират в самата нея. 
Всичко това създава опасност за изборен неуспех или провал на БСП в следва-
щите парламентарни избори и за развитие на идейна, политическа, организа-
ционна и кадрова криза в партията.

Отслабването на политическите партии и в частност на БСП отваря широ-
ко пространство за изява на десни популистки движения и лидери. Ако БСП не 
извърши промяна в провежданата от предишните правителства политика, тя 
може да претърпи изборна катастрофа.“

Тази загуба безспорно е най-тежката в новата история на БСП от 1990 г. 
насам. Тя е дори по-тежка от 1997 г., когато БСП бе на колене; по-тежка от 2001 
г., когато дойде Симеон. Сега подкрепата за БСП е под 750 хил. гласа, изразени 
в 40 парламентарни мандата. Само най-тесният елит на партията е представен 
в парламента. От европейските до парламентарните избори пасивното недо-
волство прерасна в активно отхвърляне на БСП и на управлението на тройната 
коалиция.

Трябва да разграничим потенциала на левия вот, който е много по-голям 
от подкрепата за БСП в този й вид. Много хора, които са за лява политика, не 
гласуваха за нас, а дори част от подкрепилите БСП са разколебани и дори разо-
чаровани от нея.

ГЕРБ в лицето на Бойко Борисов се превърна в поредната популистка ал-
тернатива. Мнозинството от хората я избраха не защото е дясна, а защото с нея 
наказаха досега управляващите. И ни наказаха толкова сурово, защото в нощта 
на евроизборите председателят на БСП обясняваше, че тройната коалиция от-
ново печели. Избирателите му „помогнаха“ да се ориентира. Не се направиха 
изводи и не се даде категорична заявка за промяна на политиката.

Нека обаче да няма илюзии. Следващото управление ще е не само дясно, а 
и авторитарно. Това ще го разберат скоро тези продавачи по сергиите, тези хора 
от селата и малките общини, които се довериха на ГЕРБ, когато повечето от да-
нъчните приходи останат в София и в другите големи градове, когато държав-
ният бюджет започне да покрива разликите за намалените осигуровки, които 
сега плаща бизнесът, и т.н. Като гледаме част от представителството на ГЕРБ, 
виждаме поредната пяна на прехода. Но тя изплува като реакция на досегашни-
те злоупотреби с властта и на откъсването на БСП от нейната социална база.

В партията без отлагане трябва да започне широка демократична дискусия 
за причините, които предизвикаха това поражение, и за действията, които да 
възстановят силата и авторитета на БСП.

Болезнено се нуждаем от прямота, с каквато ни говорят членове и избира-
тели на БСП. Те питат: къде бяха или какво свършиха много от партийните наз-
наченци по време на кампанията? Докога БСП ще допуска да я представляват и 
управляват некадърници или мошеници? Чии интереси изразяват участващи-
те в управлението на търговски дружества членове на изпълнителното бюро? 
Защо на хора, оказали се непригодни за държавното управление, се поверява 
партийната власт?

Поради всичко това дискусията трябва да започне от основата на партията 
и да достигне до нейния връх, да засегне не само ИБ, но и НС, общинските и 
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областните партийни ръководства. Не бива да допускаме тези, които са главна 
причина за загубата, да се самоанализират и самооценяват. Дискусията не бива 
да се свежда дори само до изборите, защото причините за тези резултати не се 
изчерпват с отблъскващата предизборна реклама, с недостатъчно убедителни-
те листи и с неадекватните реакции на ръководството. Според мен няколко са 
причините за загубата. Ще ги степенувам според силата на тяхното въздействие 
върху избирателите:

– Нетърпимостта към злоупотребите на ДПС с властта, катализирана от 
арогантността на нейния лидер в дните преди изборите. Мнозинството от бъл-
гарските граждани дадоха значителна подкрепа на ГЕРБ като най-сигурен на-
чин да отстранят БСП от власт, за да не им докара отново ДПС. Проблемът не 
е в партньорството между БСП и ДПС, особено до приемането в ЕС, а в това, 
че БСП не запази стратегическата си роля в тройната коалиция, а позволяваше 
особено на ДПС да й диктува решения.

– През последните месеци преди изборите корупцията се възприемаше 
като проблем номер едно. Това правителство също както предишните получи 
клеймото на корупцията и от българските граждани, и от европейските парт-
ньори. Докато при СДС политическото ръководство управляваше корупцията, 
сега вече корупцията управлява властта. Посочените два фактора, колкото и 
да са важни, са донякъде конюнктурни и могат да бъдат преодолени по-бързо. 
Основен проблем е, че БСП не предложи и не реализира нова лява социално-
икономическа политика.

– През последната година от мандата икономическата криза отново изос-
три социалните проблеми, които бяха приглушени преди това. Оказа се, че 
приемането в ЕС, корекциите на дясната политика и подобрението в количес-
твените показатели – икономически растеж, безработица, доходи – не създа-
доха усещане за перспектива и просперитет. Не пренебрегваме и не зачерква-
ме постигнатото от управлението на тройната коалиция. Има решения – като 
увеличението на пенсиите, на платеното майчинство и др., които БСП с много 
усилия успя да наложи. Но това е възможният предел за лява политика, ко-
гато начело на партията е нейното дясно, социаллиберално крило. Фактът, че 
България продължава да бъде най-бедната страна в Европа, е само половината 
от проблема. Другата половина се дължи на това, че БСП не даде убедителна 
заявка за промяна на дясната политика на прехода. От своето създаване лявото 
крило в БСП последователно настоява и доколкото може предлага политика 
срещу бедността и корупцията и за модернизация на страната.

– Друга причина за този резултат е начинът, по който бяха формирани 
листите, наличието на спортни личности в тях и подценяването на други, които 
се доказаха в досегашната парламентарна дейност.

– Предизборната кампания бе откъсната от българската действителност, 
посредствена, агресивна, залагаше на пропагандата на успеха и на самочувст-
вието на лидера. Дори в нощта на избора той продължи да разяснява успехите 
на управлението, които гражданите не са доразбрали. По националните медии 
от името на БСП отново дефилираха предимно лица, които вместо да привли-
чат – отблъскват, или които говорят много, но не казват почти нищо. Това беше 
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най-скъпата кампания в България, включително за БСП. Партията наистина 
има нужда от презареждане, но с идеи за политика, с професионално подготве-
ни лица, от младежка енергия, а не от лумпени с амбиции и от харчене на много 
пари.

В своята най-нова история БСП даде различни примери за поемане на от-
говорност. Александър Лилов и Жан Виденов без театрални жестове за отх-
върляне на подадени оставки се оттеглиха след по-малки загуби. Има и други 
примери – когато през 2001 г. загубата беше обяснена почти като успех, защото 
СДС с Иван Костов бе отстранен от властта. От 2005 г. насам БСП не е печелила 
национални избори, но все се намират някакви благовидни обяснения. Ръко-
водството винаги си поставя за цел спечелването на първото място, а след това 
се оправдава заради получения резултат. Може би все пак трябва да ни обяснят 
коя е тази най-ниска електорална точка, с която не трябва да се примирим. Но 
да го кажат сега, а не след поредните избори. Не става дума за напускане на 
кораба в труден момент, а за разпределяне на политическите отговорности, за 
формиране на нов политически екип, който да даде нова енергия и доверие на 
партията. Не става дума за промени, които да задоволят нечии лични амбиции, 
защото това още повече ще влоши състоянието на партията.

Сега са необходими решителни, но не прибързани действия и не „сниша-
ване“, докато премине недоволството от загубата. Мнозина от ръководството 
са готови да дочакат провал на Борисов, както стана с царя, а после те отново 
в някаква неясна коалиция пак да се появят във властта. Дори и да се стигне 
до такъв вариант, той няма да реализира политиката, за която настояваме и 
която избирателите на БСП очакват. Нещо повече, някои хора от сегашното 
ръководство, за да запазят своите позиции, са готови да жертват бъдещето на 
БСП. В началото на нашето управление защитих тезата, че правителството е на 
БСП, а не БСП на правителството. Сега се налага да я допълня – ръководството 
принадлежи на партията, а не партията на ръководството.

Разбираме, че ИБ се готви да поиска гласуване на доверие от Националния 
съвет. Най-вероятно ще го получи, като имаме предвид политическата безкри-
тичност на съвета.

Трябва да е ясно отсега, че членовете и структурите на лявото крило гласу-
ват недоверие на това ръководство не само заради изборната загуба, а и заради 
политиката, която олицетворява, за неговия отказ в диалог с левите социалисти 
да коригира управлението и да демократизира БСП. Дали това е мнението на 
по-голямата част от партията, можем да разберем само ако всички нейни чле-
нове и организации отговорят на този въпрос.

Ние настояваме за свикване на нов, извънреден конгрес с нови делегати, 
който да се предшества от събрания на основните организации и от конферен-
ции на общинските и районните организации на БСП. Според нас е необходи-
ма промяна на наследената и продължена от сегашното ръководство политика, 
която за последното десетилетие докара партията дотук. Затова ние трябва да 
определяме дневния ред – за промяна на политиката и ръководството на БСП.

Без такъв подход няма как да се постави началото на преодоляването на 
кризата в БСП – политическа, организационна и кадрова. Без радикални дейст-
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вия БСП може да сподели съдбата на СДС и да стигне до жалкото състояние на 
дясната партия на прехода. Опасността е кризата в БСП, вместо да бъде прео-
доляна, да премине в упадък, в отслабване и ерозиране на партията, в загубата 
на ролята й на първостепенна политическа сила.

Затова сега е времето да се заемем с партията, но не по начина, по който 
се проведе предишният конгрес – не на промяната, а на подмяната. Конгрес, 
преминал под диригентството на близките до Станишев пиари и апаратчиците 
на Овчаров. Този конгрес се занимаваше с всичко друго, но не и с реалната под-
готовка на партията за изборите. От подобно повторение нямаме нужда.

ОЛС не претендира за изключителност, още по-малко да налага своето 
виждане за политическата отговорност и за промяната в БСП. През последни-
те дни редица известни социалисти и групи в партията призовават за това. Ние 
сме готови за взаимодействие по тези въпроси, но с две ясни изисквания към 
всекиго, който ги поставя:

1. Да се възстанови ролята на политиката, като я освободим от сегашната 
финансова зависимост.

2. БСП да провежда собствена политика, която не е продиктувана от която 
и да е държавна институция, от друга партия или от корпоративни структури.

Това е широката демократична основа за сплотяване на членовете, сим-
патизантите и организациите на БСП. Оттук нататък е дискусията за самата 
политика. Ние сме за решителен и последователен курс към лява политика и за 
вътрешно демократизиране на БСП.

Обединението на левите социалисти в БСП настоява за:
– реална представителна и пряка демокрация в партията;
– привличане и издигане на способни опитни и млади кадри във всички 

нива на партийната организация;
– ефективно противодействие на икономическата криза, което да не е за 

сметка на хората на труда;
– лява политика за достъпно и качествено здравеопазване и образование;
– законодателни и други инициативи, които да ограничат корупцията;
– национална политика за регионално развитие, специално на българския 

Северозапад и на Родопите – само такава политика може да преодолее изоста-
ването на тези райони;

– формулиране на лява политика за местната власт.
Няма да е никак лесно. Защото както в цялата българска политика, така и 

в БСП все по-голяма роля играят парите и клановото разделение на властта, а 
не идеите и интересите на мнозинството от партийните членове. Ние нямаме 
илюзии, но докато сме в политиката, няма да изоставим нашата мечта – тя да 
отговаря на очакванията на тези, които по убеждения и сърце са социалисти. 
Ние сме на тази страна!
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Красимир Премянов – Има вис-
ше юридическо образование, про-
фил „Международно право“ и вто-
ро висше – специалност „Полито-
логия“. Работил е като стажант-
съдия във Варненския окръжен съд, 
бил е първи секретар на ГК и ОК и 
секретар на ЦК на ДКМС, първи 
секретар на Приморския РК на БСП, 
член на ИБ на ВС и зам.-председа-
тел на БСП, депутат във ВНС, 36 и 
37 НС, председател на Парламен-
тарната група на БСП в 37 НС, ос-
новател и председател на „Отк-
рит форум“ в БСП. През март 2004 
г. е удостоен с титлата „почетен 
професор“ на Одеския държавен 
университет „Иля Мечников“. По-
настоящем работи като адвокат 
в Софийската адвокатска колегия. 
Зам.-председател е на Съюза на 
тракийските дружества в Бълга-
рия и на Федерацията за дружба с 
народите на Русия и ОНД.

БСП ПРЕД НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА
Красимир Премянов

Резултатите от изборите за 41-во Народно събра-
ние на 5 юли 2009 г. вече няколко седмици са обект 

на анализ и дискусия от социолози, политици, наблю-
датели, анализатори, политически партии. Неочаква-
но висока беше избирателната активност: 4 226 194 
избиратели (60.6%), близо 600 000 повече от участва-
лите 3 648 177 избиратели (55.8%) в предишните пар-
ламентарни избори на 25 юни 2005 г. 1 678 641 души 
гласуваха за ГЕРБ, 748 849 – за Коалиция за Бълга-
рия, 610 521 – за ДПС, 395 733 – за „Атака“, 285 662 – 
за Синята коалиция и 174 582 – за „РЗС“. В 41-вото 
НС ГЕРБ има 116 депутати, Коалиция за България 
– 40, ДПС – 38, „Атака“ – 15, Синята коалиция – 10, 
„Ред, законност и справедливост“ – 10.

БСП има най-ниския резултат на парламентар-
ни избори за последните 65 години. Нито един от 
нейните мажоритарни кандидати не бе избран, дока-
то ГЕРБ спечели 27 места, а ДПС – 4.

Изборите демонстрираха край на устойчивото 
влияние на БСП в почти всички кръгове на българ-
ското общество – демографски, териториални, соци-
алногрупови, в града и в селото и пр. В нито един от 
тях тя вече не доминира. Това не е било никога през 
последните 65 години.

Статуквото радикално бе отхвърлено, както 
стана през 1997 и 2001 година. Извършена бе коренна 
промяна в политическата конфигурация.

През 2001 г. внезапно и неочаквано вълнàта до-
веде на власт човек, който преди това изобщо не бе 
участвал в управлението на страната. На сегашните 
избори обаче като победител се наложи лидер, кой-
то от осем години е във властта, но през цялото това 
време успяваше да убеди голяма част от избиратели-
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те, че не е съвсем във властта, а някак встрани от нея и че все другите му пречат. 
Следователно става дума за продължаващ вече няколко години възход на една 
новосъздадена партия, а не за току-що появил се и краткосрочен процес.

Затова и оценките, които се дават в публичното пространство на резулта-
тите от изборите, са от „провал“ през „най-тежкото изборно поражение през 
всичките 20 години на прехода“ до „катастрофа“ за БСП.

Сега непрекъснато се говори за причините за изборното поражение на 
БСП, като нерядко сме свидетели на лични дрязги, противопоставяния и дори 
войни. Партията не се нуждае от това. Потребен е обективен и неперсонализи-
ран анализ на случилото се, анализ, който да не изглежда като израз на обида 
на маргинализирани бивши политици, недоволни, че не са влезли в листите 
или не са в парламента. Според мен този анализ не трябва да води преди конг-
реса на 18 октомври към тримесечна окопна война на групи в БСП, насаждащи 
взаимна ненавист и омраза, които изтощават партията. Не е нужно да играем 
опозиционно-популистки игрички. Нужен е силен анализ на причините, който 
да мобилизира колективното мислене, а не да води до противопоставяния и 
допълнително отслабване на БСП.

Следва да имаме предвид комплексния и системен характер на причините. 
Четири са основните групи причини: външни за страната причини; дейността 
на правителството; състоянието и функционирането на БСП; особеностите на 
предизборната кампания. Ще се спра на всяка от тях поотделно.

Първо. Резултатите от изборите са повлияни силно от външнополити-
чески и външноикономически фактори. Ще припомня знаменитата фраза на 
Димитър Благоев, че нещата у нас три четвърти зависят от външни фактори 
и само една четвърт – от вътрешни. Безспорно е, че икономическата криза и 
особено очакванията за последствията от нея играха в полза на конкурентите 
на БСП, а това са зависимости и процеси, които дойдоха отвън.

Факт е също, че в Европейския парламент и в основните европейски държа-
ви доминира десницата, която помагаше на нашата десница във всяко отноше-
ние, включително в крайно острата негативна кампания срещу правителството.

Второ. Когато говорим за участието на БСП в правителството и за негова-
та работа, не можем да не бъдем обективни и да не отчитаме редица позитивни 
показатели, особено в социалната област. Безработицата беше намалена с около 
50% в сравнение с 2005 г.; при обещани 240 000 бяха създадени 360 000 нови ра-
ботни места. Увеличени бяха минималната и средната работна заплата с около 
60%. В сравнение с 2005 г. пенсиите нараснаха средно с 83%. Увеличиха се раз-
ходите за здравеопазване от 2 на 3 млрд. лева. Наистина се увеличиха валутните 
резерви с над 10 млрд. лв., а фискалният резерв – от 4 на 8 млрд. лв.; държавният 
дълг беше редуциран до 16% от БВП при 40% през 2004 г. Икономиката растеше 
с 6% годишно, бяха осигурени 24 млрд. евро чужди инвестиции.

Това обаче не може да ни затвори очите за недостатъците, довели до катас-
трофалния за БСП изборен резултат.

Коалицията с участието на БСП беше необходима, за да се създаде стабил-
но правителство и да се осигури приемането на България в ЕС. Но коалицион-
ната формула доведе до това, че главните решения се приемаха в коалиционен 
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формат и не ангажираха органите на БСП. Вместо взаимен контрол се получи 
безконтролност, отделни звена в управлението функционираха като феодални 
имения. Редица действия и недостатъци на коалиционните партньори бяха то-
лерирани в името на единството и стабилността на управлението.

Липсваха ефективност и способност да се прокарват последователно по-
литики и да се решават проблеми.

Левицата традиционно отстоява разбирането за ролята на държавата и 
на държавните институции в цялостното развитие на страната. На практика 
обаче имахме недостатъчно успешно действащи звена в управлението, неефек-
тивност на държавните институции, неспособност да се проведат в действие 
сериозни решения. Идеята за ДАНС се посрещна с позитивно очакване, но тази 
структура не показа достатъчните и нужни резултати.

Неспособността на правителството да реализира управленски решения 
лъсваше при всеки опит да се осъществи някакъв инвестиционен проект и да 
се усвоят пари от ЕС.

Липсата на опит и сгъстените срокове, както и спецификата на работата 
твърде често принуждаваха министър-председателя да затваря вземането на 
важни решения в тесни съветнически кръгове извън легитимните партийни 
органи.

Влизането в ЕС бе основният аргумент за създаване на коалиционното 
правителство. На практика обаче именно влизането в ЕС се оказа един от важ-
ните фактори, които вместо да повишат доверието към правителството допри-
несоха за сриването на неговия авторитет. Защото европейските институции 
започнаха да контролират нашите управляващи. Важното очевидно е било да 
се влезе в Евросъюза, а след това да става каквото ще. Очакваните европейски 
фондове не можаха да дойдат поради неспособността на правителството да ги 
усвои и да контролира използването им. Управленският крах в следприсъеди-
нителния период в механизмите на взаимодействие с ЕС стана ключов фактор 
за разпада на имиджа на основната партия в коалицията – БСП.

Факт е, че в очите на общественото мнение правителството си отиде от власт 
с образа на едно от най-крадливите и с призивите на своите опоненти за възмез-
дие. За създаването на този образ допринесоха редица фактори. А правителст-
вото не успя да изобличи нито един от тези, които злоупотребяваха с властта. 
Основни фигури на БСП като Татяна Дончева, Костадин Паскалев, Георги Кадиев 
и пр. непрекъснато говореха за скрити интереси, за бизнес зависимости, за ко-
рупционни практики, стоящи зад действията на едни или други лица в управле-
нието. Но това оставаше като че ли незабелязано и от правителството, и от ръ-
ководството на БСП. Ръководството на БСП така и не намери начин да реагира 
ефективно срещу подобни явления дори в собствената си партия.

Поради всичките тези причини се допусна на страната да бъде сложен ети-
кетът, че е не само най-бедната, а и най-корумпираната държава в ЕС, което 
беше тежко морално петно и върху БСП. Тя загуби битката за морала, а оттук 
и доверието на избирателите. Нещо повече, това доведе до акумулирането на 
ненавист у част от избирателите.

Тук е мястото да отбележим и последиците от инициираното на правител-
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ствено равнище погрешно решение за разкриване на досиетата на сътрудници-
те на спецслужбите.

• То доведе до поредното сатанизиране на образа на разузнавачите и кон-
траразузнавачите и до поставянето им под общ знаменател с най-обикновените 
користни доносници.

• То допълнително отблъсна от БСП хиляди честни и всеотдайни служи-
тели на държавните органи за разузнаване и контраразузнаване. Те се почув-
стваха предадени от БСП, която традиционно са възприемали като стожер на 
държавността.

• Именно в контекста на борбата с корупцията това решение допринесе 
да се ограничи потенциалът на възможностите за привличане на нови секретни 
сътрудници и специални разузнавателни средства за ефективно наблюдение и 
противодействие на корупцията и престъпността.

Трето. Недостатъци в организацията и дейността на партията като 
причина за загубата

Ръководството на БСП не прояви готовност и способност честно и без-
пристрастно да анализира своята и на партията предходна дейност, а това 
създава усещането за неискреност, двусмисленост, неадекватност. Този про-
цес започна още с бягството от реалистична оценка на управлението на прави-
телството на Жан Виденов, а след това и на всеки от следващите избори. БСП 
непрекъснато губеше десетки хиляди гласове, но ръководството жонглираше с 
оценките, представяйки всяка загуба за победа.

Умело се използва победата на президентските избори, за да се прикрият 
слабостите на БСП, без да се отчитат спецификата на ситуацията и мажоритар-
ният характер на изборите за президент.

Демографското изчерпване и неспособността за разширяване на социал-
ната база на партията е един от най-тежките проблеми на БСП. През годи-
ните на прехода тя разчиташе на подкрепата на демографската група, която 
беше израснала и участвала активно в строителството на социализма, беше 
ангажирана с това строителство и независимо от охулването и отричането на 
неговите постижения защитаваше смисъла на живота си, заставайки зад БСП 
с надеждата, че това е партията, която ще се бори и за техните интереси в но-
вите условия. През 1989 г. повечето от тези хора бяха на 40–60 години, сега са 
на 60–80 години. Немалка част не са между живите, а друга част са уморени и 
разочаровани. Формално повечето от тях са членове на БСП, но вече не могат 
да бъдат нейни активни фигури. А както се вижда и от резултатите на изборите, 
ГЕРБ има съществено предимство във всички възрастови групи. Не са малко 
хората, загубили надежда в БСП. Увеличаването на пенсиите с 80–90% се оказа 
недостатъчно, за да бъдат задържани тези хора сред членовете и привържени-
ците на БСП. „Червените бабички“ си отиват. БСП е изправена пред опасността 
от демографска смърт.

БСП има тежки проблеми с идеологическата си идентификация. Тя не 
може да даде смислени обяснения за своята изглеждаща съвсем сбъркана иден-
тичност, за поведението си на идеологически хермафродит.

Проблемът за коалициите и коалиционността е ключов във функциони-
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рането на всяка сериозна партия, особено действаща и опитваща се да създаде 
стабилна управленска конфигурация в условията на пропорционална избира-
телна система. Смисълът на коалиционната политика е евентуално да се увели-
чи броят на гласовете, когато коалицията се прави преди изборите, и да се със-
тави стабилно правителство след изборите. Нещата обаче у нас се усложняват 
поради наличието на близо 400 партии и поради това, че нито една от тях – с 
малки изключения – не е с достатъчно релефно очертана социална база. При 
това положение много често коалиционната политика може да доведе една пар-
тия по-скоро до загуби, отколкото до печалби, да размие допълнително нейната 
физиономия и вместо да привлече, да отблъсне избиратели.

Как решаваше БСП този въпрос през последните години? В началото зало-
жи на свои бивши активисти, отцепили се от нея и създали свои партии, за да се 
изявяват като партийни лидери. Ще посоча за пример т.нар. солунска четворка: 
Александър Томов, Петър Дертлиев, Кръстьо Петков, Николай Камов, които се 
заканваха да правят „нова левица“. Почти всички участници в това обединение 
го предадоха и то се провали. Последният провал беше излизането на Камов от 
коалицията в досегашния парламент и битката му срещу БСП, партията, коя-
то в продължение на 20 години му осигуряваше депутатско място. Очевидно 
тотално недоглеждане от страна на БСП и от тези, които формират нейната 
коалиционна политика.

Създаването на Коалиция за България не бе извършено на основата на 
достатъчен анализ и преценка доколко партньорите допринасят за привличане 
на допълнителни гласове. Не е случайно, че в нощта след изборите на прескон-
ференцията от Коалиция за България присъстваха само представители на БСП. 
Очевидно се съзнава, че партньорите или не носят допълнителни гласове, или 
изобщо няма нужда от тях на такива форуми.

Най-катастрофално на БСП обаче се отрази коалиционната формула на 
предишното правителство. БСП бе натоварена с негативите и на едната, и на 
другата партийна формация в тройната коалиция. Освен това и двамата коали-
ционни партньори, макар и по различен начин, се опитваха да правят кампания 
на неин гръб – НДСВ чрез директни разграничавания от управлението, в което 
участваше, и критики към него, а ДПС чрез поведение, което предизвикваше 
мощни кампании срещу правителството, в което участваше.

Плачевно е организационното състояние на БСП.
Формално тя се води най-голямата партия в страната. Обявява, че съче-

тава особеностите на масова и парламентарна партия. На практика обаче това 
отдавна не е така. В отношението между масова и парламентарна почти изцяло 
балансът е паднал на парламентарна, докато масовият й характер е все повече 
една фасада. Партията е пълна с кухи структури, в нея не се води какъвто и да 
е вътрешнопартиен живот. Организационното й състояние е отчайващо и във 
вътрешнопартийния живот цари пълно мъртвило. Няма механизми за връзки 
със симпатизанти, няма дискусии с опоненти, няма способност да се реагира 
на непрекъснатите лъжи и популистки атаки срещу нея. Редовите социалисти 
в огромната си част са възприемани като безлична електорална маса и нито 
са информирани, нито са мотивирани да участват в партийната политика, а и 
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никой не ги пита за нея. Чрез първичните структури следва да се получава неп-
рекъснато обратна връзка за проблемите и интересите на обикновените хора, 
да има социална чувствителност, но на практика това не се прави.

Много дълго в голяма част от областните и общинските партийни съве-
ти доминират едни и същи тесни кръгове, зад които обаче не стоят работещи 
организации. Тези кръгове просто редят листи и кадруват, но в много случаи 
това не е насочено към привличането на достатъчно влиятелни и опитни фигу-
ри, които да носят успех на БСП. Чрез тях за различни длъжности се лансират 
хора, отхвърлени от общественото мнение, а при местни избори често възник-
ват битки помежду им, което води и до разделение между кандидатите.

Факт е също, че голяма част от сегашния състав на Националния съвет не 
се подкрепя от партията, тъй като на изборите на конгреса получи по-малко от 
50% от гласовете на делегатите.

Ще добавя, че Общопартийната контролна комисия не се намесва при из-
ключително важни проблеми, пред които се изправя партията.

В опита да се привличат млади кадри в партията твърде често се създават 
ситуации на противопоставяне с по-възрастните поколения.

Именно поради това отчайващо организационно състояние БСП, незави-
симо че се води масова, не можа чрез активност, постижения, пример, членска 
маса да привлече нови хора в своите редове, да запази и да увеличи броя на 
своите привърженици и симпатизанти.

Ръководството на БСП обича да казва, че БСП е „най-демократичната пар-
тия“ и „всеки има право на мнение“. Говоренето си е говорене, но факт е, че 
демократичността не се проявява само и толкова в това какво говори и може 
да говори всеки, а преди всичко в механизмите на формиране и провеждане на 
политика. Тук именно се появиха проблеми и дефицити във вътрешнопартий-
ната демокрация.

Тенденцията към централизъм и абсолютизиране на квотния принцип в 
Националния съвет доведе вместо до консолидация на партията до концент-
риране на власт и затваряне при вземането на решения, и в крайна сметка – до 
обезличаване на БСП като цяло.

През последните години наблюдаваме отказ от диалогичност по най-важни 
въпроси, ценни идеи бяха пренебрегвани само защото не идваха от ръководст-
вото на БСП. Подготовката на ръководните решения стана монопол единстве-
но на екипа на председателя вместо да се води в диалог с членовете на партията 
и с ръководните органи. Имаме несъобразяване с различните мнения.

Съществено се промени стилът на функциониране на ръководните орга-
ни, където се обсъждат само въпроси, внесени от ръководството, без никакви 
алтернативни предложения. Налице е пренебрежение към мненията отдолу на-
горе, обезличаване на общинските организации, превръщането им в регистра-
тори на взети горе решения.

Често сме свидетели на апаратни игри, за да се блокират различните и не-
съгласните, тези, които не приемат решения, взети само в един тесен кръг. Имаме 
опит за неадекватно за масова партия налагане на лидерски модел на ръководст-
во, при който не програмата и идеята, а мнението на лидера става водещо.
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БСП е партия, която има много силни традиции в подготовката и издига-
нето на кадри, но за съжаление днес те се реализират по-добре от партии като 
ДПС, отколкото от нея. За последните 20 години тя обиди, разпиля, отблъсна, 
сатанизира огромно количество опитни и верни свои кадри. Липсва дългос-
рочна визия в това отношение.

Ръководството на БСП така и не успя да създаде достатъчно добра система 
за подготовка и издигане на млади кадри. В същото време забележително по 
мащабите си е пренебрегването на експертния и символния капитал на по-въз-
растното и опитно поколение.

Един от фаталните проблеми на кадровата политика е затварянето на 
председателя в тесен кръг от съветници, някои от които отдавна са напуснали 
БСП, а над други тегнат тежки подозрения. Стилът на затваряне в тесен поли-
тически и делови кръг, в който се вземат решенията и след това се предлагат за 
ратифициране в Коалиция за България, в Националния съвет или в конгреса, 
е фатален за всяко ръководство на партия. Дори президентът Георги Първа-
нов се възмути, че независимо от липсата на квалификация определени хора се 
пращат да получават заплати в бордовете на стратегически за България фирми 
само защото са съветници на председателя на партията.

Четвърто. Предизборната кампания на БСП не изпълни основната си 
функция – да убеди колкото може повече избиратели да гласуват за БСП.

Няколко са основните причини за това:
• Общият негативизъм към всеки управляващ у нас.
• Стратегически неадекватното отношение към основния опонент.
• Лошата медийна политика през целия период на управление на трист-

ранната коалиция и по време на предизборната кампания.
• Подборът на кандидатите в листите на БСП.
• Приемането на изборно законодателство в последния момент с всички 

юридически проблеми около опонентите бе антикампания на БСП.
• Безмозъчно направената мажоритарна система в един тур и то с хора, 

които са паралелно и пропорционални кандидати.
• Не бе направен достатъчно успешен анализ на възможните избиратели 

на БСП и не бе потърсен печелещият подход към тях.
• Негативната пропаганда.
• Последната антиправителствена вълна в края на предизборната кам-

пания.
• За първи път в изборите Интернет игра такава голяма роля.
След катастрофалната загуба на парламентарните избори пред БСП отно-

во стои вечният въпрос – „Какво да се прави?“ Партията се разкъсва от битки 
и противопоставяния. Развихриха се опасни центробежни сили. Това може да 
доведе до процеси на разпад. Очевидно е, че авторитетът, с който разполагаше 
ръководството, е загубен. В публичното пространство се направиха немалко 
искания за неговата оставка. Това налага срочно извънредно свикване на вис-
шия форум на БСП, който да направи равносметка на станалото, да проведе 
дискусия и да даде нов мандат на ново ръководство.

Националният съвет не прие предложението за извънреден конгрес. Реши 
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се на 18 октомври да се проведе заседание на постоянно действащия 47-ми кон-
грес на БСП, но в дневния му ред засега не се предвижда избор на нов лидер, 
нито на нов състав на Националния съвет, въпреки че на пленума на 18 юли 
имаше настоявания за това. Конгресът трябва да приеме оценка за участието 
на БСП във властта и да очертае политиката й в опозиция. Той вероятно ще 
постави въпроса и за гласуване на доверие или за избор на ново ръководст-
во. Очевидно е, че оттук нататък нашата работа следва да бъде подчинена на 
стабилизацията на партията и на разширяването на нейното влияние. Какво е 
необходимо да се направи?

Първо. Да се поеме отговорност и да се изчисти морално компрометирани-
ят от корупционни скандали образ на БСП.

Второ. Да се извършат радикални промени в организацията на работа на 
БСП с цел нейната демократизация на дело.

Трето. Своевременно да се подберат кандидатите за кметове, избирател-
ната кампания да стартира още днес.

Дано катастрофата доведе до пречистване и мобилизация! Дано си напра-
вим нужните изводи! Дано се ориентираме към нова политика и нова организа-
ция на работа! Дано се изправим след нокдауна и да продължим борбата!
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Живко Георгиев – социолог, из-
следователски директор на ББСС 
Галъп Интернешънъл, България; 
изпълнителен директор на кон-
султантска фирма по марке-
тинг; чете лекции по теория на 
емперичното социологическо из-
следване, маркетингови проуч-
вания, социален маркетинг в Со-
фийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“; публикувал е 
книги, студии и статии по мето-
дологически проблеми на социоло-
гическите проучвания, социолин-
гвистика, етносоциология, социо-
логически проблеми на социални-
те трансформации и др.

ПОУКИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ´2009
Живко Георгиев

Парламентарните избори от юли 2009 г. вече са 
минало, но навярно дълго ще стимулират тър-

сенето на отговори на въпросите Какво всъщност се 
случи?, Защо се случи това, което се случи?, Възможен 
ли бе друг резултат? и т.н., и т.н.

Със сигурност най-интензивен мисловен процес 
трябва да протече в лагера на БСП. Защото тя загуби 
най-тежко и загубата й е от такова естество, че ако 
не направи верните оценки и адекватните промени 
във всички измерения на своето политическо битие, 
е заплашена да се отправи към небитието.

В тези няколко страници нямам претенцията да 
предложа изчерпателен анализ на изборите, защото 
и в моето съзнание въпросите са повече от отгово-
рите. А и ми липсва онази специализирана инфор-
мираност, която е нужна за реалистична оценка на 
ключови действия по време на управленския мандат 
и от предизборната кампания на БСП.

Изследванията към края на 2008 и началото на 
2009 г. показваха, че при пределна мобилизация БСП 
може да разчита на 14–15% от имащите право на глас 
български граждани, налични в страната, или на око-
ло 850 000 гласа. През първата половина на 2009 г. за-
дълбочаващата се икономическа криза ги редуцира 
до около 800 000.

Също при пределна мобилизация и с привли-
чане на голяма част от протестния вот основният й 
опонент ГЕРБ можеше да има 26–27%, т.е. 1 600 000 
– 1 650 000 гласа.

Разумната стратегия на БСП за парламентарни-
те избори бе:

(1) Да мобилизира в максимална степен своя 
потенциал.
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(2) Да минимизира риска от протестен и наказателен вот срещу себе си.
(3) Да намали, доколкото е възможно, вероятността протестният и на-

казателен вот да се консолидира около основния й опонент на тези избори 
– ГЕРБ.

Преведено на езика на числата, това би й спечелило подкрепа, близка до 
800 000 гласа при избирателна активност от порядъка на 3 200 000 – 3 400 000 
(всяка добавена над тези стойности активност е практически от наказателно 
гласуващите).

Какво се получи в действителност?
В кампанията си БСП сравнително добре реализира първата цел. Реалните 

гласове, които Коалиция за България получи, са около предела, който бе пости-
жим за нея към момента на изборите.

Тежката загуба се дължи на факта, че цели (2) и (3) не само не бяха постиг-
нати, но и усилията в тази посока породиха силно изразен обратен ефект:

• Избирателната активност достигна стойности, които и най-смелите 
прогнози не допуснаха, при това вследствие на вълнà от наказателен вот.

• Огромна част (около 70–80%) от наказателния вот припозна в бюлети-
ната на ГЕРБ полезния избор.

Защо се случиха тези две неща?
Проучванията между изборите за Европейски парламент и парламентар-

ните избори идентифицираха няколко фактора, които отприщиха обществе-
ното недоволство, породиха страхове и доведоха до неочаквано висока актив-
ност:

• Изказването на Ахмед Доган и разпалената анти-ДПС истерия, която 
го последва.

• Дебатът около секциите в чужбина (нарасналият им брой в Турция и 
пречките за гласуване другаде).

• Последвалият евровота праведен гняв срещу т.нар. контролиран вот, 
очакването за мощно купуване на гласове, за изборен туризъм и т.н.

• А на финала – и растящият страх, че в резултат от парламентарните из-
бори ще възникне шарен парламент, патова ситуация, оттам политическа криза 
и есенни избори по време на тежка икономическа криза.

По отношение на последния риск БСП не посочи изход, президентът Пър-
ванов го видя в широка коалиция, а Б. Борисов предложи като единствен изход 
абсолютното мнозинство на ГЕРБ.

Създаде се контекст, в който ГЕРБ придоби идеално позициониране. Тя се 
оказа в едно и също време и най-солидният двигател за промяна, и най-здра-
вата сопа, за да се накаже омръзналият ляв, десен и центристки елит, както и 
най-надеждният гарант, че вместо политическа криза ще има политически мир 
и спокойствие след изборите.

Без да го е търсила, ГЕРБ въплъти трите най-жадувани ценности – промя-
на, възмездие и сигурност (спокойствие). Или както звучи в рекламата „3 в 1 
– неочаквано добра комбинация“.

Маса аполитични, фрустрирани граждани, отегчени от безкрайната из-
борна кампания, изнервени от икономическата криза и политическото риалити 
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шоу, уплашени от перспективата в следващото управление да влязат ако не ДПС, 
то БСП, НДСВ или Костов, видяха в ГЕРБ полезния вот или най-малкото зло.

И с това си новопридобито в светлината на резултатите от европейските 
избори позициониране ГЕРБ нямаше как да не се окаже печеливша.

Стартът на агресивната негативна кампания на БСП във финалната права 
попадна в капана на този контекст и вместо да си свърши задачата, която 
една негативна кампания цели – да демотивира колебливия електорат на про-
тивника, тя допълнително го мобилизира така, както той сам решително не 
би могъл!

Всичко това формира протестна вълнà от близо 1 000 000 гласа, което наду 
балона на ГЕРБ не защото има някакви илюзии относно нея, а защото за чисто 
наказателния вот размерът на сопата има значение. През 2001 г. най-голямата 
бе НДСВ, днес е ГЕРБ.

И тези избори препотвърдиха една закономерност, която е валидна за по-
вечето демокрации с достатъчно конкуренция на политическата сцена: когато 
една управляваща партия навлиза в предизборна кампания, нейният потенциа-
лен резултат е основно (поне 70–75%) детерминиран от обществената оценка за 
управлението и имиджа й в края на мандата. Влиянието на фактора капацитет 
(организационна кондиция и финансов ресурс) и проведената от нея предиз-
борна кампания в най-добрия случай реализират този таван, но трудно могат 
да го надскочат.

Има смисъл да се търсят грешките в изборната кампания.
Такива има.
Според мен основните са следните:
• Идеята кампанията да стартира като лидерска.
Не защото Сергей Станишев не е конкурентоспособна алтернатива на 

Бойко Борисов, а защото, съчетавайки в себе си двете функции – лидер на БСП 
и премиер, той натовари себе си и БСП с всички пасиви на правителството. А 
при старта на кампанията БСП се ползваше с 2 пъти по-високо доверие от пра-
вителството на тройната коалиция.

• Пропуснатият шанс на избираеми места в листите да се поставят 
нови лица.

• Странни идеи и действия на правителството и парламентарното 
мнозинство в периода непосредствено преди, а и по време на кампанията.

• Високомерният, менторски стил на основните рекламни комуникации 
(както на позитивните, така и на негативните).

• Допуснато бе кампанията да изглежда скъпа, разхитителна.
И все пак не в кампанията или в работата на структурите е причината за 

загубата.
Нито в коалицията с ДПС, както някои се опитват да доказват.
Големият въпрос, на който БСП трябва да си даде отговор, е: Защо в края 

на мандата на правителството тя разполагаше само с около 400 000 изби-
ратели твърд и 350 000 много труден за привличане разколебан, разочарован, 
сърдит и дори гневен електорат?

Когато през 2005 г., след 8 години в опозиция, пред БСП се разкри възмож-
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ността да реализира управленски мандат, макар и несамостоятелно, а в сложна 
коалиция с ДПС и НДСВ, тя получи рядък шанс да разкрие своя управленски 
потенциал и да реализира основната част от онези свои идеи, които са ядро на 
идентичността й като модерна европейска лява партия.

Коалиционният формат на правителството нямаше как да позволи това 
да стане в пълен обем – поради необходимите компромиси, но налице бяха и 
благоприятни обстоятелства:

• Предстоящото приемане на България в Европейския съюз.
• Добрата икономическа конюнктура.
• Възможността да се извлекат поуки от собствения управленски про-

вал през 1996–1997 г., както и от грешките на две последователни правителства 
(на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски), довели ги до загуба на изборите 
през 2001 и 2005 г.

Резултатите от парламентарните избори от юли еднозначно показват, 
че този исторически шанс за БСП бе пропуснат.

И то не защото в България има някаква фатална предопределеност управ-
лявалите да губят избори. А защото БСП не си свърши работата и демонстрира 
завидна способност да не се учи от своите и от чуждите грешки, изненадваща 
липса на социална чувствителност, здрав разум и дори инстинкт за самосъхра-
нение.

Няма съмнение, че изборният резултат на БСП в по-голяма степен е обус-
ловен от цялостното й поведение през последните 4 години, отколкото от дейс-
твията на нейните опоненти, включително и на победителя ГЕРБ.

Безперспективно е да се опитваш да постигнеш успех с внушения от типа 
Вие всъщност сте добре, но не го знаете.

Когато си успял да разсърдиш учители, лекари, фармацевти, фермери, по-
лицаи, млади шофьори, интернет потребители, медийни групи, рибари, различ-
ни категории тежко болни и т.н., и т.н., независимо дали техният гняв има или 
няма основание, ти не можеш да очакваш ентусиазирана подкрепа сред тях.

Живеем в общество с много лабилни лоялности.
Всички досегашни управляващи са правили нещо добро. Може би поняко-

га доброто да е било дори много повече от лошото.
Но при стореното добро за 4 години няма кумулативен ефект, докато ло-

шото, гафовете, грешките и провалите се помнят и се натрупват, докато достиг-
нат критична точка.

Може хиляди пъти да обслужиш перфектно клиента си на бензиностанци-
ята. Достатъчно е обаче 2–3 пъти той да остане недоволен и ще го загубиш.

Една управляваща партия няма шансове за успех, ако правителството в 
края на мандата си се радва на 9–10% доверие и ако 2/3 от гласоподавателите 
смятат, че то не прави достатъчно срещу корупцията, престъпността, социал-
ните неравенства, несправедливостта.

От някаква независима гледна точка тези подозрения и упреци може да са 
несправедливи, а „голямата истина“ на обективния (но и технократски) анализ 
– друга.

Обаче малката правда на малките хора решава изхода от изборите.
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Когато доверието в една партия се срути, а сред основните атрибути на 
публичния й имидж започнат да преобладават негативните, никаква кампания 
не е в състояние да й осигури успех. И позитивните, и негативните елементи в 
кампанията й постигат обратен ефект.

Някой може да възрази, че БСП и нейните лидери години наред бяха обект 
на черен PR с цел дискредитиране. Така е, обаче за да постигне ефект, черният 
PR съдържа не само лъжи, а и правдоподобни обвинения.

Положи ли БСП достатъчно усилия обвиненията в корупция, нашизъм, 
връзки с олигархията, високомерие да бъдат лишени от правдоподобност?

Горчивият извод за БСП след тези избори е, че тя е загубила качеството 
конкурентоспособност.

А конкурентоспособност се губи, когато се е случило някое от следните 
неща:

• Политическият ти продукт е некачествен.
• Елитът и структурите ти са загубили способността да представляват 

нечии други интереси, освен своите.
• Политическият ти имидж е до такава степен помрачен, че дори и най-

качествените идеи и хора, попаднали в силовото му поле, се обезценяват (дока-
заха го мажоритарните избори).

Предизвикателството пред БСП е, че тя притежава симптомите на всички 
тези проблеми.

Слаба утеха е, че това се случва практически с всички социалдемократи-
чески формации в Европа. Този факт само я изправя пред още по-сериозната 
серия от въпроси:

Защо социалдемокрацията не само не успя да се възползва от световната 
икономическа криза, а и губи?

Защо когато дясноцентристките европейски партии завиват наляво, пе-
челят, а одесняващите леви губят?

Какво бъдеще може да очаква левицата, ако тя губи привлекателност за 
младите и за средната класа от активното население?

Когато няма друга стратегическа цел освен капитализъм с човешко лице, 
по какво европейският гражданин ще различи нейния политически продукт от 
продукта на либералите и дясноцентристите?

БСП има много теми за размисъл. Но няма много време.
Ако след половин година тя не е намерила в себе си сили да се превърне в 

нова партия, други ще видят шансовете си в лявото пространство. Защото него 
го има и то ще търси адекватното си политическо представителство.
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АМОРАЛНОСТТА НЕМИНУЕМО 
ВОДИ КЪМ ПРОВАЛ

Иван Добревски

Не са малко хората, които вярват, че в общество, 
основано на пазарните принципи, парите са не-

обходимото и достатъчно условие за успех в бизне-
са и особено в политиката. Тези хора смятат морала 
за отживяла категория и излишна екстравагантност, 
която по-скоро пречи, отколкото да помага в дейнос-
тите им.

В демократичните общества обаче едно от най-
мощните оръжия срещу политическия противник, 
а също и спрямо икономическия конкурент, е обви-
нението в аморалност. То е в основата на повечето 
скандали, които в крайна сметка преследват общес-
твената дискредитация на политическия или иконо-
мическия субект.

Много политически кризи, възникнали и въз-
никващи в редица страни на света, са потвърждение 
за това. Достатъчно е да се припомни, че оставките 
на доста министри във Великобритания в последно 
време бяха предизвикани от публикации за техни 
морални отклонения.

У нас двама министри от правителството на 
тройната коалиция бяха принудени да подадат ос-
тавка заради морални и етични отклонения в своите 
действия и поведение, макар че те не бяха „съдебно 
доказани“.

Невинаги обаче съответните правителства или 
партии действат адекватно и невинаги санкционират 
своите функционери, престъпили нормите на общес-
твения морал. Нещо повече, понякога носителите на 
подобни простъпки се радват на политическа или 
властова защита, т.нар. чадър.

В тези случаи, като правило, укорът за аморал-
ни действия не се неглижира, а обществото го отнася 
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(пренася) към съответните правителства или партии, предложили защитния 
чадър. Санкцията най-често се мултиплицира и на следващите избори се осъ-
ществява т.нар. наказателен вот.

Най-често наказателният вот не се дължи на недобре свършена работа 
от страна на правителствата и/или лидерите им, а на сериозни отклонения от 
етично и морално естество, допуснати от тях.

Един от най-силните примери за такъв отрицателен вот е резултатът от 
изборите във Великобритания в края на Втората световна война. Избирателите 
оттеглиха доверието и подкрепата си спрямо Уинстън Чърчил и неговата пар-
тия, независимо от несъмнения принос на Чърчил за успешния край на война-
та. Давайки вот на доверие на опозиционната лейбъристка партия, избиратели-
те показаха своето несъгласие с авторитарния подход и поведение, характерни 
за Уинстън Чърчил и неговото обкръжение.

Подобен бе случаят в Испания, когато избирателите отказаха подкрепа на 
правителството, което имаше сравнително успешна икономическа политика, 
но което си позволи спекулативно и манипулативно да визира като отговорни 
за атентатите на гарите в Мадрид баските организации вместо действителните 
организатори – ислямските терористи. Това определи предпочитанието на из-
бирателите към сегашното социалистическо правителство на Сапатеро.

В България в последните двадесет години практически всички наказател-
ни вотове на българските избиратели са не толкова заради недобре свършена 
работа от страна на властимащите, а заради сериозни отклонения от морал-
ните и етични изисквания, допускани от функционери на властта или от явно 
покровителствани от властта лица. Като пример би могъл да бъде посочен на-
казателният вот за правителството на Костов (1998–2001), което натрупа сери-
озни морални обществени негативи заради проведената масова приватизация, 
а също и заради приватизацията (за жълти стотинки) на обекти като „Неф-
тохим“ – Бургас, Булбанк, Авиокомпания „Балкан“. Типично за случая беше 
изявлението на един министър, който си позволи със самочувствие да заяви, че 
„приватизационните сделки може да са аморални, но са законни“.

Показателна е и съдбата на НДСВ, което след изборите на 5.VII.2009 г. ос-
тана извън парламента. „Еволюцията“ на тази партия от времето на съкруши-
телната й победа през 2001 г. до сега е свързана със сериозни морални негативи 
на НДСВ в общественото съзнание вследствие на необоснованата приватиза-
ция на електроразпределителните дружества в България – българско държавно 
дружество бе продадено на компанията ЧЕЗ, държавна собственост на Чешка-
та република. Морално осъдителни се оказаха опитите на НДСВ да предостави 
при неизгодни условия строителството на магистрала „Тракия“ и осъществена-
та неизгодна приватизация на БТК. Морално неприемлив за обществото беше 
и отказът на Симеон Сакскобургготски от предизборното обещание да не се 
коалира с БСП и влизането на НДСВ в тройната коалиция след изборите. Не 
на последно място за стопяване на обществения кредит на НДСВ допринесоха 
и проявите на наследниците на царските имоти, които не се посвениха да се 
възползват от съдебна грешка и да поискат да им бъдат възстановени два пъти 
едни и същи гори.
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Наказателният вот, който БСП получи на 5 юли 2009 г., е обусловен в осно-
вата си от арогантността на някои представители на управляващата социалис-
тическа партия в техните послания до народа, че „това е капитализъм и няма 
основания за народно недоволство“. Това се оказа верую и на правителството, 
което въведе несправедливия плосък данък и безсрамно го обяви за полезен за 
обществото, независимо че той облагодетелства предимно богатите прослойки 
в обществото и реално бе насочен срещу икономическите интереси и състоя-
ние на мнозинството от хората в България.

Безконтролните кражби на пари от еврофондовете, обяснявани с дефицит 
на „административен капацитет“, и „юридическата“ защита (ненаказуемост) на 
крадците значително увеличиха дефицита на морален кредит в обществото към 
правителството и към БСП в частност. Към този ред на морално осъдителни, 
но „законни“ действия могат да се отнесат стотиците т.нар. заменки на имоти, 
на гори и на земи, чрез които определени групи безскрупулни хора се облагоде-
телстваха за сметка на националното богатство. Това богатство на практика ни-
кога не беше защитавано пряко или косвено от правителството. Свидетелство 
за това са безсрамните пазарлъци кои територии да влязат или кои да не влязат 
в рамките на „Натура 2000“. Като правило в тези спорове правителството бе на 
страната на унищожителите на природата в България, зачитайки техни частни 
интереси, които нямат нищо общо с интересите на нацията.

Как освен като аморални следва да се оценят благодарностите, които члено-
вете на правителството изказаха на крупни аферисти – шефката на НАП и т.нар. 
Батко, който осигури на братята си договори за милиони държавни средства.

Като връх на нечестна, преднамерена политическа комбинативност бяха 
оценени и необмислените, нескопосани парламентарни предложения за про-
мени в изборния закон непосредствено преди изборите. Към тази категория 
действия спада т.нар. генно партийно инженерство, по израза на Р. Овчаров, 
което е имало за цел да намали ефекта на изборния натиск от страна на ГЕРБ 
чрез раздробяване на вота на избирателите, насочвани към новосъздадени пар-
тии – сурогати.

Необходимо е да се отбележи, че носителите на аморалност не са самите 
партийни образувания, а техни функционери, отделни личности, или групи, 
които са корпоративно обвързани.

Ето защо ако искат да се борят с аморалността, партиите не трябва да до-
пускат безпринципна защита на лицата, които самостоятелно или групово са 
допуснали компрометиращи в морално отношение действия и поведение. Ако 
искат да възвърнат моралния си кредит в обществото, партиите трябва да се 
освободят от тези, които са им нанесли морален ущърб, и безкомпромисно да 
ги заменят с други лица, морално безукорни. Не популисткото разкрасяване на 
лозунгите, а реалното освобождаване от лицата с аморални простъпки е верни-
ят път партиите да си възвърнат общественото доверие.

Само за сведение моралната безукорност е изключително важен крите-
рий в Сената на САЩ при утвърждаване на министри и висши държавни слу-
жители. Не са малко случаите, когато предложения, направени от президенти, 
включително и от президента Обама, се отхвърлят от Сената поради наличие 
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на информация, че в различни периоди на своя живот предложените са допус-
нали отклонения от общоприетите морални норми.

В Япония пък е изключително трудно да си намерите работа, ако сте по-
казали нелоялност към фирмата или към работодателя си. А какво означава 
т.нар. политическо номадство в българския политически живот, ако не проява 
на нелоялност, за да не се употреби и квалификацията аморалност?!

Има за какво сериозно да се замислят и да се заловят за работа лидерите на 
партиите, които са в опозиция. Но без съмнение проблемите за аморалността 
ще са валидни и за тези, които поемат властта сега, защото властта има способ-
ността да ерозира бързо и съществено морала на хората, чиито морални устои 
са изградени и недостатъчно добре укрепнали.
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ЛЕВИЦАТА  ЗАГУБА НА 
ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Иван Недев

Между 4 и 7 юни в 27 страни – членки на Евро-
пейския съюз, се проведоха избори за Евро-

пейски парламент. Бяха избрани общо 736 евродепу-
тати, които представят около 500 милиона европейци. 
С това тези избори станаха най-големите транснаци-
онални избори в историята.

Европейската народна партия (ЕНП) отново 
получи най-много гласове – 35,9% (в изборите през 
2004 г. 36,7%) и 264 депутати (288), с 24 по-малко. 
Следващата по гласове е Партията на европейските 
социалисти (ПЕС) с 21,9% (27,6%), 5,7% по-малко, 
и 161 депутати (217), или с 56 по-малко. Алиансът 
на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) взе 
10,9% от гласовете (12,7%), или 1,8% по-малко, и 83 
депутати (100), със 17 по-малко. Групата на зелените 
получи 7,2% от гласовете (5,5%), или с 1,7% повече, 
и 52 депутати (43), или с 9 депутати повече. Групата 
на Съюза за Европа на нациите взе 4,8% от гласове-
те (5,6%) и 14 депутати (44), с 30 по-малко. Конфеде-
ративната група на Европейската обединена левица 
– Северна зелена левица взе 4,3% от гласовете (5,2%), 
или с 0,9% по-малко, и 33 депутати (41), или с 8 по-
малко. Групата на независимите демократи взе 2,4% 
от гласовете (2,8%), или 0,4% по-малко, и 18 депута-
ти (22), или с 4 по-малко. Групата на другите, в която 
влизат новата Консервативна и реформистка група 
на британските консерватори и други десни партии, 
има 12,6% от гласовете и 110 депутати (30), или с 80 
депутати повече.

Изборните резултати потвърдиха прогнозите 
от проучванията, направени няколко седмици пре-
ди изборите. Но остава без отговор въпросът защо 
левицата претърпя такова поражение по време на 
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най-дълбоката икономическа и финансова криза на капитализма от десети-
летия, особено в Европа. Когато се говори за най-дълбоката криза на капита-
лизма като система, би следвало да се очаква, че левицата ще извлече сериоз-
ни активи от нея.

Няколко месеца преди изборите, на 19 април 2009 г., „Файнаншъл таймс“ 
публикува статия на Джон Лойд, озаглавена „Европейската левица не успя да 
спечели от кризата“. Същото заглавие може да се постави и за резултатите от 
европейските избори. Къде сбърка левицата?

Според коментар на Тибор Десефи в „Оупън димокраси“ („Open democracy“) 
„опасенията от тероризма и последвалите страхове, предизвикани от имигра-
цията и проблема за устойчиво благосъстояние и социални системи, поставиха 
прогресивната левица под засилващ се натиск“. Футер Бос, лидерът на холанд-
ската Партия на труда, заяви в една реч неотдавна в Лондон, че тези проблеми 
и натискът на глобализацията „намаляват ефективността на политиката, която 
желае левицата. Тя засяга сплотеността, която е нашата кръвоносна система. 
Тя ощетява нашата международна ориентация, която винаги е била в сърцето 
на нашата мисия“. Олаф Крамме, директор на „Полиси нетуърк“ във Великоб-
ритания, пише, че „въпреки мащабите на кризата на неолиберализма, левите 
предложения как да се промени капитализмът не се приемат добре. Левицата 
се затруднява да предложи убедителна алтернатива как да се осигури богатство 
и сигурност. Всъщност в много страни консервативните партии са по-малко 
ентусиасти на растежа на финансовия капитализъм и по-твърди в регулиране-
то на финансовия сектор, отколкото левицата“. Общественото мнение е много 
скептично към левицата, чиито управляващи партии използваха печалбите, 
създадени от успехите на финансовия капитал, за да финансират своите соци-
ални програми. То е особено скептично към крайната левица, която обвинява 
капитализма, но има малък опит и няма убедителни програми за управление.

Това, че не само икономическата и финансова криза се е отразила върху ре-
зултатите в изборите за управляващите социалистически партии, личи от едно 
проучване на испанския икономически вестник „Експансион“ („Expansión“, 
09.06.2009). Анализът на изборните резултати показва, че Каталуния и Мадрид, 
където безработицата е доста по-ниска от средната за страната, са двата най-
големи региона, които наказаха Испанската социалистическа работническа 
партия (ИСРП). В Каталуния социалистите загубиха 205 346 гласа, а в Мадрид 
– 136 997 гласа. Това са само два примера от общата картина – нито безработи-
цата, нито намаляването на брутния вътрешен продукт (БВП) не могат изцяло 
да обяснят загубите на управляващата ИСРП. В същото време на Канарските 
острови ИСРП получи 10 400 гласа повече в сравнение с европейските избори 
през 2004 г., въпреки че тази автономна област има най-високата безработица 
в Испания – 26,12%. Остава да се прибави Андалусия, най-голямата автономна 
област в Испания, където кризата може да е главният фактор. Там безработица-
та е 24,04%, но въпреки това ИСРП печели почти 100 000 гласа повече.

Нещо подобно се вижда от данните за БВП. Кастилия ла Манча и Каталу-
ния са най-силно засегнатите от рецесията региони. Очаква се БВП да спадне 
там средно с 2,7% тази година и с близо 0,5% през следващата. В Каталуния 
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ИСРП губи най-много гласове, а в Кастилия ла Манча губи само 29 000 гла-
са. Социалистите губят най-много гласове в автономни области, в които БВП 
намалява по-малко от средния за страната, каквито са случаите с Кастилия и 
Леон, Мадрид, Мурсия и Галиция. Този анализ на „Експансион“ потвърждава, 
че не икономическата и финансова криза е главната причина за загубите на 
ИСРП в европейските избори.

Очевидно причините за загубите на европейската левица са много по-дъл-
боки и не са свързани само с кризата. Много от тях датират от доста години. 
През последното десетилетие тя не съумя да се приспособи към настъпилите 
промени, предизвикани от глобализацията и информационната революция. 
Левицата не успя и да предложи сериозна програма за излизане от сегашната 
икономическа и финансова криза. Даже протестите, организирани от проф-
съюзите, бяха спорадични и по-скоро насочени към решаване на проблемите 
на работниците в даден отрасъл или предприятие, отколкото към оказване на 
натиск върху управляващите правителства. Какъв по-красноречив пример от 
това, че когато преди няколко месеца броят на безработните в Испания достиг-
на 4 милиона души, профсъюзите са задоволиха с няколко не особено много-
людни демонстрации в Мадрид и в други големи градове и само с приказки за 
организиране на генерална стачка.

Според мене има и още една сериозна причина. На днешната европейска 
левица й липсват лидери от класата на У. Палме, В. Бранд, Ф. Митеран, Ф. Гонса-
лес, Т. Блеър, Г. Шрьодер, Г. Папандреу. Освен това, с малки изключения, левите 
партии ще трябва през следващите години да извършат смяна на поколенията 
на лидерите си.

Интерес представлява публикуваният във в. „El País“ от 19 юни 2009 годи-
на анализ на изтъкнатия теоретик на социалдемокрацията в Испания Лудолфо 
Парамио, директор на Центъра за сравнителни политики на Висшия съвет за 
научни изследвания (CSIC).

„Набиващ се на очи парадокс е, че в момента, когато неолибералните идеи 
са силно дискредитирани, европейските избори се превърнаха за социалдемок-
ратите в едно значително отстъпление с почти шест процента спрямо 2004 г., 
докато Европейската народна партия отстъпи само с по-малко от един процент. 
Това изисква обяснение, тъй като да се отдаде отстъплението само на увелича-
ването на въздържалите се не е достатъчно, защото не позволява да разберем 
защо въздържането е влошило гласуването най-вече на левицата“ – така започ-
ва статията му.

Първият въпрос според Парамио е, че банкрутът на неолибералните идеи 
в Европа, за разлика от САЩ, не съвпадна с исторически по значението си на-
ционални избори. Консервативните правителства смениха политиката си, без 
да поемат щетите от предишните си идеологически и политически постанов-
ки. Саркози например не може да бъде посочен като представител на предпо-
лагаемо дискредитирания неолиберализъм, макар че в даден момент неговите 
призиви бяха да се намали ролята на държавата и да се увеличи производи-
телността. Консервативното френско правителство приложи пакет от мерки за 
стимулиране на обществените строежи и помощи за секторите с проблеми как-
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то във финансовата система, така и в промишлеността, без да се опасява от уве-
личаване на бюджетния дефицит. „Казано по друг начин, френската десница не 
запази неолибералната си програма, а превърна в свой социалдемократическия 
отговор на кризата, докато социалистите във Франция не успяха да създадат 
своя собствена алтернативна програма.“

Сблъскали се с една класическа криза, консервативните управници забра-
виха за идеологията (повече или по-малко неолиберална) и приеха доста праг-
матичните политики за намеса в икономиката и за стимулиране на търсенето. 
Всички отново станаха кейнсианци, макар никой да не се е отрекъл клетвено от 
предишните си вярвания. „Ако се съди по политиките, които се прилагат, не е 
лесно да се говори за криза на социалдемократическите идеи: повече изглежда, 
че десницата си ги е присвоила“, продължава статията на Парамио.

Европейските избори обаче се решават на национален терен и поради това 
върху резултатите повлияха решително националните политически цикли. За 
лошите резултати, получени от европейската социалдемокрация, допринесоха 
много отстъпленията на британския лейбъризъм и на френския социализъм, 
които се обясняват най-вече с националната политика. Френската социалис-
тическа партия не успя да разреши вътрешните си разногласия и да се изправи 
срещу хиперактивния президент Саркози, а лейбъризмът преминава през соб-
ствената си голгота, процес, ускорен от скандала с разходите на депутатите, но 
и последица от недоволството от кризата и от това, че вече 12 години лейбърис-
тите са управляваща партия.

„Може ли да се говори за криза на социалдемокрацията като такава – пише 
Парамио. – Ако приемем, че всяка страна има своя собствена история и свой 
собствен политически цикъл, ще бъде твърде рисковано да твърдим това, въп-
реки лошите резултати на европейските избори. Куриозно е, но може да се каже, 
че именно САЩ сега са главният пример на действие на социалдемократичес-
ките идеи до такава степен, че някои щури консерватори обвиняват президента 
Обама, че бил социалист, който се стремял да унищожи капитализма.“

Като анализира политиките, които европейската социалдемокрация може 
да предложи, за да си осигури социалната подкрепа, Парамио отново прави па-
ралел със САЩ. Според него политиките, провеждани от Обама, не са различ-
ни от политиките, които в даден момент проведе Сапатеро, въпреки усилията 
на десницата и на някои социалисти от „вехтия завет“ да отричат такива анало-
гии. Става дума да се комбинират социалните права с едно ново виждане за ин-
дивидуалните права и да се възстанови ролята на държавата като инвеститор, 
за да се импулсира един нов модел на растеж и като регулатор на пазарите.

„Истинският проблем не са политиките, а създаването на ръководства, на 
които може да се има доверие и които имат тежест в европейския сценарий: 
на европейската социалдемокрация в голямата й част й предстои смяна на по-
коленията. Без ръководство, което вдъхва доверие и има ясен идеологически 
профил, няма да послужи много това, че времената, като последица от кризата, 
са благоприятни за идеите на социалдемокрацията“, завършва статията си Л. 
Парамио.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО СТРАНИ

АВСТРИЯ
Социалдемократическата партия на канцлера Вернер Файман претърпя 

голямо поражение. Подадените за нея гласове намаляха с 9,5% до рекордно нис-
ките 23,8% и 4 депутати. Нейният партньор в правителството – консервативна-
та Народна партия, получи 29,7% от гласовете, губейки 3% спрямо предишните 
европейски избори през 2004 г. Тя взе 6 депутатски места.

Най-големият победител в изборите стана досегашният евродепутат и не-
зависим политик Ханс-Петер Мартин. Неговата листа е на трето място, като 
увеличи получените гласове от 14 на 17,9%. Мартин критикуваше остро разхи-
щението и корупцията в Европейския парламент и Лисабонския договор. Той 
получи 3 депутати, зелените – 2, а Австрийската партия на свободата – 2.

БЕЛГИЯ
Белгия е една от страните с най-висок процент на участие в изборите – 

91%. Това се дължи на факта, че по закон гласуването там е задължително. Пар-
тиите, влизащи в ЕНП, получават 6 места, в ПЕС – 5, в Алианса на либералите и 
демократите за Европа (АЛДЕ) – 5, зелените – 3, други – 3 места.

БЪЛГАРИЯ
Партиите, влизащи в ЕНП, получават 6 места (ГЕРБ – 5, Синята коали-

ция – 1), в ПЕС (БСП – 4 места), либералите – 5 места (3 – ДПС и 2 – НДСВ), 
други (Атака – 2). БСП, която получи 8% по-малко гласове от ГЕРБ, беше на-
казана от избирателите за високото равнище на корупцията и заради подоз-
ренията за връзки между правителството и организираните престъпни гру-
пи. Меглена Кунева, българският комисар, допринесе за подкрепата на НДСВ. 
Участието в изборите се увеличи с 10% спрямо 2007 г., но все пак остава доста 
под средното за ЕС.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Европейските избори във Великобритания донесоха най-големия про-

вал на лейбъристите и най-лошите им резултати от 1910 г. насам. Те взеха едва 
15,31% от гласовете и 13 депутати. Консерваторите подобриха малко резулта-
тите си от 2004 г. и получиха 28,6% от гласовете и 26 места, двойно повече от 
лейбъристите. Унижението за лейбъристите беше още по-голямо от това, че 
бяха изместени и от второто място от Партията за независимост на Обедине-
ното кралство (16,09% и 13 депутати). Либералдемократите получиха 13,36% 
от гласовете и 11 депутати. За пръв път крайнодесният Британски национален 
фронт получи 6,04% от гласовете и двама депутати. Зелените получиха 8,38% 
и 2 места, Шотландската националистическа партия – 2 места. Лявата партия 
Шин Фейн в Северна Ирландия получи 26,04% от гласовете и един евродепутат. 
По този начин по-малките партии се възползваха от провала на лейбъристите.
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Необходимо е да се отбележи, че провалът на лейбъристите не се дължи на 
техните позиции по въпроси на Европейския съюз, а на отражението на ико-
номическата криза и на скандала с извънредните разходи на депутатите в бри-
танския парламент.

ГЕРМАНИЯ
Въпреки че получи едни от най-слабите си резултати в избори за Евро-

пейски парламент, ХДС/ХСС на Ангела Меркел с 37,9% от гласовете спечели 
43 от общо 99 евродепутатски места за Германия. Основният й противник и 
партньор в правителствената коалиция, ГСДП, получи най-лошия си резултат 
в национални избори след края на войната – 20,8% и 23 депутати. Потенциал-
ните съюзници на Меркел – Свободните демократи, спечелиха 11% от гласовете 
и 12 депутати. Зелените имат най-доброто си постижение с 12,1% и 14 депу-
тати. Новите леви „Die Linke“ на Оскар Лафонтен не можаха да се възползват 
от недоволството, предизвикано от безпрецедентната икономическа криза, и 
получиха 7,5% и 8 депутати.

ГЪРЦИЯ
Дясната Нова демокрация на Костас Караманлис претърпя поражение 

от социалистическата ПАСОК. Това е резултат от загрижеността на избирате-
лите поради нежеланието на правителството да разследва редица финансови 
скандали, в които са замесени бивши министри. Консерваторите, които имат 
само един депутат мнозинство в националния парламент, ще бъдат изправени 
пред нови искания за предсрочни национални избори. Крайнодясната партия 
ЛАОС, която се обявява против мюсюлманските имигранти в Гърция, спечели 
2 евродепутати. Гръцката комунистическа партия получи 2 и СИРИЗА (Коали-
ция на радикалната левица) – 1. Михалис Тремопулос, член на колективното 
ръководство на екозелените, стана първият представител на гръцките зелени, 
който спечели място в Европейския парламент.

ДАНИЯ
Евроскептиците от дясно и от ляво имаха напредък в изборите за Евро-

пейски парламент. С това те хвърлиха съмнения върху надеждата на правител-
ството да проведе референдум за приемане на еврото. Участието на избирате-
лите се увеличи от 48% през 2004 г. на 59%, което показва интереса на датчаните 
към ЕС.

Антиимигрантската Датска народна партия спечели 15% от гласовете и два-
ма депутати, увеличение с един спрямо 2004. Управляващата Либерално-консер-
вативна партия на Ларс Локе Расмусен запази своите 4 места, същия брой както и 
социалдемократите, които загубиха едно място. Лявото Народно движение сре-
щу ЕС запази единия си депутат. Зелените запазиха двамата си депутати.

ЕСТОНИЯ
Опозиционната Партия на центъра, която е подкрепяна от много руского-

ворещи, спечели европейските избори. Социалдемократите загубиха две мес-
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та и останаха с един депутат. Либералната Реформистка партия на министър-
председателя Андрус Ансип запази единственото си депутатско място.

ИРЛАНДИЯ
Управляващата партия Фианна Файл получи 24,08% от гласовете и 3 места 

от общо 12 депутати на Ирландия. Непопулярната й икономическа политика 
доведе до това, че тя загуби едно от местата си в Дъблин в полза на левия соци-
алист Джо Хигинс. Главната консервативна опозиционна партия получи 29,13% 
от гласовете и 4 депутати. Лейбъристите спечелиха 3 депутати и още едно място 
беше получено от друг независим, Харкин. Новата партия Либертас на бизнес-
мена милионер Деклан Ганли, привърженик на кампанията НЕ на референдума 
за одобряване на Лисабонския договор, претърпя поражение. Фактът, че от 12-
те ирландски депутати 11 са привърженици на одобряването на Лисабонския 
договор, предизвика всеобща радост в Брюксел.

ИСПАНИЯ
Управляващата Испанска социалистическа работническа партия (ИСРП) 

на Хосе Луис Родригес Сапатеро претърпя сериозно, но не катастрофално по-
ражение. Тя получи 38,51% от гласовете и 21 депутати (с 4 по-малко от 2004). 
Народната партия на Мариано Рахой получи 42,33% от гласовете и 23 депутати 
(1 повече от 2004). Обединената левица запази двете си места в ЕП. Коалиция 
за Европа, в която влизат Каталанската националистическа партия и Баската 
националистическа партия, получи също 2 депутати. Коалицията за Европа на 
народите получи един депутат. Новата партия на напусналата ИСРП Роса Диез 
– Съюз, Прогрес и Демокрация, взе 2,5% от гласовете и спечели един депутат.

ИТАЛИЯ
Италианците в общи линии продължиха да подкрепят дясното от центъра 

правителство на Силвио Берлускони. Неговата партия Форца Италия получи 
35,2% от гласовете и 29 депутати. Лявата центристка Демократическа партия, 
водена от Дарио Франческини, има 26,2% и 21 места. Националистите от Се-
верна лига взеха 10,2% от гласовете и 9 депутати, партията на съдията Ди Пи-
етро получи 8% от гласовете и 7 депутати, Съюзът на демократическия център 
– 6,51% от гласовете и 5 депутати.

КИПЪР
Гръцките кипърски партии, които подкрепят водените под егидата на 

ООН преговори за обединяване на Кипър, получиха 70% от гласовете. Участи-
ето в изборите обаче беше най-ниското досега, като най-много се въздържаха 
младите гласоподаватели и жителите на Никозия.

Дясната опозиционна Демократическа партия (DYSY) спечели 35,65% и 
двама депутати, а управляващата Кипърска комунистическа партия (AKEL) 
– 34,9% и също двама депутати. Но АКЕЛ увеличи процента на гласовете си от 
миналогодишните парламентарни избори. Нейното умерено крило засили вли-
янието си, откакто президентът Димитрис Христофиас предаде ръководството 
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на партията на Андреас Киприану в началото на тази година. Националисти-
ческата Демократическа партия (DIKO) се представи по-лошо от прогнозите и 
получи един депутат, докато социалистите (EDEK) спечелиха за пръв път място 
в Европейския парламент.

Турската кипърска общност беше изключена от изборите, тъй като ки-
пърските гърци гласуваха против обединението в референдума, проведен през 
2004 г., един месец преди Кипър да влезе в ЕС.

ЛАТВИЯ
Латвийските избиратели наказаха десните партии за икономическата кри-

за в изборите за Европейски парламент и в общинските избори. Управляващата 
Нова ера, която влезе в правителството тази година, спечели само 7% от гласо-
вете и един депутат, Народната партия, най-голямата коалиционна партия, не 
спечели депутатско място, а „За Отечество и Свобода“ – само едно място, дока-
то преди тези избори имаше 4 депутати. Гражданският съюз, който също влезе 
неотдавна в парламента, постигна най-добрия резултат за управляващата коа-
лиция с 24% от гласовете и 2 места. Партиите, подкрепяни от рускоговорещите, 
които бяха изключени от властта след независимостта, се възползваха от това, 
че са в опозиция. Партията на хармонията зае второ място с 19,5% от гласовете 
и две места в ЕП. Никоя партия на левицата не получи места.

ЛЮКСЕМБУРГ
Процентът на гласувалите в Люксембург също надхвърли 90%, поради за-

конното изискване за задължително гласуване. Партията на министър-предсе-
дателя Жан-Клод Юнкер – Християнсоциална народна партия, получи 31,33% 
от гласовете и 3 евродепутати. Социалдемократическата партия взе 19,42% от 
гласовете и едно място, Демократическата партия – 18,71% и един депутат. Зе-
лените спечелиха 16,84% от гласовете и също един депутат. Новата лява партия 
– Dei Lenk, получи 3,41% от гласовете, но не взе депутатско място. Комунисти-
ческата партия на Люксембург – 1,54% и също е без депутатски места.

ПОЛША
Управляващата дясна от центъра партия Гражданска платформа спечели 

голяма победа в изборите, като взе 44,4% от гласовете и 25 депутати (от общо 
50). Дясната партия Закон и справедливост е втора с 27,4% от гласовете и 15 
депутати. Макар резултатът й да е по-висок от европейските избори през 2004 
г., има спадане в сравнение с парламентарните избори през 2007, когато парти-
ята спечели 32% от гласовете. Съюзът на демократичната левица взе 12,34% от 
гласовете и 7 депутатски места, с което отбеляза голяма спадане в сравнение с 
предишни избори.

ПОРТУГАЛИЯ
Главната опозиционна дясна от центъра Социалдемократическа партия 

(ПСД) с 31,7% от гласовете и 8 депутати изпревари управляващата Социалис-
тическа партия (ПС) на министър-председателя Жозе Сократиш, която получи 
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26,6% от гласовете и 7 депутати. Добре се представи новата лява партия – Блок 
на левицата, която взе 10,7% от гласовете и 3 депутати. Демократичната уни-
тарна левица, в която влиза и Португалската комунистическа партия, получи 2 
депутати. С това Блокът на левицата и компартията допринесоха значително за 
поражението на социалистите.

РУМЪНИЯ
Двете управляващи коалиционни партии – центристката Демократически 

либерали и социалдемократите (бивши комунисти), получиха близки резулта-
ти. Демократическите либерали имат 29,71% от гласовете и 10 места, а социал-
демократите (избирателен съюз на социалдемократи и комунисти) – 31,07% и 
11 места. Дъщерята на президента Бъсеску, която се представи индивидуално, 
беше избрана за депутат. Крайнодясната националистическа партия „Румъния 
Маре“ взе 8,65% от гласовете и 3 евродепутати. Зелените получиха едно депу-
татско място.

СЛОВАКИЯ
Словашката управляваща лява партия – курс – социална демокрация 

(СМЕР – СД) спечели европейските избори. Тя получи 32,02% от гласовете и 5 
депутатски места. Словашкият демократичен и селски съюз – 2 места, Селската 
демократична партия – 2 места, партията на унгарското малцинство – също 2 
места. Дясната Словашка народна партия получи 1 място. Словашката кому-
нистическа партия получи 1,65% от гласовете и не можа да спечели депутатско 
място.

СЛОВЕНИЯ
Главната опозиционна дясна от центъра Словенска демократична партия 

получи 26,9% от гласовете и 2 депутатски места, управляващите ляво от центъ-
ра социалдемократи – 18,5% от гласовете и 2 депутатски места, Нова Словения 
– 16,33% от гласовете и 1 депутат, либералдемократите – 11,52% от гласовете и 1 
депутат, ЗАРЕЗ (либерална партия) – 9,81% от гласовете и един депутат.

УНГАРИЯ
Управляващата Унгарска социалистическа партия претърпя голямо пора-

жение, като получи само 17% от гласовете и 4 депутати. Опозиционната дяс-
ноцентристка партия Унгарски граждански съюз (Фидес) спечели 56% от гла-
совете и 14 депутати. С това предсрочните национални избори стават доста 
вероятни. Най-тревожна за основните партии беше появата на крайнодясната 
партия Йобик, която спечели 15% и 3 депутатски места.

ФИНЛАНДИЯ
„Истинските финландци“ – евроскептична и антиимигрантска партия, ус-

пяха да направят пробив на изборите, като спечелиха 10% от гласовете и едно 
място в Европарламента. Техният лидер Тимо Соини получи 130 хиляди лични 
гласа, повече от другите кандидати. Успехът на „Истинските финландци“ беше 
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предимно за сметка на Партията на центъра на министър-председателя Мати 
Ванханен, която получи 19% от гласовете (5% по-малко от 2004 г.) и загуби едно 
от четирите си депутатски места. Нейните коалиционни консервативни пар-
тньори също загубиха едно от четирите си депутатски места, докато другите 
техни партньори – зелените, спечелиха две депутатски места, с едно повече от 
2004 г. Изглежда, че „Истинските финландци“ са привлекли гласове от лявата 
опозиция, която се представи доста зле. Социалдемократите слязоха до 17,5% 
от гласовете, като взеха само две депутатски места, а комунистите изгубиха 
единственото си място.

ФРАНЦИЯ
Управляващата партия на президента Саркози – Съюз за народно дви-

жение (UMP), спечели изборите с 27,8% от гласовете и 29 депутати. Соци-
алистическата партия претърпя тежко поражение и получи само 16,48% от 
гласовете и 14 депутати. За победител може да се смята партията на зелените 
– „Юроп еколожи“, на Д. Кон-Бендит, която получи 15,7% от гласовете и 14 
евродепутати, изпреварвайки Демократичното движение на Франсоа Байру 
с 6 депутати. Левият Фронт за промяна на Европа, в който влизат Френската 
комунистическа партия, партията Ла гош (Левицата), унитарната и алтерна-
тивната левица и други малки партии на новите леви, взе 6% от гласовете и 4 
депутати. Крайнодесният Национален фронт получи малко повече гласове от 
нея, но с един депутат по-малко – 3. Партията Либертас получи единствено 
във Франция един депутат.

ХОЛАНДИЯ
Всеки седми избирател гласува за ултранационалистическата партия на 

свободата на Геерт Вилдерс, който поиска България и Румъния да бъдат из-
гонени от ЕС. Това ще принуди останалите партии също да минат надясно. Тя 
спечели 16,97% от гласовете и 4 от общо 25 депутатски места. Християндемок-
ратите на министър-председателя Ян Петер Балкененде получиха 20,05% от 
гласовете и 5 депутати (2 по-малко от 2004 г.). Техният коалиционен партньор 
– Партията на труда, взе 12,05% от гласовете и 3 депутатски места (срещу 7 на 
предишните избори); зелените – 8,77% от гласовете и 3 депутати, а социалисти-
те – 7,1% и 2 депутати.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Чешката дясна от центъра партия Граждански демократи спечели неочак-

вана победа над социалдемократите с 31,5% от гласовете и получи 9 от общо 22 
депутати в страната. Социалдемократите получиха 7 депутатски места, кому-
нистите – 4 депутати и християндемократите – 2. Участието в изборите беше 
много ниско – само 28%.

ШВЕЦИЯ
Шведите гласуваха против евроскептиците при увеличено участие от 

44%. Евроскептичната партия Юнски лист, която е против приемането на ев-
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рото, слезе под 4-процентовата бариера и не спечели депутатско място, а през 
2004 г. имаше 3 депутати. Либералната партия, която центрира кампанията 
си върху приемането на еврото, увеличи гласовете си до 13,6% и взе три де-
путатски места. Така управляващата центристка коалиция получи 9 от общо 
18 депутатски места. Опозиционните социалдемократи останаха първи по 
получени гласове – 24,41%, и запазиха петте си евродепутати. Техните пар-
тньори обаче имаха различни резултати. Зелената партия получи 11,02% от 
гласовете и увеличи депутатските си места от 1 на 2, а Лявата партия с 5,66% 
от гласовете загуби едно от двете си места. Либералите взеха 13,58% от гла-
совете и 3 депутати. Новата Пиратска партия, която се бори за правото да се 
сваля интелектуална собственост от интернет, без да се плаща, получи 7,13% 
от гласовете и един депутат.

РЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ

Само две седмици след изборите започна реструктуриране на политичес-
ките групи в Европейския парламент. Британските консерватори заедно с още 
седем десни партии, сред които полската Закон и справедливост, чешката Граж-
данска демокрация и др., напуснаха групата на ЕНП и образуваха нова парла-
ментарна група – Консервативна и реформистка група. Тя има 55 депутати от 
8 страни.

На 22 юни т.г. ПЕС се обедини с Италианската демократическа партия в 
нов Алианс на социалисти и демократи, с което техните депутати станаха общо 
182, само с 82 по-малко от депутатите на ЕНП.

МНЕНИЯ НА ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ

Мартин Шулц, председател на ПЕС: „това е горчиво разочарование, ние 
се надявахме на по-добър резултат, но в повечето страни той беше доста лош 
за нас“. Шулц предупреди за опасността процентът на гласувалите избира-
тели все повече да намалява, докато Европейският парламент получава все 
повече права.

Франция – Филип Ламбер, президент на Европейската зелена партия: „Ви-
дяхме как някои хора се обърнаха към евроскептичните партии и този процес 
беше подхранван от известен страх и съмнение. Социалдемокрацията не можа 
да дефинира ясно целите си.“

Германия – Франц-Валтер Щайнмайер, външен министър, бъдещ канди-
дат на ГСДП за канцлер: „Това е разочароващ резултат. Няма как да го изразим 
по друг начин.“

Франция – Мартин Обри, лидер на Френската социалистическа партия: 
„Социалистическата партия се нуждае от дълбоко обновление. Тя не може да 
функционира повече в затворен кръг.“

Италия – Дарио Франческини, лидер на Италианската демократическа 
партия, обвини за поражението на левицата господството на милиардера Бер-
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лускони над италианската телевизия: „Ние бяхме Давид против Голиат и Голиат 
невинаги губи.“

Великобритания – Греъм Уотсън, лидер на Алианса на либерали и демокра-
ти в Европейския парламент: „Изглежда, че групата на либералите и демокра-
тите ще се върне в новия парламент в почти същия си размер. Това означава, 
че ние ще продължим да държим баланса между левицата и десницата.“ Той 
обясни ниското участие (43,09%) с това, че избирателите не виждаха „никаква 
връзка“ между това как те гласуват и окончателното оформяне на брюкселските 
институции.

Испания – при отсъствието на самокритика в ИСРП след изборното по-
ражение на 7 юни трябваше да излезе бившият генерален секретар Фелипе 
Гонсалес, за да каже на висок глас и ясно: „Имаше грешка във фокуса на кам-
панията.“
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СТРАТЕГИЯ
за националната сигурност на Руската 
федерация до 2020 година *

(УТВЪРДЕНА с Указ  № 537 на Президента на Руската федерация от 12 май 2009 г.)

І. Общи положения

1. Русия преодоля последиците от системната политическа и социално-
икономическа криза от края на ХХ век – спря спадането на равнището и на 
качеството на живота на руските граждани, устоя на напора на национализма, 
сепаратизма и международния тероризъм, предотврати дискредитирането на 
конституционния ред, запази суверенитета и териториалната си цялост, въз-
станови възможностите за нарастване на своята конкурентоспособност и за 
отстояване на националните си интереси в качеството на ключов субект на 
формиращите се многополярни международни отношения.

Реализира се адекватна на вътрешните и външните условия държавна по-
литика в областта на националната отбрана, държавната и обществената сигур-
ност и устойчивото развитие на Русия. Създадени са предпоставки за укреп-
ване на системата за осигуряване на националната сигурност, консолидирано 
е правното пространство. Решени са първостепенни задачи в икономическата 
сфера, повиши се инвестиционната привлекателност на националната иконо-
мика. Възраждат се изконните руски идеали, духовността, достойното отноше-
ние към историческата памет. Укрепва общественото съгласие върху основата 
на общите ценности – свобода и независимост на руската държава, хуманизъм, 
междунационален мир и единство на културите на многонационалния народ 
на Руската федерация, уважение към семейните традиции, патриотизъм.

Като цяло са създадени предпоставките за надеждно предотвратяване на 
вътрешните и външните заплахи за националната сигурност, за динамично раз-
витие и за превръщане на Руската федерация в една от лидиращите държави по 
равнище на техническия прогрес, качество на живота на населението, влияние 
върху световните процеси.

*  Сп.  „Понеделник“ ще публикува и други официални документи, както и анализи за нацио-
налната, регионалната и глобалната сигурност.
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В условията на глобализация на процесите на световното развитие, на 
международните политически и икономически отношения, формиращи нови 
заплахи и рискове за развитието на личността, на обществата и държавите, Ру-
сия в качеството на гарант за благополучното национално развитие преминава 
към нова държавна политика в областта на националната сигурност.

2. Основните направления за осигуряване на националната сигурност 
на Руската федерация са стратегическите национални приоритети, от които се 
определят задачите на най-важните социални, политически и икономически 
преобразувания за създаване на сигурни условия за реализиране на консти-
туционните права и свободи на гражданите на Руската федерация, за осъщест-
вяване на устойчиво развитие на страната, за запазване на териториалната ця-
лост и суверенитета на държавата.

3. Стратегията за националната сигурност на Руската федерация до 2020 
година е официално признатата система от стратегически приоритети, цели 
и мерки в областта на вътрешната и външната политика, очертаващи състоя-
нието на националната сигурност и равнището на устойчивото развитие на 
държавата в дългосрочна перспектива.

Концептуалните положения в областта на осигуряването на националната 
сигурност се базират върху фундаменталната взаимовръзка и взаимозависи-
мост между Стратегията за националната сигурност на Руската федерация до 
2020 година и Концепцията за дългосрочното социално-икономическо разви-
тие на Руската федерация за периода до 2020 година.

4. Настоящата Стратегия е базов документ за планиране развитието на 
системата за осигуряване на националната сигурност на Руската федерация, в 
който се излагат редът на действията и мерките за осигуряване на национал-
ната сигурност. Тя е основа за конструктивно взаимодействие на органите на 
държавната власт, организациите и обществените обединения за защита на на-
ционалните интереси на Руската федерация и за гарантиране на сигурността на 
личността, обществото и държавата.

5. Основната задача на Стратегията е да формира и да поддържа със си-
лите за гарантиране на националната сигурност вътрешни и външни условия, 
благоприятни за реализиране на стратегическите национални приоритети.

6. В Стратегията се използват следните основни понятия:
• „национална сигурност“ – състоянието на защитеност на личността, об-

ществото и държавата от вътрешни и външни заплахи, което позволява да се 
осигурят конституционните права и свободи, достойното качество и равнище 
на живота на гражданите, суверенитетът, териториалната цялост и устойчиво-
то развитие на Руската федерация, отбраната и сигурността на държавата;

• „национални интереси на Руската федерация“ – съвкупността от вът-
решни и външни потребности на държавата за осигуряване на защитата и ус-
тойчивото развитие на личността, обществото и държавата;

• „заплаха за националната сигурност“ – пряката или косвена възможност 
за нанасяне щети на конституционните права и свободи, на достойното каче-
ство и равнище на живота на гражданите, на суверенитета и териториалната 
цялост, на устойчивото развитие на Руската федерация, на отбраната и сигур-
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ността на държавата;
• „стратегически национални приоритети“ – най-важните направления за 

осигуряване на националната сигурност, чрез които се реализират конституци-
онните права и свободи на гражданите на Руската федерация и се осъществяват 
устойчивото социално-икономическо развитие и защитата на суверенитета на 
страната, на нейната независимост и териториална цялост;

• „система за осигуряване на националната сигурност“ – силите и сред-
ствата за осигуряване на националната сигурност;

• „сили за осигуряване на националната сигурност“ – Въоръжените сили 
на Руската федерация, другите войски, войскови формирования и органи, за 
които федералното законодателство предвижда военна и (или) правозащит-
на служба, както и федералните органи на държавната власт, които участват в 
осигуряването на националната сигурност на държавата въз основа на законо-
дателството на Руската федерация;

• „средства за осигуряване на националната сигурност“ – технологии-
те, както и техническите, програмните, лингвистичните, правните, организа-
ционните средства, включително телекомуникационните канали, използвани в 
системата за осигуряване на националната сигурност за събиране, оформяне, 
обработване, предаване или приемане на информация за състоянието на на-
ционалната сигурност и за мерките за нейното укрепване.

7. Силите и средствата за осигуряване на националната сигурност съсре-
доточават своите усилия и ресурси за осигуряване на националната сигурност 
във вътрешнополитическата, икономическата и социалната сфера, в сферата 
на науката и образованието, в международната, духовната, информационната, 
военната, отбранителнопромишлената и екологичната сфера, в сферата на об-
ществената сигурност.

ІІ. Съвременният свят и Русия: 
състояние и тенденции на развитие

8. Развитието на света върви по пътя на глобализацията на всички сфе-
ри на международния живот, който се отличава с висок динамизъм и с взаимо-
зависимост между събитията.

Между държавите се изострят противоречията, свързани с неравномер-
ността на развитието в резултат от глобализационните процеси, със задълбо-
чаването на разрива между равнищата на благосъстояние на страните. Ценно-
стите и моделите на развитие станаха предмет на глобална конкуренция.

Нарасна уязвимостта на всички членове на международната общност пред 
лицето на новите предизвикателства и заплахи.

В резултат от укрепването на новите центрове на икономически растеж 
и политическо влияние се създава качествено нова геополитическа ситуация. 
Формира се тенденция за търсене на решения на съществуващите проблеми и 
за регулиране на кризисните ситуации на регионална основа без участието на 
нерегионални сили.

Несъстоятелността на съществуващата глобална и регионална архитек-
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тура, ориентирана, особено в Евро-Атлантическия регион, само към Организа-
цията на северноатлантическия договор, а също и несъвършенството на прав-
ните инструменти и механизми все повече създават заплаха за осигуряването 
на международната сигурност.

9. Преходът от блоковото противопоставяне към принципите на мно-
говекторната дипломация, както и ресурсният потенциал на Русия и прагма-
тичната политика за използването му разшириха възможностите на Руската 
федерация да укрепи влиянието си на световната арена.

Руската федерация притежава достатъчен потенциал, за да разчита в сред-
носрочна перспектива да се създадат условия за включването й в числото на 
държавите лидерки в световната икономика въз основа на ефективно участие в 
световното разделение на труда, на повишаване на глобалната конкурентоспо-
собност на националното стопанство, на отбранителния потенциал, на равни-
щето на държавната и обществената сигурност.

10. Върху осигуряването на националните интереси на Руската федера-
ция негативно влияние ще оказват вероятните рецидиви на едностранни сило-
ви подходи в международните отношения, противоречията между основните 
участници в световната политика, заплахата от разпространение на оръжията 
за масово унищожение и от попадането им в ръцете на терористите, както и 
усъвършенстването на формите на противоправна дейност в кибернетичната и 
биологичната област, в сферата на високите технологии. Ще се засили глобал-
ното информационно противоборство, ще нараснат заплахите за стабилността 
на индустриалните и развиващите се държави в света, за социално-икономи-
ческото им развитие и за демократичните институции. Ще се развият наци-
оналистическите настроения, ксенофобията, сепаратизмът и насилственият 
екстремизъм, включително под лозунгите на религиозния радикализъм. Ще се 
изострят световната демографска ситуация и проблемите на заобикалящата ни 
природна среда, ще нараснат заплахите, свързани с неконтролираната и неза-
конната миграция, с наркотърговията и търговията с хора, с другите форми на 
транснационална организирана престъпност. Вероятно е разпространението 
на епидемии, предизвикани от нови, неизвестни по-рано вируси. По-осезаем 
ще стане дефицитът на прясна вода.

11. Вниманието на световната политика в дългосрочна перспектива ще 
бъде съсредоточено върху овладяването на източниците на енергийни ресурси, 
включително в Близкия изток, шелфа на Баренцово море и други райони на Ар-
ктика, в басейна на Каспийско море и в Централна Азия. Негативно въздействие 
върху международната обстановка в средносрочна перспектива ще продължават 
да оказват ситуацията в Ирак и в Афганистан, конфликтите в Близкия и в Сред-
ния изток, в редица страни в Южна Азия и в Африка, на Корейския полуостров.

12. Критичното състояние на физическата изправност на опасните ма-
териали и обекти, особено в страните с нестабилна вътрешнополитическа си-
туация, а също и неконтролираното от държавите разпространение на обик-
новените въоръжения могат да доведат до изостряне на съществуващите и до 
възникване на нови регионални и междудържавни конфликти.

В условията на конкурентна борба за ресурси не са изключени решения на 
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възникващите проблеми с прилагане на военна сила – може да бъде нарушен 
създаденият баланс на силите близо до границите на Руската федерация и до 
границите на нейните съюзници.

Нараства рискът от увеличаване на броя на държавите, притежаващи яд-
рено оръжие.

Възможностите за поддържане на глобалната и регионалната стабилност 
съществено ще се стеснят при разполагане в Европа на елементи от глобалната 
система за противоракетна отбрана на Съединените американски щати.

Последиците от световните финансово-икономически кризи може да ста-
нат съпоставими по съвкупни щети с мащабното прилагане на военна сила.

13. В дългосрочна перспектива Руската федерация ще се стреми да из-
гражда международните отношения върху принципите на международното 
право и осигуряването на надеждна и еднаква сигурност на държавите. За за-
щита на своите национални интереси, оставайки в рамките на международно-
то право, Русия ще провежда рационална и прагматична външна политика, из-
ключваща скъпоструваща конфронтация, включително и нова надпревара във 
въоръжаването.

Русия разглежда Организацията на обединените нации и Съвета за си-
гурност на Организацията на обединените нации като централен елемент на 
стабилна система на международните отношения, чиято основа са уважението, 
равноправието и взаимноизгодното сътрудничество между държавите, опира-
щи се на цивилизованите политически инструменти за решаване на глобални и 
регионални кризисни ситуации.

Русия ще засилва взаимодействието си с такива многостранни формации 
като Групата на осемте, Групата на двайсетте, РИК (Русия, Индия и Китай), 
БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай), ще използва възможностите и на дру-
ги неформални международни институции.

Развитието на двустранното и многостранното сътрудничество с държави-
те – участнички в Общността на независимите държави, е приоритетно за Русия 
направление във външната политика. Русия ще се стреми да развива потен циала 
на регионалната и субрегионалната интеграция и координация в пространство-
то на държавите – участнички в Общността на независимите държави, в рам-
ките преди всичко на самата Общност, както и на Организацията на договора 
за колективна сигурност и на Евразийската икономическа общност, оказващи 
стабилизиращо влияние върху общата обстановка в регионите, граничещи с 
държавите – участнички в Общността на независимите държави.

При това Организацията на договора за колективна сигурност се раз глежда 
като главен междудържавен инструмент, призван да противостои на регионал-
ните предизвикателства и заплахи от военно-политически и военностратеги-
чески характер, включително и на незаконния оборот на наркотични средства 
и психотропни вещества.

14. Русия ще способства за укрепване на Евразийската икономическа 
общност като ядро на икономическата интеграция, като инструмент за съдей-
ствие в реализирането на крупни водноенергийни, инфраструктурни, промиш-
лени и други съвместни проекти, на първо място от регионално значение.
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15. За Русия ще има особено значение укрепването на политическия 
потенциал на Шанхайската организация за сътрудничество, стимулирането в 
нейните рамки на практическите крачки, допринасящи за укрепване на взаим-
ното доверие и на партньорството в Централноазиатския регион.

16. Руската федерация се обявява за всемерно укрепване на механизмите 
за взаимодействие с Европейския съюз, включително за последователно фор-
миране на общи пространства в сферите на икономиката, външната и вътреш-
ната сигурност, образованието, науката, културата. На дългосрочните нацио-
нални интереси на Русия отговаря формирането в Евро-Атлантика на открита 
система за колективна сигурност върху ясна договорноправна основа.

17. Определящ фактор в отношенията с Организацията на северно-
атлантическия договор ще остане неприемливостта за Русия на плановете за 
придвижване на военната инфраструктура на Алианса към нейните граници 
и на опитите да му се придадат глобални функции, влизащи в противоречие с 
нормите на международното право.

Русия е готова да развива отношенията с Организацията на северноат-
лантическия договор върху основата на равноправието и в интерес на укреп-
ването на всеобщата сигурност в Евро-Атлантическия регион. Дълбочината и 
съдържанието на тези отношения ще се определят от готовността на Алианса 
да отчита законните интереси на Русия при осъществяване на военнополити-
ческото планиране, да уважава нормите на международното право, както и от 
готовността му за по-нататъшна трансформация и за търсене на нови задачи и 
функции с хуманитарна насоченост.

18. Русия ще се стреми към изграждане на равноправно и пълноценно 
стратегическо партньорство със Съединените американски щати върху осно-
вата на съвпадащи интереси и с отчитане на ключовото влияние на руско-аме-
риканските отношения върху състоянието на международната обстановка като 
цяло. В качеството на приоритети ще останат постигането на нови договоре-
ности в сферата на разоръжаването и контрола над въоръженията, укрепване-
то на мерките за доверие, както и решаването на въпросите за неразпростране-
ние на оръжията за масово унищожение, засилването на антитерористичното 
сътрудничество, регулирането на регионалните конфликти.

19. В сферата на международната сигурност Русия ще запази привърза-
ността си към използването на политически, правни, външноикономически, 
военни и други инструменти за защита на държавния суверенитет и на нацио-
налните си интереси.

Провеждането на предсказуема и открита външна политика е неразривно 
свързано с реализирането на задачите за устойчиво развитие на Русия. Успеш-
ното интегриране на Русия в глобалното икономическо пространство и в меж-
дународната система на разделение на труда се затруднява от ниските темпове 
на привеждане на националната икономика на иновационен път на развитие.

20. За предотвратяване на заплахите за националната сигурност е не-
обходимо да се осигурят социална стабилност, етническо и конфесионално съ-
гласие, да се засилят мобилизационният потенциал и растежът на национална-
та икономика, да се издигне качеството на работа на органите на държавната 
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власт и да се създадат действени механизми за взаимодействието им с граждан-
ското общество с цел гражданите на Руската федерация да реализират правата 
си на живот, сигурност, труд, жилище, здраве и здравословен начин на живот, 
достъпно образование и културно развитие.

ІІІ. Национални интереси на Руската федерация и 
стратегически национални приоритети

21. Националните интереси на Руската федерация в дългосрочна пер-
спектива включват:

• развитие на демокрацията и на гражданското общество, повишаване на 
конкурентоспособността на националната икономика;

• осигуряване на устойчивост на конституционния строй, на териториал-
ната цялост и суверенитета на Руската федерация;

• превръщане на Руската федерация в световна държава, чиято дейност е 
насочена към поддържане на стратегическата стабилност и взаимноизгодните 
партньорски отношения в условията на многополярния свят.

22. Вътрешните и външните суверенни потребности на държавата в 
осигуряването на националната сигурност се реализират чрез стратегическите 
национални приоритети.

23. Основните приоритети на националната сигурност на Руската феде-
рация са националната отбрана, държавната и обществената сигурност.

24. За осигуряване на националната сигурност, наред с постигането на 
основните приоритети на националната сигурност, Руската федерация съсре-
доточава своите усилия и ресурси върху следните приоритети на устойчивото 
развитие:

• повишаване на качеството на живота на руските граждани чрез гаранти-
ране на личната сигурност, чрез високи стандарти за осигуряване на живота;

• икономически растеж, който се постига преди всичко чрез развитие на 
националната иновационна система и на инвестициите в човешкия капитал;

• наука, технологии, образование, здравеопазване и култура, които се раз-
виват по пътя на укрепване на ролята на държавата и усъвършенстване на дър-
жавно-частното партньорство;

• екология на живите системи и рационално използване на природата, чи-
ето поддържане се постига чрез балансирано потребление, развитие на прогре-
сивните технологии и целесъобразно възпроизводство на природноресурсния 
потенциал на страната;

• стратегическа стабилност и равноправно стратегическо партньорство, 
които се укрепват върху основата на активното участие на Русия в развитието 
на многополярния модел на световното устройство.

ІV. Осигуряване на националната сигурност

25. Основното съдържание на осигуряването на националната сигур-
ност се състои в поддържането на правните и институционалните механизми, а 
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също така на ресурсните възможности на държавата и обществото на равнище, 
отговарящо на националните интереси на Руската федерация.

Състоянието на националната сигурност на Руската федерация зависи 
пряко от икономическия потенциал на страната и от ефективността на функ-
циониране на системата за осигуряване на националната сигурност.

1. Национална отбрана

26. Стратегическите цели на усъвършенстването на националната от-
брана са предотвратяване на глобални и регионални войни и конфликти и осъ-
ществяване на стратегическо сдържане в интерес на осигуряването на военната 
сигурност на страната.

Стратегическото сдържане предполага разработване и системно реализи-
ране на комплекс от взаимносвързани политически, дипломатически, военни, 
икономически, информационни и други мерки, насочени към изпреварване 
или намаляване на заплахата от деструктивни действия от страна на държава 
агресор (коалиция от държави).

Стратегическото сдържане се осъществява чрез използване на икономи-
ческите възможности на държавата, включително ресурсно поддържане на си-
лите за осигуряване на националната сигурност, чрез развитие на системата за 
военно-патриотично възпитание на гражданите на Руската федерация, както и 
на военната инфраструктура и на системата за управление на военната органи-
зация на държавата.

27. Руската федерация осигурява националната отбрана, опирайки се на 
принципите на рационалната достатъчност и ефективност, включително на ме-
тодите и средствата за невоенно реагиране, на механизмите на публичната ди-
пломация и на миротворчеството, на международното военно сътрудничество.

28. Военната сигурност се осигурява чрез развитие и усъвършенстване 
на военната организация на държавата и на отбранителния потенциал и чрез 
заделяне на достатъчни по обем финансови, материални и други ресурси за 
тези цели.

Постигането на стратегическите цели на националната отбрана се осъще-
ствява чрез развитие на системата за осигуряване на националната сигурност, 
провеждане на перспективна военнотехническа политика и развитие на воен-
ната инфраструктура, както и чрез усъвършенстване на системата за управ-
ление на военната организация на държавата и реализиране на комплекса от 
мерки за повишаване престижа на военната служба.

29. Държавната политика на Руската федерация в областта на национал-
ната отбрана и военното строителство, включително в рамките на Съюзната 
държава, в дългосрочна перспектива е насочена към усъвършенстване на Въо-
ръжените сили на Руската федерация, на другите войски, войскови формирова-
ния и органи, призвани при всякакви условия на развитието на военно-поли-
тическата обстановка да осигурят сигурността, суверенитета и териториалната 
цялост на държавата.

30. Заплаха за военната сигурност е: политиката на редица водещи 
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чужди страни, насочена към постигане на преобладаващо превъзходство във 
военната сфера, преди всичко в стратегическите ядрени сили, по пътя на раз-
витието на оръжия с висока точност, на информационни и други високотехно-
логични средства за водене на въоръжена борба, на стратегическите неядрени 
въоръжения, на създаването в едностранен порядък на глобална система за 
противоракетна отбрана и на милитаризирането на околоземното космическо 
пространство, политика, способна да доведе до нова спирала на надпреварата 
във въоръжаването, както и до разпространението на ядрените, химическите, 
биологическите технологии, на производството на оръжия за масово унищоже-
ние или на негови компоненти и на средства за доставяне.

Негативното въздействие върху състоянието на военната сигурност на 
Руската федерация и на нейните съюзници се засилва с оттеглянето от между-
народните договорености в областта на ограничаването и съкращаването на 
въоръженията, както и с действията, насочени към нарушаване устойчивостта 
на системите за държавно и военно управление, за предупреждаване за ракетно 
нападение, за контрол над космическото пространство, над функционирането 
на стратегическите ядрени сили, над обектите за складиране на ядрени боепри-
паси, над атомната енергетика, атомната и химическата промишленост и други-
те потенциално опасни обекти.

31. Руската федерация реализира дългосрочна държавна политика в об-
ластта на националната отбрана чрез разработване на система от основопола-
гащи концептуални, програмни документи и документи за планиране, за раз-
витие на нормите на законодателното регулиране на дейността на органите на 
държавната власт, на учрежденията, предприятията и организациите в реалния 
сектор на икономиката, на институциите на гражданското общество в мирно и 
военно време, както и за усъвършенстване на силите и средствата на граждан-
ската отбрана, на мрежовата и транспортната инфраструктура на страната в 
интерес на националната отбрана.

32. Главната задача за укрепване на националната отбрана в средносроч-
на перспектива е преходът към качествено нов облик на Въоръжените сили на 
Руската федерация при запазване потенциала на стратегическите ядрени сили с 
оглед усъвършенстването на организационно-щатната структура и на система-
та за териториално базиране на войските и силите, увеличаването на количес-
твото на частите в постоянна готовност, усъвършенстването на оперативната 
и боевата подготовка, организирането на взаимодействието на различните ро-
дове войски и сили.

За целта се уточнява система за комплектуване на Въоръжените сили на 
Руската федерация, на другите войски, войскови формирования и органи, като 
се включват подготовката на личния състав и развитието на необходимата ин-
фраструктура; отработват се оптималните механизми за пребиваване в резерва; 
повишават се престижът на военната служба и статусът на офицерския състав; 
осигурява се изпълнението на държавните програми и поръчки за разработ-
ване, създаване и модернизация на въоръженията, на военната и специалната 
техника, включително на средствата за връзки, разузнаване, радиоелектронна 
борба и управление.
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33. В средносрочна перспектива трябва да се завърши преходът към 
единна система на поръчки от федералните органи на изпълнителната власт 
за въоръжение, военна и специална техника за Въоръжените сили на Руската 
федерация, за другите войски, войскови формирования и органи, както и към 
унифицирана система на тилово и техническо осигуряване. Трябва да се осигу-
ри нормативноправно регулиране на поддържането на запасите от материал-
ни средства в държавния и мобилизационния резерв, а също и на сътрудниче-
ството с други държави в областта на военната сигурност.

34. Реструктурирането, оптимизацията и развитието на отбранително-
промишления комплекс на Руската федерация в средносрочна перспектива се 
съгласуват с решаването на задачите за всестранно и своевременно осигуряване 
за Въоръжените сили на Руската федерация, за другите войски, войскови фор-
мирования и органи на съвременни видове въоръжение и специална техника.

2. Държавна и обществена сигурност

35. Стратегическите цели за осигуряване на националната сигурност в 
сферата на държавната и обществената сигурност са защитата на основите на 
конституционния строй на Руската федерация, на основните права и свободи 
на човека и гражданина, опазването на суверенитета на Руската федерация, на 
нейната независимост и териториална цялост, както и запазването на граждан-
ския мир, на политическата и социалната стабилност на обществото.

36. При осигуряването на националната сигурност в сферата на държав-
ната и обществената сигурност Руската федерация в дългосрочна перспектива 
се ръководи от необходимостта постоянно да се усъвършенстват правозащит-
ните мерки за установяване, предотвратяване, пресичане и разкриване на акто-
вете на тероризъм, на екстремизъм и на други престъпни посегателства върху 
правата и свободите на човека и гражданина, върху собствеността, обществе-
ния ред и обществената сигурност, върху конституционния строй на Руската 
федерация.

37. Основните източници на заплахи за националната сигурност в сфе-
рата на държавната и обществената сигурност са: разузнавателната и друга 
дейност на специалните служби и организации на чужди държави, а също и 
на отделни лица, насочена към нанасяне щети на сигурността на Руската феде-
рация; дейността на терористични организации, групировки и отделни лица, 
насочена към насилствено изменение на основите на конституционния ред 
на Руската федерация, към дезорганизация на нормалното функциониране 
на органите на държавната власт (включително насилствени действия по от-
ношение на държавни, политически и обществени дейци), към унищожаване 
на военни и промишлени обекти, предприятия и учреждения, осигуряващи 
жизнената дейност на обществото, към заплашване на населението, включи-
телно чрез прилагане на ядрено и химическо оръжие или на опасни радиоак-
тивни, химически и биологически вещества; екстремистката дейност на на-
ционалистически, религиозни, етнически и други организации и структури, 
насочена към нарушаване на единството и териториалната цялост на Руската 
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федерация, към дестабилизиране на вътрешнополитическата и социалната 
ситуация в страната; дейността на транснационални престъпни организации 
и групировки, свързана с незаконния оборот на наркотични средства и пси-
хотронни вещества, оръжия, боеприпаси, взривни вещества; запазващото се 
нарастване на престъпните посегателства, насочени против личността, соб-
ствеността, държавната власт, обществената и икономическата сигурност, 
както и свързаните с корупцията.

38. Главни насоки на държавната политика в сферата на осигуряване 
на държавната и обществената сигурност в дългосрочна перспектива трябва 
да станат засилването на ролята на държавата като гарант на сигурността на 
личността, преди всичко на децата и на подрастващите, усъвършенстването 
на нормативноправното регулиране на предотвратяването и борбата с пре-
стъпността, корупцията, тероризма и екстремизма, повишаването на ефек-
тивността на защитата на правата и законните интереси на руските граждани 
в чужбина, разширяването на международното сътрудничество в правоза-
щитната сфера.

39. За осигуряването на държавната и обществената сигурност в дъл-
госрочна перспектива ще способстват също повишаването на ефективността 
в дейността на правозащитните органи и специалните служби, създаването на 
единна държавна система за профилактика на престъпността (на първо място 
сред непълнолетните) и на други правни нарушения, включително мониторинг 
и оценка на ефективността на прилаганата правна практика, разработването 
и използването на специални мерки, насочени към снижаване равнището на 
корумпираност и криминализация на обществените отношения.

40. С цел осигуряване на държавната и обществената сигурност: усъвър-
шенстват се структурата и дейността на федералните органи на изпълнител-
ната власт, реализира се Национален план за противодействие на корупцията, 
развива се система за установяване и противодействие на глобалните предиз-
викателства и кризи на съвременността, включително на международния и 
националния тероризъм, политическия и религиозния екстремизъм, национа-
лизма и етническия сепаратизъм; създават се механизми за предотвратяване 
и неутрализиране на социални и междунационални конфликти; формира се 
дългосрочна концепция за комплексно развитие и усъвършенстване на пра-
возащитните органи и специалните служби, укрепват се социалните гаранции 
за техните сътрудници, усъвършенства се научно-техническата поддръжка на 
правозащитната дейност, вземат се на въоръжение перспективни специални 
средства и техника, развива се система за професионална подготовка на кадри-
те в сферата на осигуряване на държавната и обществената сигурност; укрепва 
се режимът за безопасно функциониране на предприятията, организациите и 
учрежденията на отбранителнопромишления, ядрения, химическия и атомно-
енергийния комплекс на страната и на обектите за осигуряване на живота на 
населението; повишава се социалната отговорност на органите за осигуряване 
на държавната и обществената сигурност.

41. Едно от условията за осигуряване на националната сигурност е на-
деждната защита и охраната на държавната граница на Руската федерация.
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Основните заплахи за интересите и сигурността на Руската федерация 
в пограничната сфера са наличието и възможната ескалация на въоръжени 
конфликти близо до държавната граница, незавършеността на международно-
правното оформяне на държавната граница на Руската федерация с отделни 
съседни държави.

Заплаха за сигурността в пограничната сфера представлява дейността на 
международните терористични и екстремистки организации за прехвърляне 
на руска територия на техни емисари, на средства за терор и за организиране 
на диверсии, както и активизирането на трансграничните престъпни групи за 
незаконно пренасяне през държавната граница на Руската федерация на нар-
котични средства, психотропни вещества, стоки и товари, течни биологични 
ресурси, други материални и културни ценности, организирането на канали за 
незаконна миграция.

Негативно влияние върху осигуряването на надеждна защита и охрана на 
държавната граница на Руската федерация оказва недостатъчното равнище на 
развитие на крайграничната инфраструктура и на техническото обзавеждане 
на крайграничните органи.

42. Решението на задачите за осигуряване безопасността на държавната 
граница на Руската федерация се постига чрез създаване на високотехнологи-
чески и многофункционални крайгранични комплекси, особено на границите 
с Република Казахстан, Украйна, Грузия и Азербайджанската република, как-
то и чрез повишаване на ефективността на охраната на държавната граница, 
в частност в Арктическата зона на Руската федерация, в Далечния изток и по 
каспийското направление.

43. Осигуряването на националната сигурност в извънредни ситуации 
се постига чрез усъвършенстване и развитие на единната държавна система за 
предотвратяване и ликвидиране на извънредни ситуации от природен и тех-
ногенен характер (включително на териториални и функционални сегменти) и 
чрез интегрирането й с аналогични чуждестранни системи.

Решението на задачите за осигуряване на националната сигурност в из-
вънредни ситуации се постига чрез повишаване ефективността в реализиране 
пълномощията на органите на местното самоуправление в областта на осигу-
ряването на безопасността на жизнената дейност на населението, чрез обно-
вяване на парка на технологичното оборудване и на технологиите на производ-
ството в потенциално опасните обекти и в обектите за осигуряване на живота, 
чрез внедряване на съвременни технически средства за информиране и оповес-
тяване на населението в местата за масово пребиваване, а също чрез разработ-
ването на система за приемане на превантивни мерки за намаляване риска от 
терористични актове и за смекчаване последиците от извънредните ситуации 
от техногенен и природен характер.

44. Руската федерация укрепва националната отбрана, осигурява дър-
жавната и обществената сигурност с цел формиране на благоприятни вътреш-
ни и външни условия за постигане на приоритетите в областта на социално-
икономическото развитие на държавата.
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3. Повишаване на качеството на живота на руските граждани

45. Стратегическите цели в осигуряването на националната сигурност 
в областта на повишаването на качеството на живота на руските граждани са 
понижаването на равнището на социално и имуществено неравенство на насе-
лението, стабилизирането на неговата численост в средносрочна перспектива, 
а в дългосрочна перспектива – коренното подобряване на демографската ситу-
ация.

46. Повишаването на качеството на живота на руските граждани се га-
рантира чрез осигуряването на лична сигурност, на достъпност до комфортно 
жилище, до висококачествени и безопасни стоки и услуги, на достойно запла-
щане за активна трудова дейност.

47. Източници на заплахи за националната сигурност могат да станат 
такива фактори като кризите на световната и на регионалните финансово-бан-
кови системи, засилването на конкуренцията в борбата за дефицитни суровин-
ни, енергийни, водни и продоволствени ресурси, изоставането в развитието 
на модерни технологични структури, повишаващи стратегическите рискове на 
зависимостта от измененията на външните фактори.

48. За осигуряването на националната сигурност в областта на пови-
шаването на качеството на живота на руските граждани ще способстват по-
нижаването на равнището на организираната престъпност, на корупцията и 
на наркоманията, противодействието срещу престъпните формации в легали-
зирането на собствената им икономическа основа, достигането на социално-
политическа стабилност и на положителна динамика в развитието на Руската 
федерация, устойчивостта на финансово-банковата система, разширяването 
на възпроизводството на минералносуровинната база, достъпността на съвре-
менното образование и на здравеопазването, високата социална мобилност и 
поддържането на социално значима трудова заетост, повишаването на квали-
фикацията и качеството на трудовите ресурси, рационалната организация на 
миграционните потоци.

49. Едно от основните направления в осигуряването на националната 
сигурност в средносрочна перспектива се определя от продоволствената си-
гурност и от гарантираното снабдяване на населението с висококачествени и 
достъпни лекарствени препарати.

50. Продоволствената сигурност се осигурява чрез развитието на биотех-
нологиите и замяната на импорта на основни хранителни продукти, а също по 
пътя на предотвратяване на изтощаването на земните ресурси и намаляването 
на селскостопанските земи и орни имоти, на завладяването на националния 
зърнен пазар от чуждестранни компании, на безконтролното разпространение 
на хранителна продукция, получена от генетично модифицирани растения с 
използване на генетично модифицирани микроорганизми и на микроорганиз-
ми, имащи генетично модифицирани аналози.

51. С цел да се развие фармацевтичният отрасъл се формират условия за 
преодоляване на суровинната му зависимост от задгранични доставчици.

52. За противодействие срещу заплахите за националната сигурност в 
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областта на повишаването на качеството на живота на руските граждани си-
лите за осигуряване на националната сигурност във взаимодействие с институ-
циите на гражданското общество:

• усъвършенстват националната система за защита на правата на човека 
по пътя на развитието на съдебната система и на законодателството;

• съдействат за растежа на благосъстоянието, за намаляване на бедността 
и на разликите в равнището на доходите на населението в интерес на осигуря-
ването на постоянен достъп на всички категории граждани до необходимото за 
здравословния начин на живот количество хранителни продукти;

• създават условия за водене на здравословен начин на живот, за стимули-
ране на раждаемостта и намаляване на смъртността на населението;

• подобряват и развиват транспортната инфраструктура, повишават защита-
та на населението от извънредни ситуации от природен и техногенен характер;

• усъвършенстват системата за защита от безработица, създават условия 
за въвличане в трудова дейност на хората с ограничени физически възможно-
сти, провеждат рационална регионална миграционна политика, развиват пен-
сионната система, внедряват нормите за социална поддръжка на отделните ка-
тегории граждани;

• осигуряват запазването на културното и духовното наследство, достъп-
ността на информационните технологии, както и на информацията по различ-
ни въпроси на социално-политическия, икономическия и духовния живот на 
обществото;

• усъвършенстват държавно-частното партньорство с цел укрепване на 
материално-техническата база на учрежденията на здравеопазването, култура-
та, образованието, за развитие на жилищното строителство и повишаване на 
качеството на жилищно-комуналното обслужване.

4. Икономически растеж

53. Стратегически цели на осигуряването на националната сигурност са 
влизането на Русия в средносрочна перспектива в числото на петте страни ли-
дерки по обем на брутния вътрешен продукт и достигането на необходимото 
равнище на национална сигурност в икономическата и технологическата сфера.

54. Осигуряването на националната сигурност чрез икономически рас-
теж се постига по пътя на развитието на националната иновационна система, 
на повишаването на производителността на труда, на усвояването на нови ре-
сурсни източници, на модернизацията на приоритетните сектори на национал-
ната икономика, на усъвършенстването на банковата система, на финансовия 
сектор на услугите и на междубюджетните отношения в Руската федерация.

55. Главните стратегически рискове и заплахи за националната сигурност 
в икономическата сфера в дългосрочна перспектива са запазването на експорт-
но-суровинния модел на развитие на националната икономика, намаляването 
на конкурентната й способност и силната зависимост на най-важните й сфери 
от външноикономическата конюнктура, загубата на контрол върху национал-
ните ресурси, влошаването на състоянието на суровинната база на промиш-
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леността и енергетиката, неравномерното развитие на регионите и прогреси-
ращият недостиг на труд, ниската устойчивост и защитеност на националната 
финансова система, запазването на условията за корупция, за криминализация 
на стопанско-финансовите отношения, за незаконна миграция.

56. Недостатъчната ефективност на държавното регулиране на нацио-
налната икономика, намаляването на темповете на икономическия растеж, по-
явата на дефицит в търговския и платежния баланс, съкращаването на приход-
ните пера в бюджета могат да доведат до забавяне на прехода към иновационно 
развитие, до последващо натрупване на социални проблеми в страната.

57. Пряко негативно въздействие върху осигуряването на националната 
сигурност в икономическата сфера може да окажат дефицитът на топлинно-енер-
гийните, водните и биологичните ресурси, приемането на дискримина ционни 
мерки и засилването на недобросъвестната конкуренция по отношение на Русия, 
както и кризисните явления в световната финансово-банкова система.

58. За осигуряването на националната сигурност чрез икономически 
растеж Руската федерация съсредоточава основните си усилия в развитието на 
науката, технологиите и образованието, в усъвършенстването на националните 
инвестиционни и финансови институции в интерес на достигането на необ-
ходимото равнище на сигурност във военната, отбранителнопромишлената и 
международната сфера.

59. Заплахите за националната сигурност, свързани с диспропорцията в 
равнището на развитие на субектите на Руската федерация, се предотвратяват 
по пътя на провеждането на рационална държавна регионална политика, насо-
чена към подобряване на координацията в дейността на органите на държавна-
та власт, органите на местното самоуправление, предприемаческата общност и 
институциите на гражданското общество.

60. Едно от главните направления в осигуряването на националната си-
гурност в икономическата сфера в дългосрочна перспектива е енергийната си-
гурност. Необходими условия за осигуряване на национална и глобална енер-
гийна сигурност са многостранното взаимодействие в интерес на формирането 
на отговарящи на принципите на Световната търговска организация пазари на 
енергийни ресурси, разработването и международният обмен на перспективни 
енергоспестяващи технологии, както и използването на екологично чисти, ал-
тернативни източници на енергия.

Основното съдържание на енергийната сигурност са устойчивото задово-
ляване на търсенето с достатъчно количество енергоносители със стандартно 
качество, ефективното използване на енергийните ресурси чрез повишаване 
на конкурентната способност на отечествените производители, предотвратя-
ването на възможния дефицит на топлинноенергийни ресурси, създаването на 
стратегически запаси от топливо, на резервни мощности и на комплектуващо 
оборудване, осигуряването на стабилност във функционирането на системите 
на енергийно и топлинно снабдяване.

61. За противодействие срещу заплахите за икономическата сигурност 
силите за осигуряване на националната сигурност във взаимодействие с ин-
ституциите на гражданското общество имат за цел да поддържат държавната 
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социално-икономическа политика, насочена към:
• усъвършенстване на структурата на производство и на експорт, антимо-

нополно регулиране и поддържане на конкурентна политика;
• развитие на националната иновационна система с цел реализиране на 

високоефективни проекти и приоритетни програми за развитие на високотех-
нологическите сектори на икономиката;

• укрепване на финансовите пазари и повишаване на ликвидността на 
банковата система;

• съкращаване на неформалната заетост и легализиране на трудовите от-
ношения, повишаване на инвестициите в развитието на човешкия капитал;

• осигуряване на баланс на интересите на местното население и на трудо-
вите мигранти с отчитане на техните етнически, езикови, културни и конфе-
сионални различия, включително като се усъвършенства миграционното реги-
стриране и се обосновава териториалното разпределение на трудовите мигранти 
според потребностите на регионите от трудови ресурси;

• формиране на система за научно и технологическо прогнозиране и реа-
лизиране на научни и технологически приоритети, засилване на интеграцията 
на науката, образованието и производството;

• създаване на условия за развитие на конкурентоспособността на отече-
ствената фармацевтична промишленост;

• развитие на индустрията на информационните и телекомуникационни-
те технологии, на средствата за изчислителна техника, радиоелектроника, теле-
комуникационно оборудване и програмно осигуряване.

62. В интерес на осигуряването на националната сигурност в средносроч-
на перспектива се развиват конкурентоспособните отрасли на икономиката и се 
разширяват пазарите за пласиране на руската продукция, повишава се ефектив-
ността на топлинно-енергийния комплекс, разширява се използването на инст-
рументите на държавно-частното партньорство за решаване на стратегическите 
задачи за развитие на икономиката и за завършване на формирането на базова 
транспортна, енергийна, информационна, военна инфраструктура, особено в 
Арктическата зона, Източен Сибир и Далечния изток на Руската федерация.

63. За укрепването на икономическата сигурност ще способства усъ-
вършенстването на държавното регулиране на икономическия растеж по пътя 
на разработването на концептуални и програмни документи на междурегио-
налното и териториалното планиране и създаването на комплексна система на 
контрол над рисковете, включваща:

• провеждане на активна държавна антиинфлационна, валутна, курсова, 
парично-кредитна и данъчно-бюджетна политика, ориентирана към замества-
не на импорта и поддържане на реалния сектор на икономиката;

• стимулиране и поддържане на развитието на пазара на иновации, на на-
укоемка продукция и продукция с висока добавена стойност, развитие на перс-
пективни технологии с общо, двойно и специално предназначение.

64. На регионално равнище балансираното, комплексно и системно раз-
витие на субектите на Руската федерация съответства на стабилното състояние 
на националната сигурност.
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Като едно от главните направления в осигуряването на националната си-
гурност на регионално равнище в средносрочна перспектива се определя съз-
даването на механизми за понижаване равнището на междурегионалната ди-
ференциация в социално-икономическото развитие на субектите на Руската 
федерация по пътя на балансираното териториално развитие.

В дългосрочна перспектива заплахите за националната сигурност, свърза-
ни с диспропорцията в равнищата на развитие на регионите на Русия, се пре-
дотвратяват по пътя на разгръщане на пълномащабна национална иновацион-
на система с оглед формирането на перспективни териториално-промишлени 
райони в южните региони и Поволжието, в Урал и в Сибир, в Далечния изток и 
в другите региони на Руската федерация.

65. В областта на регионалното развитие силите за осигуряване на на-
ционалната сигурност във взаимодействие с институциите на гражданското 
общество способстват за ефективното осъществяване от органите на държав-
ната власт на субектите на Руската федерация и от органите на местното само-
управление на техните пълномощия с оглед координацията и реализацията на 
приеманите на федерално, регионално и муниципално равнище мерки, насоче-
ни към развитието на регионалната икономика и на социалната сфера, като се 
включва изравняването на бюджетната им осигуреност.

5. Наука, технологии и образование

66. Стратегическите цели в осигуряването на националната сигурност в 
сферата на науката, технологиите и образованието са:

• развитие на държавните научни и научно-технически организации, 
способни да осигурят конкурентни предимства на националната икономика и 
да отговорят на потребностите на националната отбрана с оглед ефективната 
координация на научните изследвания и развитието на националната инова-
ционна система;

• повишаване на социалната мобилност, равнището на общото и професи-
оналното образование на населението, професионалните качества на кадрите с 
висша квалификация чрез достъпност до конкурентоспособното образование.

67. Пряко негативно въздействие върху осигуряването на националната 
сигурност в сферата на науката, технологиите и образованието оказват изос-
таването в прехода към следващата технологична структура, зависимостта от 
импортните доставки на научно оборудване, прибори, електронна компонент-
на база и стратегически материали, несанкционираният износ зад граница на 
конкурентоспособни отечествени технологии, необоснованите едностранни 
санкции по отношение на научните и образователните организации на Русия, 
недостатъчното развитие на нормативната правна база и слабата мотивация 
в сферата на иновационната и промишлената политика, ниските равнища на 
социална защита на инженерно-техническия, професорско-преподавателския 
и педагогическия състав и качеството на общото средно образование, на про-
фесионалното начално, средно и висше образование.

68. В средносрочна перспектива Руската федерация определя техноло-
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гическата сигурност за едно от главните направления. С тази цел се усъвър-
шенства държавната иновационна и промишлена политика, в качеството на 
безусловен приоритет в иновационното развитие на националната икономика 
се определят фундаменталната и приложната наука, образованието, усъвър-
шенстването на федералната контрактна система и на системата за държавна 
поръчка за подготовка на висококвалифицирани специалисти и работниче ски 
кадри, развива се държавно-частното партньорство в сферата на науката и тех-
нологиите, създават се условия за интеграция на науката, образованието и про-
мишлеността, провеждат се системни изследвания в интерес на решаването на 
стратегическите задачи на националната отбрана, на държавната и обществе-
ната сигурност, на устойчивото развитие на страната.

69. За противодействие срещу заплахите в сферата на науката, техно-
логиите и образованието силите за осигуряване на националната сигурност 
във взаимодействие с институциите на гражданското общество осъществяват 
гражданско възпитание на новите поколения в традициите на престижа на тру-
да на учения и педагога, осигуряват ефективност на държавноправното регули-
ране в областта на интеграцията на науката, образованието и високотехнологи-
ческата промишленост.

70. Решението на задачите на националната сигурност в сферата на нау-
ката, технологиите и образованието в средносрочна и дългосрочна перспекти-
ва се постига по пътя на:

• формиране на система на целевите фундаментални и приложни изслед-
вания и нейната държавна поддръжка в интерес на организационно-научното 
осигуряване на постигането на стратегическите национални приоритети;

• създаване на мрежа от федерални университети, национални изсле-
дователски университети, осигуряващи в рамките на кооперативните връзки 
подготовката на специалисти за работа в сферата на науката и образованието, 
разработване на конкурентоспособни технологии и образци на наукоемка про-
дукция, организиране на наукоемки производства;

• реализиране на програми за създаване на учебни заведения, ориентира-
ни към подготовка на кадри за нуждите на регионалното развитие, на органите 
и силите за осигуряване на националната сигурност;

• осигуряване на участието на руските научни и научно-образователни 
организации в глобалните технологически и изследователски проекти с отчи-
тане на конюнктурата на пазара на интелектуалната собственост.

6. Здравеопазване

71. Стратегическите цели за осигуряване на националната сигурност в 
сферата на здравеопазването и здравето на нацията са:

• увеличаване на продължителността на живота, намаляване на инвалид-
ността и на смъртността;

• усъвършенстване на профилактиката и оказване на своевременна ква-
лифицирана първична медико-санитарна и високотехнологична медицинска 
помощ;
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• усъвършенстване на стандартите на медицинската помощ, както и на 
контрола върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствените 
средства.

72. Сред главните заплахи за националната сигурност в сферата на здра-
веопазването и здравето на нацията са възникването на мащабни епидемии 
и пандемии, масовото разпространение на ХИВ-инфекцията, туберкулозата, 
наркоманията и алкохолизма, повишената достъпност на психоактивните и 
психотропните вещества.

73. Пряко негативно въздействие върху осигуряването на националната 
сигурност в сферата на здравеопазването и здравето на нацията оказват ниската 
ефективност на системата за медицинско осигуряване и ниското качество на под-
готовка и преподготовка на специалистите по здравеопазване, недостатъчното 
равнище на социалните гаранции и на заплащането на труда на медицинските 
работници, както и на финансирането на развитието на системата за високотех-
нологична медицинска помощ, незавършеността на формирането на норматив-
ната правна база на здравеопазването с цел повишаване достъпността и реализи-
ране гаранциите за осигуряване на медицинска помощ за населението.

74. Държавната политика на Руската федерация в сферата на здраве-
опазването и здравето на нацията е насочена към профилактика и към предот-
вратяване нарастването на равнището на социално опасните заболявания.

75. За основни направления в осигуряването на националната сигурност 
в сферата на здравеопазването и здравето на нацията в средносрочна перспек-
тива Руската федерация определя засилването на профилактичната насоченост 
на здравеопазването, ориентацията към запазване на здравето на човека, усъ-
вършенстването на семейната институция като основа на жизнеспособността 
на обществото, защитата на майчинството, бащинството и детството.

76. За укрепването на националната сигурност в сферата на здравеопаз-
ването и здравето на нацията ще способстват повишаването на качеството и 
на достъпността на медицинското обслужване чрез използване на перспектив-
ни информационни и телекомуникационни технологии, държавна подкрепа за 
перспективните разработки в областта на фармацевтиката, биотехнологиите и 
нанотехнологиите, както и чрез модернизация на икономическите механизми 
за функциониране на здравеопазването и чрез развитие на материално-техни-
ческата база на държавната и муниципалната система на здравеопазването с 
отчитане на регионалните особености.

77. За противодействие срещу заплахите в сферата на здравеопазването 
и здравето на нацията силите за осигуряване на националната сигурност във 
взаимодействие с институциите на гражданското общество осигуряват ефек-
тивността на държавноправното регулиране в областта на стандартизацията, 
лицензирането, сертификацията на медицинските услуги, акредитацията на 
медицинските и фармацевтичните учреждения, осигуряването на държавни 
гаранции за оказване на медицинска помощ и за модернизация на системата за 
задължително медицинско осигуряване, определянето на единни критерии за 
оценка на работата на лечебно-профилактичните учреждения на равнището на 
муниципалните образувания и на субектите на Руската федерация.
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78. Решението на задачите на националната сигурност в сферата на здра-
веопазването и здравето на нацията в средносрочна перспектива се постига по 
пътя на:

• формиране на национални програми (проекти) за лекуване на социал-
но значимите заболявания (онкологични, сърдечно-съдови, диабетични, фти-
зиатрични заболявания, наркомания, алкохолизъм) с разработване на единни 
общоруски подходи в диагностиката, лечението и рехабилитацията на паци-
ентите;

• развитие на система за управление на качеството и достъпността на ме-
дицинската помощ, подготовка на специалисти за здравеопазването;

• осигуряване на качествена промяна в структурата на заболяванията и 
ликвидиране на предпоставките за епидемии, включително предизвикани от 
особено опасни инфекциозни патогени, като се разработят и реализират перс-
пективни технологии и национални програми за държавна подкрепа на профи-
лактиката на заболяванията.

7. Култура

79. Стратегическите цели в осигуряването на националната сигурност в 
сферата на културата са:

• разширяване на достъпа на широките слоеве на населението до най-доб-
рите образци на отечествената и чуждестранната култура и изкуство по пътя 
на създаването на съвременни териториално разпределени информационни 
фондове;

• създаване на условия за стимулиране на населението към творческа са-
мореализация чрез усъвършенстване на системата за културно-просветна ра-
бота, организиране на свободното време и масово извънучилищно образова-
ние;

• съдействие за развитие на културния потенциал на регионите на Руска-
та федерация и подкрепа на регионалните инициативи в сферата на културата.

80. Главните заплахи за националната сигурност в сферата на културата 
са засилването на продукцията на масовата култура, ориентирана към духов-
ните потребности на маргиналните слоеве и противоправните посегателства 
към обектите на културата.

81. Негативното въздействие върху състоянието на националната сигур-
ност в сферата на културата се усилва от опитите за преразглеждане на възгле-
дите за историята на Русия, за нейното място и роля в световната история, от 
пропагандата на начина на живот, в чиято основа са всепозволеността и наси-
лието, расовата, националната и религиозната нетърпимост.

82. За противодействие срещу заплахите за националната сигурност в сфе-
рата на културата силите за осигуряване на националната сигурност във взаимо-
действие с институциите на гражданското общество осигуряват ефективността 
на държавноправното регулиране на поддръжката и развитието на разнообра-
зието на националните култури, на толерантността и самоуважението, както и 
развитието на междунационалните и междурегионалните културни връзки.
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83. За укрепването на националната сигурност в сферата на културата 
ще способстват запазването и развитието на самобитните култури на многона-
ционалния народ на Руската федерация, на духовните ценности на гражданите, 
подобряването на материално-техническата база на учрежденията за култура 
и отдих, усъвършенстването на системата за подготовка на кадри и за тяхно-
то социално осигуряване, развитието на производството и прожектирането на 
произведенията на отечествената кинематография, развитието на културно-
познавателния туризъм, формирането на държавна поръчка за създаване на 
кинематографична и печатна продукция, на телевизионни и радиопрограми и 
на интернет ресурси, както и използването на културния потенциал на Русия в 
интерес на многостранното международно сътрудничество.

84. Решението на задачите за осигуряване на националната сигурност в 
сферата на културата в средносрочна и дългосрочна перспектива се постига, 
като се признава първостепенната роля на културата за възраждане и запаз-
ване на културно-нравствените ценности, за укрепване на духовното един-
ство на многонационалния народ на Руската федерация и на международния 
имидж на Русия в качеството й на страна с много богата традиционна и дина-
мично развиваща се съвременна култура, като се създава система за духовно 
и патриотично възпитание на гражданите на Русия и се развива обща хума-
нитарна и информационно-телекомуникационна среда в пространството на 
държавите – участнички в Общността на независимите държави, и на съсед-
ните региони.

8. Екология на живите системи и рационално природоползване

85. Стратегическите цели на осигуряването на екологичната сигурност и 
рационалното природоползване са:

• запазване на заобикалящата природна среда и осигуряване на нейната 
защита;

• ликвидиране на екологичните последици от стопанската дейност в ус-
ловията на нарастваща икономическа активност и на глобални промени в кли-
мата.

86. Върху състоянието на националната сигурност в екологичната сфера 
негативно въздействие оказват изтощаването на световните запаси от мине-
ралносуровинни, водни и биологични ресурси, както и наличието на екологич-
но неблагоприятни региони в Руската федерация.

87. Състоянието на националната сигурност в сферата на екологията се 
влошава от запазването на значително количество опасни производства, чи-
ято дейност води към нарушаване на екологичния баланс, включително към 
нарушаване на санитарно-епидемиологичните и (или) санитарно-хигиенните 
стандарти на употребяваната от населението на страната питейна вода; извън 
нормативното правно регулиране и надзора остават радиоактивните отпадъци 
на неядрения топлинен цикъл. Нараства стратегическият риск от изчерпване 
на запасите на най-важните минералносуровинни ресурси на страната, спада 
добивът на много стратегически важни полезни изкопаеми.
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88. За противодействие срещу заплахите в сферата на екологичната си-
гурност и рационалното природоползване силите за осигуряване на национал-
ната сигурност във взаимодействие с институциите на гражданското обще ство 
създават условия за внедряване на екологично безопасни производства, за тър-
сене на перспективни източници на енергия, за формиране и реализиране на 
държавни програми за създаване на стратегически запаси от минералносуро-
винни ресурси, достатъчни за задоволяване на мобилизационните нужди на 
Руската федерация и за гарантирано задоволяване на потребностите на населе-
нието и на икономиката от водни и биологични ресурси.

9. Стратегическа стабилност 
и равноправно стратегическо партньорство

89. За постигането на приоритетите на устойчивото развитие на Руската 
федерация способства активната външна политика, чиито усилия са съсредо-
точени върху търсенето на съгласие и съвпадащи интереси с другите държа-
ви върху основата на система от двустранни и многостранни взаимноизгодни 
партньорски отношения.

90. Формирането на благоприятни условия за устойчиво развитие на Ру-
сия в дългосрочна перспектива се постига чрез осигуряването на стратегическа 
стабилност, включително по пътя на последователното придвижване към свят, 
свободен от ядрено оръжие, и създаването на условия за равна сигурност на 
всички.

91. В отношенията си с международната общност Русия се опира на 
принципите за запазване стабилността и за предсказуемост в областта на стра-
тегическите настъпателни въоръжения, придава особено значение на постига-
нето на нови пълноформатни двустранни договорености за по-нататъшното 
съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения.

92. Русия ще съдейства за въвличане и на другите държави, преди всич-
ко притежаващите ядрено оръжие, както и заинтересуваните от съвместни 
действия за осигуряване на обща сигурност, в процеса на осигуряване на стра-
тегическа стабилност.

93. Русия смята, че за поддържането на стратегическа стабилност и на 
равноправно стратегическо партньорство може да способства присъствието в 
конфликтните региони на контингенти на Въоръжените сили на Руската фе-
дерация, основано на нормите на международното право, с цел решаване на 
политически, икономически и други задачи с невоенни методи.

94. Русия ще излиза на международната арена от позициите на неизмен-
ност на курса за участие съвместно с другите държави в укрепването на между-
народните механизми за неразпространение на ядреното оръжие и на другите 
видове оръжия за масово унищожение, на средствата за неговото доставяне и 
на отнасящите се към тях стоки и технологии, за недопускане на прилагането 
на военна сила в нарушение на Устава на Организацията на обединените на-
ции, а също от позициите на привързаност към контрола над въоръженията и 
рационалната достатъчност във военното строителство.



85

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

95. С цел запазването на стратегическата стабилност и на равноправно-
то партньорство Руската федерация:

• ще изпълнява действащите договори и съглашения в областта на огра-
ничаването и съкращаването на въоръженията, ще участва в разработването 
и в сключването на нови договорености, отговарящи на националните й ин-
тереси;

• е готова за по-нататъшно обсъждане на въпросите за съкращаване на 
ядрените потенциали на основата на двустранни договорености и в много-
странни формати; тя ще способства за създаване на необходимите условия, 
позволяващи да се съкращават ядрените въоръжения без ущърб за междуна-
родната сигурност и стратегическата стабилност;

• възнамерява и по-нататък да съдейства за укрепване на регионалната 
стабилност по пътя на участието в процесите на съкращаване и ограничаване 
на обикновените въоръжени сили, както и по пътя на разработването и прила-
гането на мерки за доверие във военната област;

• смята международното миротворчество за действен инструмент за 
регулиране на въоръжените конфликти, застъпва се за укрепване на тази ин-
ституция в строго съответствие с принципите на Устава на Организацията на 
обединените нации и ще продължи своето участие в нея;

• ще участва в провежданите под егидата на Организацията на обедине-
ните нации и на други международни организации мероприятия за ликвиди-
ране на природни и техногенни катастрофи и извънредни ситуации, както и за 
оказване на хуманитарна помощ на пострадалите страни.

96. В интерес на осигуряването на стратегическа стабилност и равно-
правно многостранно взаимодействие на международната арена, в периода на 
реализация на настоящата Стратегия Русия ще положи всички необходими уси-
лия на най-малко губещо равнище за поддържане на паритет със Съединените 
американски щати в областта на стратегическите настъпателни въоръжения в 
условията на разгръщаната от тях глобална система за противоракетна отбрана 
и за реализация на концепцията за глобален мълниеносен удар с използване на 
стратегически носители с ядрени и неядрени заряди.

V. Организационни, нормативноправни и 
информационни основи за реализиране на Стратегията

97. Държавната политика на Руската федерация в областта на национал-
ната сигурност се осигурява чрез съгласуваните действия на всички елементи 
на системата за осигуряване на националната сигурност при координиращата 
роля на Съвета за сигурност на Руската федерация с оглед реализирането на 
комплекс от мерки с организационен, нормативноправен и информационен 
характер.

98. Реализирането на тази Стратегия се осигурява с оглед консолидация-
та на усилията и ресурсите на органите на държавната власт и на институциите 
на гражданското общество, насочени към отстояване на националните инте-
реси на Руската федерация по пътя на комплексното използване на политиче-
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ските, организационните, социално-икономическите, правните, специалните и 
други мерки, разработени в рамките на стратегическото планиране на Руската 
федерация.

99. Коригирането на Стратегията се осъществява при координиращата 
роля на Съвета за сигурност на Руската федерация периодично – според резул-
татите от постоянния мониторинг на реализацията на Стратегията с отчитане 
на промените, оказващи съществено влияние върху състоянието на национал-
ната сигурност.

100. Организационната поддръжка за реализацията на Стратегията 
се състои в усъвършенстването на държавното управление на Руската феде-
рация, както и в развитието на системата за осигуряване на националната 
сигурност на основата на усъвършенстване на механизмите на стратегиче-
ското планиране на устойчивото развитие на Руската федерация и на оси-
гуряване на националната сигурност под ръководството на Президента на 
Руската федерация.

101. Системата от документи за стратегическо планиране (концеп-
цията за дългосрочно социално-икономическо развитие на Руската феде-
рация, програмите за социално-икономическо развитие на Руската федера-
ция в краткосрочна перспектива, стратегиите (програмите) за развитие на 
отделни сектори на икономиката, стратегиите (концепциите) за развитие 
на федералните окръзи, стратегиите и комплексните програми за социал-
но-икономическо развитие на субектите на Руската федерация, междудър-
жавните програми, в чието изпълнение взема участие Руската федерация, 
федералните (ведомствените) целеви програми, държавната отбранителна 
поръчка, концепциите, доктрините и основите (основните направления) на 
държавната политика в сферите на осигуряване на националната сигурност 
и по отделните направления на вътрешната и външната политика на държа-
вата) се формира от Правителството на Руската федерация и от заинтересу-
ваните федерални органи на изпълнителната власт с участието на органите 
на държавната власт на субектите на Руската федерация въз основа на Кон-
ституцията на Руската федерация, федералните закони и други нормативни 
правни актове на Руската федерация.

102. По решение на Президента на Руската федерация документите по 
въпросите на вътрешната и външната политика на държавата може да се внасят 
за разглеждане в Съвета за сигурност на Руската федерация.

103. Разработването на документите за стратегическо планиране се осъ-
ществява съгласно с Правилника на Правителството на Руската федерация и в 
съответствие с реда за подготовка на документи в Администрацията на Прези-
дента на Руската федерация.

104. Държавната политика за противодействие срещу наркопрестъп-
ността и тероризма се формира от Държавния антинаркотичен комитет и от 
Националния антитерористичен комитет – междуведомствени органи, осигу-
ряващи координацията на федералните органи на изпълнителната власт и ор-
ганите на държавната власт на субектите на Руската федерация в съответните 
сфери.
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105. Комплексните проблеми за осигуряване на националната сигурност 
може да се разглеждат на съвместни заседания на Съвета за сигурност на Руска-
та федерация, Държавния съвет на Руската федерация, Обществената палата на 
Руската федерация с участието на други съвещателни и консултативни органи, 
създадени за осигуряване конституционните пълномощия на Президента на 
Руската федерация.

106. Мерките за нормативноправната поддръжка на реализацията на 
Стратегията се определят на основание на Конституцията на Руската федера-
ция, на федералните конституционни закони, федералните закони, указите и 
разпорежданията на Президента на Руската федерация, на постановленията и 
разпорежданията на Правителството на Руската федерация, както и на норма-
тивните правни актове на федералните органи на изпълнителната власт.

107. Информационната и информационно-аналитичната поддръжка за 
реализацията на Стратегията се осъществява при координиращата роля на Съ-
вета за сигурност на Руската федерация с оглед привличане на информацион-
ните ресурси на заинтересуваните органи на държавната власт и на държавните 
научни учреждения с използване на системата на разпределените ситуационни 
центрове, работещи по единен регламент за взаимодействие.

108. За развитието на системата на разпределените ситуационни цен-
трове в средносрочна перспектива ще се наложи да се преодолее технологи-
ческото изоставане в най-важните области на информатизацията, телекомуни-
кациите и съобщенията, определящи състоянието на националната сигурност, 
да се разработят и да се внедрят технологии на информационната сигурност в 
системите на държавното и военното управление, в системите за управление 
на екологично опасните производства и критично важните обекти, а също да 
се осигурят условия за хармонизиране на националната информационна ин-
фраструктура с глобалните информационни мрежи и системи.

109. Заплахите за информационната сигурност в хода на реализация-
та на Стратегията се предотвратяват, като се усъвършенства сигурността на 
функционирането на информационните и телекомуникационните системи 
на критично важните обекти на инфраструктурата и на обектите с повишена 
опасност в Руската федерация, като се повишава равнището на защитеност на 
корпоративните и индивидуалните информационни системи, като се създава 
единна система за информационно-телекомуникационна поддръжка на нуж-
дите на системата за осигуряване на националната сигурност.

110. Разработването и реализацията на комплекса оперативни и дълго-
срочни мерки за предотвратяване на заплахите за националната сигурност във 
федералните окръзи се провеждат при координиращата роля на Правителство-
то на Руската федерация от федералните органи на изпълнителната власт във 
взаимодействие с органите на държавната власт на субектите на Руската феде-
рация.

111. Контролът за хода на реализацията на Стратегията се осъществява 
в рамките на ежегодния доклад на Секретаря на Съвета за сигурност на Руската 
федерация до Президента на Руската федерация за състоянието на национал-
ната сигурност и мерките за нейното укрепване.
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VІ. Основни характеристики 
на състоянието на националната сигурност

112. Основните характеристики на състоянието на националната сигур-
ност са предназначени за оценка на състоянието на националната сигурност и 
включват:

• равнището на безработица (частта от икономически активното населе-
ние);

• десетпроцентния коефициент (съотношението на доходите на 10% от 
най-много и 10% от най-малко осигуреното население);

• равнището на растежа на потребителските цени;
• равнището на държавния външен и вътрешен дълг в процентно отноше-

ние към брутния вътрешен продукт;
• равнището на осигуряване на ресурси за здравеопазването, културата, 

образованието и науката в процентно отношение към брутния вътрешен про-
дукт;

• равнището на ежегодното обновяване на въоръженията, военната и спе-
циалната техника;

• равнището на осигуряване на военни и инженерно-технически кадри.
Основните характеристики на състоянието на националната сигурност 

може да се уточняват според резултатите от мониторинга на състоянието на 
националната сигурност.

* * *

Реализацията на Стратегията за националната сигурност на Руската феде-
рация до 2020 година е призвана да стане мобилизиращ фактор за развитие на 
националната икономика, за подобряване на качеството на живота на населени-
ето, за осигуряване на политическата стабилност в обществото, за укрепване на 
националната отбрана, на държавната сигурност и правния ред, за повишаване 
на конкурентоспособността и международния престиж на Руската федерация.

Неофициален превод: Димитър Димитров

Източник: http://mail.bg/base/services/download/
?module=imp&thismailbox=INBOX&index=…
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Няма човешка власт, над която да не стои друга 
човешка власт. Над всички тях, разбира се, е Бо-

жията власт, но тя е друга – не „от мира сего“, и не 
за нея искам сега да размишлявам. Макар че в край-
на сметка именно тя подрежда властите, определя за-
коните им и ги подрежда справедливо и хармонич-
но. Но извън нея са хората, човеците, субектите и 
обектите, които управляват и върху които се стовар-
ва управ лението.

Властта е може би най-странното и загадъчно 
„тяло“ в човешкото общество. Тя очевидно е родена 
от потребността от ред и хармония, а ред и хармо-
ния не се постигат, ако няма йерархично подреждане 
на хората, ако те не са поставени в някаква зависи-
мост едни от други и спрямо обществото като цяло, 
в което битуват. Властта е предпоставката изобщо за 
съществуването на човека в някаква общност. За да 
съществува, той непременно трябва да се подчинява. 
В различните обществено-икономически формации 
се променя формата на властта; променят се нейните 
субекти и съотношенията между тях, но неизменна 
остава формата на подчинение и посоката, в която 
се разпространява властта – отгоре надолу. Т.е. този, 
който управлява, стои над този, когото управляват. 
Властта е вертикално действаща с определен хори-
зонтален обхват. Колкото по-високо над управлява-
ния стои, толкова по-широко се е разпростряла по 
хоризонтала.

Тук аз разбирам властта като управление на 
държавата и обществото, като механизъм за огра-
ничаване и за разгръщане на енергията на нацията, 
като система за потисничество, но и за гарантиране 
на нормален живот, за осигуряване на необходимос-

ВЛАСТТА ВЪВ ВЛАСТТА
Панко Анчев

Панко Анчев – литературен 
критик и историк на българска-
та литература. Изследванията 
му са насочени към социално-по-
литическите идеи в литерату-
рата от Възраждането до наши 
дни. Последните години работи в 
областта на политологията. Ав-
тор е на книгите „Творци и слово“, 
„Човекът в словото“, „Съвестта 
на думите“, „Въведение във фило-
софията на българската литера-
турна история“ и други, както и 
на множество статии, студии и 
рецензии.
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тите за съществуването на хората. Т.е. властта като нещо конкретно, добавящо 
нова сила към обичайната сила на личността – все едно дали самата тя е силна 
или слаба, колеблива и безволева. Властта е способна да променя и сама да се 
променя, но запазвайки винаги характера и духа си. Тя обаче не е някакво ед-
нородно тяло, което йерархично стои над друго тяло. Вътре в него има друга 
йерархия, която се подчинява на определени правила и закони. Те впрочем са 
почти същите, които поддържат разположението между властта и подчинените 
– със същото или почти същото вертикално и хоризонтално разполагане на 
действащите елементи и сили.

Властта е една за тези, които й се подчиняват, и дори за тези, които учас-
тват в нея, но тя не е еднородна, не е само власт, а е и подчинение вътре в себе 
си и на себе си. Това именно е проблемът, който не е изобщо изследван и върху 
който искам да насоча вниманието си. Защото самата власт и самото подчине-
ние са категории, които имат, разбира се, свое поле на действие; те са от различ-
ни реалности, но подчинението битува и активно работи и във властта.

Как вътрешно йерархизираната власт съществува, не се разпада и запазва 
вертикалното си превъзходство спрямо тези, върху които е стоварена?

Властта е като матрьошка. Колкото по-надолу се спуска вертикалът, тол-
кова властта разширява основата си, полето, върху което действа, се увеличава 
и силата й като цяло намалява. И обратно – нагоре става все по-тясно и все по-
малко хора живеят там, но пък силата, която притежават над другите, е по-го-
ляма и се стоварва по-тежко и ударно. Между най-горната точка и най-долната 
равнина властите се подреждат една под друга, за да окажат въздействието си 
върху подчинението, но и за да властват една над друга. Който се намира там, 
е длъжен да знае, че властта му надолу не му дава право да не се подчинява на 
този, който е над него. Вътре в тази система движението е както отдолу нагоре, 
така и отгоре надолу. Има възкачване по стълбицата на властта, но и срутване, 
главоломно спускане на неуспелите да се задържат на върха. Защото задържа-
нето там е трудно.

Властта във властта съществува хармонично и заради непрестанната бор-
ба вътре в нея. Различните равнища и на едно и също равнище воюват помежду 
си, надпреварват се за място в по-горното равнище и дори на равнището, на 
което се намират. Тази борба може да се сравни с вътрешновидовата в живо-
тинския свят, но тук сякаш тя е по-остра, непримирима и унищожителна – при 
всичката си привидно благородна и любезна цел. Може да се каже, че във власт-
та върви т.нар. естествен подбор и в нея оцелява не по-умният и по-способният, 
а по-силният, по-изобретателният и по-търпеливият – този, който притежава 
повече сили, търпение и целенасоченост. В крайна сметка става дума за живот 
и смърт. Който победи и измести другия по стълбицата нагоре, той може после 
да определи съдбата на победения. Но и това не е така просто и лесно, защото 
борбата на живот и смърт в пространството на властта в днешно време не оз-
начава физическа ликвидация на изгубилия. Възможно е един ден да дойде и 
неговото време и да се окаже той именно победителят, а този, който преди него 
е победил, да бъде низвергнат и изпратен в забвение.
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* * *
Влизането във властта е като влизане в закрито пространство, което стро-

го се охранява и достъпът до него е твърде ограничен и много труден. Проник-
ването вътре означава буквално начало на нов начин на живот. Повишава се 
равнището на живот, в известен смисъл и богатството. Човекът във властта по 
принцип не е беден. Богатството или поне не-бедността е един от знаците на 
властта. Но този знак не е най-важният. Дори в много случаи е несъществен и 
лъжлив, защото не в богатството е смисълът на властта, а в лостовете, които тя 
притежава за подчинение и управление на хората.

Властта излъчва мистична сила, обсебваща и най-безвластния, най-недис-
циплинирания и най-волния. Можеш да не се подчиниш на нечия заповед, на 
правило или закон, на изискванията към всички членове на обществото, но, все 
едно, властта е или над теб, или в теб. Всъщност престъпленията са също про-
явление на власт, влизане във властта. Престъплението е воля за власт, която не 
се подчинява на установената. То е проявление на властта във властта. Тежко е 
да притежаваш силна воля за власт, а да заемаш ниско положение в нея и да не 
си в състояние да я проявяваш в степента, в която тя те е обсебила и ти налага 
да подчиняваш и управляваш другите. Отхвърлянето на една власт по най-раз-
лични причини е проява на воля за власт. Тази воля не се задоволява със състо-
янието си, не приема да бъде обикновена власт във властта и затова отхвърля 
подчинеността. Тя изпълнява своя, но отрича другия закон, който я огранича-
ва, заради желанието да стои над всички и никому да не се подчинява.

Престъплението обаче е все пак лъжлива власт и носи повече неудобства 
и неприятности, отколкото увереност и слава. Напрежението, че могат да те за-
ловят и да те лишат от свобода, да ти създадат неудобства и ограничения, които 
трудно се изтърпяват, след като си имал толкова много, унищожава удоволст-
вието от волята за власт. Страхът идва не само от държавата, а и от себеподоб-
ните, които са особено ревниви и с лека ръка наказват със смърт всеки, който 
или не се подчинява, или иска твърде много.

Властта е цял един свят от йерархии, всяка от които притежава определена 
степен на власт. Тя трябва да се подчинява на равнищата над нея и да осъщес-
твява натиска над тези, които са под нея. Само така цялата власт съществува 
хармонично и изпълнява обективната си роля да управлява общността, която 
й е поверена или която тя си е присвоила.

Можем да определяме властта по най-различен начин, но тя винаги се проя-
вява в конкретните хора. Върховната власт е стоящият най-високо човек, чиято 
дума задвижва или спира машината на управлението, поощрява или наказва. И 
в най-либералната демокрация, в която решенията се взимат с мнозинство, все 
пак първият човек определя и начина на мислене, и духа на решенията. Той има 
решаващия глас, в него се вслушват, питат го, чакат какво ще каже той. И много 
рядко му противоречат. Властта има свойството да подчинява и смирява. Но и 
да поражда желания за доминиране, да задълбочава егоцентризма. За всекиго 
властта е изява на неговия егоцентризъм. Той е един и същ у властниците, без 
разлика на какво място в стълбицата се намират. Те могат да казват „ние“, но 
винаги имат предвид своето „аз“, което става по-благородно и добронамерено, 
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когато се гримира като „ние“. Но става и по-силно и нетърпящо възражения и 
съпротива, защото е одобрено от много други „аз“, които са признали неговата 
мъдрост, сила и власт. Стоящият под „най-високото аз“ говори за себе си по 
същия начин на тези, които са в неговата власт. И т.н.

Когато човек властва, приема и да се подчинява. И върховният вожд се 
подчинява на волята на другите и се съобразява с нея. Той не е свободен – дори 
е най-малко свободен, защото действията му винаги пораждат противодейст-
вия. Те не се показват веднага, но се натрупват в латентно състояние и в един 
миг могат да избухнат и да проявят своята власт. А тя е непримирима и нетър-
пяща съпротива. Действията й са отмъстително жестоки и са от „Осанна“ до 
„Разпни Го“. Тази посока е наистина неудържима и необяснима.

Властта е по-малобройна от обществото, върху което е съсредоточена. За-
това и силата й е концентрирана и с голям потенциал – за сметка на разкон-
центрираността на подчинението. Властта във властта разчита и е проявление 
едновременно на концентрация и разконцентрация на сила, на воля за власт 
и готовност за подчинение. Тя е естествено ограничена и стеснена в рамките, 
между които може да се проявява и да бъде жизнена и действена. Безгранична-
та власт е все пак само фикция, пропагандно клише, целящо дискредитацията 
на определена личност и политическа система.

Властта е ограничена, защото действа във и чрез друга власт, която също е 
проявление на човешка и обществена воля. Тези власти си предоставят една на 
друга пълномощия и граници, в които да функционират. В „Техника на превра-
та“ Курцио Малапарте точно и образно описва в портрета на полския президент 
от началото на ХХ век Пилсудски драматичното, но обективно съществуващо 
противоречие на властта: „Този своеобразен диктатор, едновременно брутален 
и буржоа, бунтовник и същевременно загрижен дали ще изглежда безприс-
трастен в очите на народа, революционер до пояса, а реакционер по-нагоре, 
който не се решаваше да избере между една гражданска война и война с Русия 
на Съветите, който заплашваше всяка седмица с преврат и изразяваше най-го-
лямо желание да бъде „осветен“ от конституция, която още не съществуваше 
– този човек не преставаше да предизвиква в общественото мнение изумление 
и безпокойство.“ (Курцио Малапарте. Техника на преврата. С., 1995, с. 81.)

Ето я властта и като „власт във властта“ в целия й блясък, величие и нище-
та, нарисувана просто и ясно.

Х.2008, Москва – ІІІ.2009, Варна
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Днес разглеждаме томове, посветени на дейност-
та и творчеството на видни дейци на българс-

ката левица от различни исторически периоди и от 
различни идейно-политически направления в рам-
ките на лявото пространство. Освен че са дейци на 
левицата, между тях има и нещо друго много общо – 
те започват дейността си и достигат до национално 
и международно равнище на политически, научни и 
литературни прояви на много млада възраст. За тях е 
характерно не само биологическата младост, а и спо-
собността им, независимо от възрастта, да възприе-
мат и да стават изразители на най-новите прогресив-
ни идеи на своето време.

Димитър Благоев основава социалдемокра-
тическа група в Русия, когато е само на 27 години, 
а Българската социалдемократическа партия през 
1891 г., когато е 35-годишен. Но ако в началото на по-
литическата си дейност пише статии в „Съвременен 
показател“ и издава „Що е социализъм и има ли той 
почва у нас“, на стари години възприема ленинизма и 
открива конгреса на партията през 1919 г. с реч, коя-
то е в съзвучие с най-модерните политически теории 
на времето си. Георги Димитров е член на ЦК на пар-
тията от 27-годишна възраст, а на преклонна възраст 
произнася доклад на Петия конгрес на партията, в 
който формулира народната демокрация като нова 
форма на преход към социализъм – и то четвърт век 
преди еврокомунизма. Васил Коларов е избран за 

МЛАДОСТТА НА ЛИДЕРСТВОТО,
ИЛИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО НА МЛАДОСТТА*

Александър Смочевски

Александър Смочевски – роден 
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фия“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Инте-
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софия и диалектическата логика. 
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член на ЦК през 1905 г., когато е 28-годишен. Георги Бакалов става социалист 
на 17 години, на 17 години превежда „Комунистическия манифест“ на българс-
ки език, на 22 години вече участва в работата на ІІ и ІІІ конгрес на БРСДП, а на 
23 години е делегат на международния социалистически конгрес в Лондон през 
1896 г. Никола Габровски е на 27 години, когато се учредява БСДП, на 25-го-
дишна възраст участва като гост в учредителния конгрес на ІІ Интернационал. 
Кирков става член на партията на 28 години, а на 34 е депутат. Янко Сакъзов на 
31 години е редактор на сп. „Ден“. 

Същото се отнася и до по-късните лидери на левите идеи – д-р Петър Дер-
тлиев става депутат, когато е 30-годишен; на 19 години Атанас Москов е избран 
за секретар на Младежкия социалистически съюз, а едва 24-годишен – и за член 
на Изпълнителния комитет на Социалистическия интернационал. Вълко Чер-
венков е на 23 години, когато участва в Септемврийското въстание.

Виждаме контраста между епохите, между предишното и днешното вре-
ме, когато привържениците на социализма са предимно хора от възрастното 
поколение.

Въпросът не е само в това, че е имало млади хора в социалистическото 
движение, а че обществото ги е приемало, било е отворено за тях, те за били 
избирани за общински съветници и за народни представители. Нещо повече 
– те са били лидери. Цялата плеяда първи поколения на българското социалис-
тическо движение е съставена от високообразовани и интелигентни европейци 
по дух, вкусили най-доброто от Женева, Париж, Лондон, Русия. Те са все хора, 
които могат да се характеризират с онова старо, но затова пък точно определе-
ние – идейници. Гарантирали чрез европейско образование своето собствено 
бъдеще, те стават лидери на лявото пространство поне по две причини. На пър-
во място, освен млади като възраст, те са млади и като идеи. Социалистичес-
кият проект е все още непроверена идея, все още идеал и по-малко реалност. 
Всички лидери на лявото са най-прогресивната група от българското следос-
вобожденско общество. Това е групата, която не просто прави пренос на идеи 
от Европа у нас, а която разбира родната специфика и адаптира европейските 
политически, икономически и социални стандарти към нашето конкретно ис-
торическо развитие.

Втората причина е това, в което се състои и моята основна теза: лидерът 
е обществена фигура, която със собствените си качества, социална позиция, 
влияние и компетентност гарантира бъдеще. Ролята на лидера е да гаранти-
ра бъдеще. Когато Благоев заявява, че е необходимо да се изчака българският 
капитализъм да се развие по своите естествени исторически закони, които ще 
доведат до неговото преодоляване, това не е просто и само някакъв модерен 
социален детерминизъм или икономически автоматизъм. Сигурно могат да се 
намерят и такива моменти в неговата позиция. Но главното, което прави онова 
първо поколение леви политици, теоретици и общественици лидираща група, 
е, че то гарантира бъдеще. Изниква въпросът: а как се гарантира бъдеще? Обик-
новено лидерът гарантира бъдеще със собствената си лидерска позиция. Това, 
по Макс Вебер например, е фигурата на харизматика. Но в нашия случай не 
става дума просто за харизма. Забележете, че Благоев започва своята дейност 



95

ОБЩЕСТВО

в България със „Съвременен показател“, т.е. първата му стъпка е масова поли-
тическа и научна просвета. Масите трябва да бъдат просветени – да се запоз-
наят с най-прогресивното учение, със законите на историческото развитие, с 
„материалистическото разбиране на историята“. Статусът на лидера в лявото 
движение е особен – той гарантира бъдеще със собствената си лидерска пози-
ция и същевременно заявява: „Самите закони на обществено-икономическото 
развитие гарантират бъдещето на работническата класа.“ Първоначално роля-
та на левия лидер се мисли като просветителска и организационна – създаване 
на пролетарска партия и превръщане на работническата класа от класа в себе 
си в класа за себе си. Т.е. политическо организиране и класоосъзнаване. На това 
е подчинена основната дейност на това първо поколение.

Малко по-различно стоят нещата при широките социалисти. Тук се виж-
да как принципните теоретически различия имат често директни практически 
последствия. За социалдемокрацията на широките ролята на лидера харизма-
тик е дори по-важна, тъй като нищо и никаква историческа детерминираност 
не може да обезпечи бъдещето на обществените прослойки. Историческото 
„трябване“, което се налага от дясната социалдемократическа позиция, изисква 
силни лидери, които да гарантират със себе си и със собствената си позиция 
благоприятна развръзка и осъществяване на целите на класата или на социал-
ната прослойка.

Сега, след тежката и болезнена катастрофа на големите проекти на модер-
ността – първо реалния социализъм, а днес вследствие на кризата и либералния 
капитализъм, отново стои въпросът: какво да се прави? А кризата на лидерст-
вото е световен проблем. За нея може да има различни обяснения, но главното 
е според мен липсата на големи и мощни солидаризиращи и мобилизиращи 
социални проекти. Тази липса е резултат както на провала, за който споменах 
– така и на една същностна промяна, която се случва днес: гаранциите за бъ-
дещето са много повече надперсонални и по-малко личностни. Това Улрих Бек 
нарича „рисково общество“. Най-често за такива гаранции служи статистиката 
за икономически растеж, за жизнени стандарти, съотношението на геополити-
ческите сили, телевизионните реклами, хороскопите и пр. Но ако за „златния 
милиард“ тези обяснения донякъде задоволяват гладното за сигурност общес-
тво, за останалата част от човечеството, която живее в нищета, това е чиста 
абстракция. Българското общество също изпитва болезнен глад за бъдеще и 
последните избори го показаха.

Проблемът за корелацията млада възраст – лидерство е важен, тъй като 
поставя още един актуален въпрос: защо няма млади политически лидери днес 
в България? Защо изхабеният политически елит на прехода продължава да 
функционира в условията на критично ниско обществено доверие и поредица 
от провали?

Ако се опитаме да разкажем историята на прехода до днес в три изречения, 
те според мен трябва да бъдат: 1) непримирим спор за миналото – от 1990 до-
към 2001 година; 2) „Всичко ще се оправи, като влезнем в ЕС“ – от 2002 до 2007 
г.; и 3) „Не ме интересува нито вчера, нито утре, важно е само днес“. Ние сме 
на този трети етап, в който ожесточените спорове за политическото минало и 
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неясните проекти за европейско бъдеще отстъпиха място на едно прозаично 
настояще. Това отговаря отчасти и на въпроса защо няма млади политически 
лидери днес – защото няма проекти за бъдеще. А защо няма проекти за бъде-
ще? Ами защото няма лидери, които да ги създават. Това е един омагьосан кръг, 
от който като че ли няма излизане. 

Струва ми се обаче, че именно онова първо поколение български социа-
листи дава отчасти отговор и на поставеното питане – наистина лидерите пра-
вят сами себе си, те се самосъздават, но първото условие за това е образование-
то. Най-сигурната гаранция за бъдеще е образованият човешки капитал.

Има различни фактори, които осигуряват могъщ поток от млади хора в 
партията, а с тях и притока на нови модерни теории и идеи. Но това е на първо 
място образованието. Повечето от първопроходците учат в престижни универ-
ситети в Западна Европа, – напр. Коларов, Кабакчиев, Кръстьо Раковски, Кир-
ков, Сакъзов. От друга страна самата партия е давала път на новите поколения, 
единството на поколенията е бил основен кадрови принцип на партията.

Историческият опит показва, че бъдеще имат тези политически сили, ко-
ито привличат млади хора, но и които залагат и изработват модерни идеи и 
политика. Не винаги младите по възраст са млади и като идеи, но винаги прог-
ресивните идеи са привличали най-вече млади хора. Лидерството, освен всич-
ко друго, е и способност за социално творчество. А всяко творчество – колкото 
и парадоксално да звучи това – изисква кризисна ситуация. Кризата на една 
структура е възможност за творчество. Наскоро съобщиха, че китайският йе-
роглиф за криза означава както криза, така и възможност. Е, аз виждам въз-
можностите на кризата именно в появата на нови лидери. Може би това е доня-
къде успокоение в условията на собствената ни родна криза, в чието развитие 
тепърва ще ставаме свидетели и участници.
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА 
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА

Искра Баева

Девети септември 1944 г. е едно от най-отбеляз-
ваните събития през втората половина на ХХ в. 

През последните 20 години това беше една от най-
често обсъжданите, а и осъжданите исторически 
дати. Когато днес се опитвам да оценя нейното място 
в историята на България, разполагам с няколко пре-
димства – едно от най-важните е свободният достъп 
до документите за периода преди 9 септември 1944 
г., за събитията около самата дата, както и за всич-
ко, последвало политическата промяна и дало облика 
на цялата българска съвременна епоха. Другите пре-
димства са: дистанцията във времето, която е поз-
волила на политическите страсти да утихнат, за да 
може да се открои истинският мащаб на събитията; 
завършеността на процесите, започнали на 9 септем-
ври 1944 г. и приключили с 10 ноември 1989 г.; ликви-
дирането на идеологическите ограничения върху ин-
терпретациите, както и правото на всеки историк да 
изразява собствената си гледна точка.

Искам да представя изводите си за събитията, 
които следват повратната дата и ни дават основание 
да определим периода от 1944 до 1989 г. като епоха на 
държавен социализъм от съветски тип. Ще започна с 
това как и защо преди шест десетилетия и половина 
се стига до рязката промяна в българския политичес-
ки живот, от която тръгват всички следващи социал-
но-икономически преобразования.

Промяната в България в края на Втората светов-
на война е неизбежна – тя е такава, защото и в тази 
световна война, както и в предишната България се 
оказва в състава на губещата коалиция. Това води до 
неизбежна капитулация с всички произтичащи от 
това последици в такъв регион с наследени терито-
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риални спорове и силен национализъм, какъвто са Балканите. Неминуема е и 
политическата промяна, тъй като безпартийният режим е вдъхновен от про-
фашистките идеи на 19то-майците, а еволюцията му в годините на войната е 
по посока на германския националсоциализъм – и двете идеологии са катего-
рично отречени и осъдени в края на войната. Ясно е, че след победата на Ан-
тихитлеристката коалиция в следвоенна България трябва да се наложи някоя 
от идеологическите системи на победителите. Втората световна война е силно 
идеологизирана, тя се води и на фронта на идеологиите като война на демок-
рацията срещу фашизма (националсоциализма). Вероятно затова в края й най-
много се говори за демокрация.

Очевидно е, че българският избор в края на войната се е свеждал до иде-
ологиите на победителките СССР, САЩ и Великобритания. По същество този 
избор е бил осъществен още във военните години, и то не просто от комунис-
тите или от СССР, както днес си мислят много хора, а от много по-широк кръг 
българи. И трите водещи сили от Антихитлеристката коалиция са се опитали 
да изградят в България свои политически и съпротивителни центрове и мрежи, 
но успява да го направи единствено Съветският съюз. Затова партизанското 
движение, бойните групи, организациите на ОФ са доминирани от комунисти 
със съществената подкрепа на левите земеделци, а опитът на Г. Димитров-Геме-
то да създаде земеделска съпротива със съдействието на британците пропада. 
Пробританските и проамериканските политици излизат с декларации и обя-
вяват своите антифашистки позиции с помощта на т.нар. Петорка, но без да 
развиват каквато и да било друга дейност.

Ще припомня и още една българска специфика – сред всички съюзници на 
нацистка Германия България е единствената, в която е организирано въоръже-
но съпротивително движение. През следвоенните години много се спекулира 
с броя на българските партизани, те са сравнявани с югославските, полските 
или френските. Но често се забравя, че България е в съвсем различна ситуа-
ция – трите изброени държави са били окупирани от германския Вермахт и са 
водили националноосвободителна война, докато за България Третият райх е 
не само съюзник, а и гарант за българското обединение (присъединяването на 
Македония и Тракия). И въпреки това сред българите се намират такива, които 
тръгват срещу течението, противопоставят се с оръжие в ръка на собственото 
си правителство, готови са да рискуват живота си (и много от тях го жертват) в 
името на идеала си за справедливо общество.

Този български принос не бива да се пропуска, когато говорим за безспор-
ната геополитическа предопределеност на следвоенната българска съдба – доб-
ре е известно, че през октомври 1944 г. в Москва по време на съветско-британ-
ските преговори със съгласието и на САЩ по-голямата част от Източна Европа 
е предоставена на СССР като „зона на влияние“. Но в тази зона България има 
своя специфика – тя се отличава от повечето други страни по това, че бълга-
рите си остават русофили, че голяма част от тях посрещат съветската армия 
с искрена радост и цветя, че само през българските земи съветските войски 
преминават без нито едно сражение и без да дадат жертви, че не се налага съ-
ветските войски да налагат органите на новата власт. На 9 септември 1944 г. 
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ОФ със собствени сили превзема властта в столицата и по места, а някъде това 
става дори по-рано. Съвсем не искам да кажа, че овладяването на властта от 
ОФ би могло да стане без наличието на съветския фактор и без присъствието 
на съветските войски на границите на България. Но не бива да се подценява и 
собственото политическо действие (или пък да се оправдаваме със съветската 
армия, както го правят много днешни български политици).

Искам да припомня и една стара истина. Още в началото на ХХ в. Дими-
тър Благоев посочва голямата зависимост (определя я в размер на 3/4) на ста-
ващото в България от световните събития. Тази зависимост се потвърждава 
неколкократно през ХХ в., тя има голямо значение и за повратните събития от 
есента на 1944 г. Затова едно от най-важните умения на българските политици 
е да оценяват правилно световните тенденции и да правят най-добрия избор за 
България в рамките на останалата 1/4. В това се състои самостоятелното бъл-
гарско действие и на 9 септември – тогава комунистите и техните съюзници 
най-вярно разбират световните тенденции. Тук идва и следващият въпрос, по 
който още се спори: какво е станало на 9 септември 1944 г. и непосредствено 
след него – въстание, преврат, поврат или революция? Ако анализираме съби-
тията и документите от онази епоха, отговорът е, че в станалото тогава може 
да се намери по малко от всичко изброено по-горе: в страната има множество 
въстанически прояви, в столицата властта е овладяна чрез класически преврат, 
в съдбата на България се осъществява политически поврат, а през следващите 
години социално-икономическото развитие показва всички белези на дълбока 
обществена революция.

Какво можем да кажем за целия период, чието начало поставя 9 септември 
1944 г., а краят му идва на 10 ноември 1989 г.? В българската историография са 
добре разработени проблемите на социално-икономическите преобразования, 
извършени в България през годините на „народната демокрация“ – 1944–1948, 
по-слабо са разработени годините на чистия сталинизъм – 1948–1953 (може би 
и защото бяха най-неудобни за предишната епоха), но в годините на прехода са 
публикувани достатъчно изследвания, посветени на многообразните аспекти 
от развитието през дългите години на Живковото управление. Тези професио-
нални публикации ми позволяват да направя един по-обобщен извод за цялата 
епоха на държавния социализъм.

Първата и най-важна задача е да се посочи мястото на нашия социализъм 
в глобалния исторически процес. Тъй като професионалната ми квалифика-
ция е световната история и по-специално историята на Източна Европа, за мен 
няма съмнение, че държавният социализъм от съветски тип, който се налага в 
следвоенна България, е един от пътищата за ускорена модернизация. Модер-
низацията е задача, стояща пред целия източноевропейски регион, защото той 
посреща ХХ в. със значително икономическо изоставане от развитите страни в 
Западна Европа и от САЩ. Още между двете световни войни всички държави 
от Източна Европа започват да търсят пътища за ускорение и ги намират в раз-
личните варианти на държавната намеса (етатизма). Но истинска възможност 
за ускорение им дава едва държавният социализъм след Втората световна вой-
на. Ще очертая параметрите му най-общо.
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Както показва и наименованието социализъм, в тази обществена система 
основното внимание пада върху социалните структури. Защото едно управ-
ление може да има различни цели – може да заложи само на икономическата 
ефективност, на търсенето на печалбата и на обогатяването на ефективното 
малцинство, а може да се обърне и към големите социални общности, да по-
търси стимулите за икономическо развитие в подобреното положение на мно-
зинството за сметка на малцинството. В следвоенна България се налага вторият 
подход. Този избор съвсем не изключва използването на насилие – напротив, 
то се проявява в наказателните кампании, в Народния съд, в лагерите и дори в 
механизмите за налагане на идеологията. Но насилието, непримиримата борба 
между различните класи и съсловия характеризират всяка революция, а в този 
случай не бива да се подценява и влиянието на наскоро завършилата световна 
война, на дотогавашното насилие в политическия живот и особено в борбата 
срещу партизаните.

Истинският облик на държавния социализъм се определя не от насилие-
то (каквото има във всяко общество, дори и в демократичното, както можем 
да се убедим днес), а от преобразованието и съграждането. Промените още в 
първите няколко години са драстични – най-ярката им характеристика е смя-
ната на собствеността. Тогава в полза на държавата се изземат индустриални-
те и търговските предприятия и едрата градска собственост, а държавата се 
нагърбва със задачата да организира производството и да създава благопри-
ятни условия за живот и развитие на гражданите. Така се създава общество, в 
което на преден план е изведена социалната сигурност. Тя дава на всеки граж-
данин възможност за небогато, но сигурно съществуване, включващо работа, 
почивка, социални застраховки, безплатно образование, неплатено здравео-
пазване. За България особено важен е въпросът за земята, защото мнозинст-
вото българи живеят в селата – като изключим закона от 1946 г. за трудовата 
поземлена собственост, който изземва земите над 200–300 дка, частната соб-
ственост върху земята се запазва, а едва през 50-те години къде доброволно, 
къде насила селяните са обединени в ТКЗС. Този процес предизвиква съп-
ротива, която някъде (напр. в Кулско) достига до бунтове, но много селяни 
по-късно оценяват кооперирането като освобождаване от непосилния труд 
от тъмно до тъмно и като шанс за модернизиране на дребното традиционно 
земеделие. Станалото със земята след 1989 г. само потвърждава предимствата 
на едрото земеделие – днешна България едва ли скоро ще достигне равнище-
то на земеделско производство през 1989 г., въпреки че тогава тази година се 
смяташе почти за катастрофална.

Ако погледнем постиженията от следвоенните години: налагането на едро 
индустриално производство, модернизирането на селското стопанство, чиято 
последица е урбанизацията, постигането на обща грамотност и на социална 
защита, изобщо включването на държавата в социалната сфера и изграждането 
на социалистическа социална държава, периодът на социализма трябва да се 
оцени като ускорена модернизация. Защото в края на държавния социализъм 
всички източноевропейски държави вече са развити индустриални държави с 
висока социална защита на населението. Именно това им даваше места в пър-
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вите две десетки от годишните класации за човешкото развитие на ООН. Не 
защото бяха много богати, а защото националният доход се разпределяше по-
равномерно и справедливо и с по-голяма грижа за мнозинството. В социално 
отношение източноевропейските социалистически държави се съревноваваха 
с признати социални държави като скандинавските, Германия и др. Разбира се, 
те отстъпваха в икономическата ефективност и в демократичността. Но със-
тезанието продължаваше и можеше да продължава още, ако управляващите в 
Източна Европа не се бяха отказали от него и не бяха решили, че е най-добре 
просто да последват западноевропейския и американския консуматорски мо-
дел. И днес ние вече имаме консуматорско общество, но за всеобща изненада то 
се оказа благоденствие за едни и бедствие за други. А в държавния социализъм 
ставаше дума за следното: не всички да са бедни, за съжаление не и всички да 
са богати (което не е възможно), а всички да имат достатъчно, за да живеят 
спокойно и сигурно.

Когато днес се обръщаме за равносметка назад, към началото на българ-
ския държавен социализъм, везните като че ли се накланят не към безспорно 
негативното, а към силно отричаното през последните години от политиците, 
но усетено от обикновените хора позитивно. Няма социална система, която да 
е само добра или само лоша, системите винаги са смесени, но в нашия социали-
зъм доброто май все пак се оказа повече, то ни доближи към развитите, затова 
толкова плавно и лесно бившите социалистически държави се присъединиха 
към ЕС и ако не беше продължителното разрушение, България също можеше 
да го направи по-рано от 2007 година.

Документи за събитията около 9 септември 1944 г.

Франклин Рузвелт, президент на САЩ
Радио „Гласът на Америка“, 3 юни 1943 г.:
…Президентът Рузвелт заяви вече няколко пъти, че тази война не се води 

за черните очи на разните правителства в Германия и България. Ние с днеш-
ните водачи на тези хитлеристки и фашистки правителства компромиси няма 
да правим. Тези, които днес управляват България, не ще я управляват, когато 
войната се свърши. Не само че те не ще я управляват, но ще бъдат съдени като 
криминални престъпници за многобройните си безчинства. Това не са празни 
приказки. Зад тези думи стоят 100 000 американски аероплани и 10 милиона 
американски щика. Нас не ни интересува дали господата от софийското пра-
вителство вярват в нашите намерения… Ние не ще губим време да убеждаваме 
престъпници що е добро и що е зло. Ние не сме управители на изправителни 
домове. Времето на увещанията мина. Сега ще говорят нашите бомбардирова-
чи и нашите броненосци. Хитлеристите и фашистите разбират отлично този 
език. Отсега само на него ще приказваме.

Антони Идън, министър на външните работи на Великобритания, пред 
Камарата на общините в Лондон на 21 юни 1944 г.:

В България съществува голямо политическо течение, враждебно на гер-
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манската политика на днешното правителство, а партизански отряди действат 
в различни части на България.

Известие № 10 на Държавната жандармерия, 2 май 1944 г.
На 22 и 23 май 1944 г. ІІ Врачанска жандармерийска дружина след успеш-

но разузнаване и проследяване успява да открие около село Батулия батальон 
от 200 души нелегални с товарни коне. При престрелка жандармерията убива 
40 души, залавя 10 живи, между които един англичанин. Между убитите са и 
двама англичани – офицер и подофицер – радиотелеграфист, има и много ра-
нени бандити. Жандармерията при тази битка не дава жертви. Установено е, че 
батальонът е отлично въоръжен и снабден от Сърбия. Той има за задача да пос-
лужи като ядро за привличане и формиране на нови групи, чети и батальони в 
България. Англичаните се спускат с парашути в Албания. При тази офанзива 
жандармерията залавя и 12 леки картечници, 15 пистолета, 32 пушки, радиос-
танция за далечно предаване и приемане, 3 коня, раници, платнища, бомби, 
патрони, муниции, цялата архива на батальона, бинокли и др. На следващия 
ден – 24 май – дружината ликвидира в престрелка опасния и от дълго време 
издирван бандит Марин Найденов от село Литаково, Ботевградско. Той заедно 
със сина му и дъщеря му са ликвидирани.

План на сътрудника на Управлението на стратегическите служби Вик-
тор Кордови до Джон Фистер, Вашингтон, август 1944 г.

Цел. Да се накарат българските войски да се откажат от по-нататъшно сът-
рудничество с германците. Да се подпомогне експулсирането на германските 
войски от българска територия. Да се подтикнат българските войници да де-
зертират…

Българите са много интересни хора. Въпреки че са наясно за своята отго-
ворност и вина, те търсят някаква причина, извинение или поне някой, който 
да бъде обвиняван вместо тях за провала им. В този случай би било уместно да 
им се каже или да им се припомни за катастрофата, с която България се сблъска 
след Първата световна война, и колко сходни биха могли да бъдат последиците 
сега, след Втората световна война. Би трябвало да се подчертава, че партньорс-
твото с Германия винаги се е оказвало фатално за България…

Войските, дислоцирани в близост до районите, в които биха могли да вля-
зат в контакт с тях представители на Югославската освободителна армия, би 
следвало да бъдат посъветвани да преминат към българската бригада „Христо 
Ботев“…

Там, където има български партизани (шумкари, отечественофронтовци и 
др.), частите трябва да бъдат посъветвани да дезертират при тези групи от съп-
ротивата или пък, ако това е възможно, поне да сътрудничат с тях. Трябва да се 
посочва, че тези съпротивителни групи биха могли да бъдат идентифицирани с 
четниците по време на турското робство, когато ръководители като Христо Бо-
тев, Левски и др. рискуват живота си за освобождението на своето отечество. 
Нашето внимание би следвало да бъде насочено към войски, дислоцирани във 
или около Пловдив, Шумен и Бургас, които като че ли са главните центрове на 
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съпротивителните групи.

Секретно донесение № 28330 на Управлението на стратегическите служ-
би, Вашингтон, 19 август 1944 г.

1. Отечественият фронт се състои от комунистите, групировката „Пладне“ 
на левите земеделци и кръга „Звено“. Всички са привърженици на идеята за тяс-
но сътрудничество с Русия. Съвсем малко членове на кръга „Звено“ си остават 
пробритански настроени. Мнозинството обаче са проруски ориентирани и са 
за Балканска федерация…

Секретни телеграми на ген.-майор Хайнрих Геде, военно аташе в Со-
фия, август 1944 г.

№ 02934, 21 август 1944 г. През нощта на 18 срещу 19 август банда с чис-
леност 60 души нападна германски вещеви склад на ВВС на 55 км западно от 
Пловдив. Караулът бе разоръжен поради знаенето на паролата. Имуществото 
на склада бе ограбено, респективно унищожено. Командир на бандата е бивши-
ят кадрови подпоручик Благоев. При това дезертираха 10 души от българските 
въоръжени войски.

№ 03011, 26 август 1944 г. На 24 август в района на Рила (на 16 км северо-
източно от Горна Джумая) са застреляни от бандити един германски старши 
лейтенант, трима войници и един германски инженер. От изпратената срещу 
тях германска част има 1 убит и 13 безследно изчезнали. От Горна Джумая е 
изпратен германски отряд да търси безследно изчезналите.

На 20 август при нападение на малка банда в района на Белоградчик срещу 
български пост на един склад за боеприпаси са ранени двама българи. Взето е 
оръжие.

№ 03023, 26 август 1944 г. На 24 август банда с численост 100–150 души 
извърши нападение срещу германско подразделение за фронтово разузнаване 
на 65 км югозападно от София. Наши загуби: 6 души убити, няколко ранени. 
Материални щети: жилищните помещения, бензинът, взривните вещества са 
унищожени, респективно ограбени. Седем товарни автомобила са опожарени 
и разграбени.

Секретни телеграми на германския пълномощен министър в София 
Адолф-Хайнц Бекерле, август 1944 г.

За разговор с регентите на България, 29 август 1944 г.
На моите обяснения за неизбежната болшевизация на България, за лик-

видирането на царската династия и на всички управляващи кръгове, както и 
за изкореняването на българския национален дух, те заявиха, че са напълно 
наясно и го очакват. Но както вече са ми обяснили, не виждат никаква възмож-
ност за отбрана. Русите могат да преминат границата преди още да са изпрати-
ли и един войник там. Това би било една безсмислена съпротива, която може да 
струва живота на стотици хиляди хора…
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За комунистическата демонстрация пред германската легация,
30 август 1944 г.
Във вечерните часове около 100 комунисти демонстрираха пред легаци-

ята. Те хвърляха камъни и счупиха няколко прозореца. Протестирах незабав-
но пред министъра на външните работи, който обеща веднага да се извърши 
разследване. След демонстрацията бе изпратена силна полицейска част за за-
щита на легацията. Директорът на полицията, съпроводен от представител на 
Министерството на външните работи, се яви при мен и изрази съжалението 
на министър-председателя и на българското правителство. Същевременно той 
съобщи, че известен брой участници са били арестувани.

Секретно писмо на фелдмаршал барон Максимилиян фон Вайс, главно-
командващ Югоизтока, за обстановката в България, Берлин,

30 август 1944 г.
1. Положението в България е изпълнено с вътрешно напрежение. Още 

на 27 август, в 10.30 ч., преди излитането на самолета, началникът на гер-
манската военна мисия ген. Шнекенбургер ме уведоми, че оценява обста-
новката като много сериозна и че вследствие на увеличаващите се искания 
до българското правителство от противниците на войната той очаквал опит 
за пълно обезоръжаване и евентуално интерниране на германските войски 
в България…

4. Понастоящем известните и докладвани от години насам разлагащи вра-
жески клики, които договарят и конспирират с противниковата англо-амери-
канско-еврейска страна, преследват с всички сили целта да вкарат България 
във вражеския лагер, дори с цената на позорен компромис. На това можем да се 
противопоставим само с бързи и решителни действия.

Телеграма на бригаденфюрер Валтер Шеленберг до Главната квартира 
на фюрера, Берлин, 4 септември 1944 г.

1. Правителството на Муравиев, което има далеч повече англофилски, от-
колкото просъветски характер, трябва да се преценява като междинно. Минис-
трите без портфейл Мушанов, Гичев и Буров очевидно се имат предвид като 
бъдещи регенти.

Муравиев, който е заложил всичко на англосаксонската карта, се надява 
с помощта на англосаксонците да може да задържи навлизането на съветските 
руси и да създаде положение като това в Турция. (Съветските руси няма да се 
смутят от това.)

Във всеки случай сред колебливите правителствени кръгове Муравиев 
буди нови надежди по отношение на англосаксонците, а в резултат на тази на-
дежда висшите военни продължават да бъдат пасивни. Националистите са без 
оръжие и зависят от поддръжката на военните.

Тъй като във всички кръгове чезне надеждата за германска победа, за нас 
не трябва да се очаква вече нищо друго освен гражданска война и хаос. Скъсва-
нето на отношенията с Германия може да се очаква всеки час.
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Телеграма на Адолф-Хайнц Бекерле, София, 8 септември 1944 г.
Според съобщения на българското правителство русите в много колони 

са навлезли в България. Между другото били са заети Варна и Бургас. Една ко-
лона била преминала Дунав при Русе и е в Русе. Твърди се, че руските войници 
разпространяват позиви, в които се заявява, че те не са дошли като врагове на 
българския народ, а само искали да прекосят българската територия, за да изт-
ласкат немските войски от Балканите.

Телеграма на Селезньов от ГПУ до Георги Димитров, 8 септември 1944 г.
По поръчение на каварненския Районен комитет на Работническата пар-

тия на 3 септември 1944 г. четирима въоръжени български партизани преми-
нават румънската граница със задачата да предадат на съветското командване 
данни за българските брегови укрепления и за настроенията на населението от 
Южна Добруджа и Варненска област…

В градовете Шабла, Каварна и Балчик е имало случаи на разоръжение на 
отстъпващите в България немски части, които са действали по собствена ини-
циатива. Във Варна се стига до сблъсъци, в хода на които са убити няколко 
немци… Партизаните извършват нападения срещу селските жандармерийски 
постове, разоръжават ги, конфискуват продоволствени товари от богаташи фа-
шисти и ги раздават на бедните.

Редовната войска се сражава неохотно срещу партизаните. Има случаи на 
преминаване на войници на страната на партизаните. Партизанското движе-
ние е със стройна военна организация, страната е разделена на райони, които 
се ръководят от щабове. Общата численост достига 25 хиляди души, от които в 
Добруджа действат едва 250 души. Силно е развито партизанското движение в 
Пловдивски окръг и в Северозападна България. Партизаните ни доставиха ек-
земпляр от ръкописния текст на манифеста на партията от януари тази година, 
който изпращаме с авиопоща. Те съобщиха допълнително редица сведения за 
другаря Георги Димитров.

Съобщение на Народния комисариат на външните работи на СССР, 
Москва, 9 септември 1944 г.

На 5 септември Съветският съюз скъса отношенията си с България и обя-
ви състояние на война между СССР и България. Съветското правителство взе 
това решение, защото България, въпреки влошилото се военно положение на 
Германия, което й даваше пълна възможност да скъса отношенията си с нея 
и по този начин да приключи прогерманската си политика, продължаваше да 
поддържа отношенията си с Германия, като укриваше германците на българс-
ката територия и им предоставяше възможност да създадат тук нов плацдарм 
за съпротива срещу силите на съюзниците.

След обнародването на съветската нота представителите на българското 
правителство – генералният секретар на българското Министерство на външ-
ните работи г. Сарафов и директорът на политическия отдел на това министер-
ство г. Алтънов – през нощта на 5 септември посетиха съветския шарже д‘афер 
в София Д. Г. Яковлев и от името на българското правителство помолиха да 
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уведоми съветското правителство, че България е скъсала дипломатическите си 
отношения с Германия и че българското правителство моли съветското прави-
телство за примирие.

Въпреки тези официални заявления, българското правителство на 6 сеп-
тември обяви само, че се е обърнало към съветското правителство с молба за 
примирие, но нищо не заяви, че скъсва с Германия. По този начин изпъкна про-
тиворечието между заявлението на българското правителство, направено пред 
съветския шарже д‘афер в София, и заявлението, направено публично. Такова 
противоречиво положение не можеше да не предизвика недоверие у съветс-
кото правителство към позицията на българското правителство. Поради това 
съветското правителство не можеше да пристъпи към разглеждане молбата на 
българското правителство за примирие.

Едва на 7 септември българското правителство обяви, че е скъсало отно-
шенията си с Германия.

На 8 септември българското правителство обяви война на Германия.
Сега съветското правителство намери за възможно да разгледа молбата на 

българското правителство относно преговорите за примирие.

Разпореждане на ген.-майор Ерих Шмид-Рихберг, 9 септември 1944 г.
1. Болшевишките сили са нахлули дълбоко в територията на България.
2. България вече обяви война на Германия, т.е. практически е налице със-

тоянието на война.
3. От това произтича най-неотложната задача: незабавно разоръжаване на 

всички български сили, които не са изцяло решени на борба срещу болшевиз-
ма.

4. За тази задача светкавично да се използват всички налични сили, вклю-
чително СС, за да може да се осигури бързото подвеждане на необходимите 
подкрепления в района на Белград.

5. Командирът на тилова армейска област 1021 ген.-лейт. Гулман е получил 
съответната заповед още в 22.00 часа на 8 септември. Да се действа с цялата 
енергичност, която обстановката изисква.

Секретно писмо на Форин офис до Секретариата на Комитета за начал-
ниците на щабове, Лондон, 13 септември 1944 г.

Миналата нощ Европейската консултативна комисия резюмира дискуси-
ята си относно условията за примирието с България под формата, по която е 
постигнато съгласие между Великобритания, Съединените щати и другите съ-
юзнически правителства, които бяха във война с България, преди Съветския 
съюз да й обяви война. Съветският представител предложи известен брой до-
пълнения, предназначени да приведат примирието с България в съответствие с 
това с Румъния. Ефектът от тези съветски предложения е:

1. На България практически се дава статут на съвоюваща и неопределен 
брой български дивизии ще вземат участие във войната против Германия под 
ръководството на съветското Върховно командване.

2. Силите на примирието се поставят под съветско върховно командване; 
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изпълнението на примирието ще бъде в ръцете на контролна комисия, която, 
въпреки че е номинално съюзническа, на практика ще бъде руска; единствената 
съюзническа страна, която ще подписва, ще бъде руски генерал.

Тъй като приехме тези съображения в случая с Румъния, безусловно ще 
трябва да направим същото и в случая с България.

Дневников запис на Борис Делчев, 9 септември 1944 г.
В редакцията на вестник „Утро“. Небивала възбуда. Готви се нов вестник 

– „Отечествен фронт“. Редакцията кипи.
Пред съветската легация непрекъсната манифестация. Появяват се пър-

вите части от партизанската армия. Зданието на легацията окичено с цве-
тя. Към десет часа пристига с кола министърът на вътрешните работи Антон 
Югов. Министър – бивш тютюноработник. Засмяно, приятно изражение. Дали 
на младини (той и сега е много млад) този човек не е писал стихове? Има вид 
повече на поет, отколкото на политик. „Тази власт е ваша“ – заявява той в своя-
та импровизирана реч от колата. Всяка негова дума се заглушава от спонтанни 
викове. Глас от тълпата: „Въоръжавайте ни!“ – „Правителството прави всичко 
възможно, за да въоръжи народа“ – отвръща Югов.

Навред лозунги за Отечествения фронт – спасител на България, за Черве-
ната армия, за нова Югославия. Тях повтаря и ораторът. Нестихващи одобре-
ния. Гора от юмруци.

Народът акламира армията. Побратимяване на дело.

Окръжно № 5 на ЦК на БРП (к) до партийните организации във връзка 
с основните задачи на партията, 12 септември 1944 г.

Победоносната антифашистка революция е вече свършен факт. Фашиз-
мът, срещу който в продължение на толкова години нашата партия води упо-
рита, изпълнена с жертви и героизъм борба, е най-сетне повален. Властта се 
намира в ръцете на сдружените под знамето на Отечествения фронт демок-
ратични антифашистки сили. Новото народно правителство, в което нашата 
партия участва с четирима свои представители, пристъпи вече към изпъл-
нението платформата на Отечествения фронт: то изгони фашисткото реген-
тство, правителство и парламент, възстанови потъпканите права и свободи 
на народа, започна арестуването на виновниците за войната и за досегашния 
гибелен курс във вътрешната, външната и стопанска политика на страна-
та, изпрати делегация за сключване незабавно примирие със СССР, Англия 
и Америка, работи за установяване на приятелски съюзнически отношения 
с тях, както и с народите на нова Югославия и другите балкански народи, 
подготвя българския народ за решителна борба срещу опасността от немско 
нахлуване в България и за окончателното изгонване на хитлеристките орди 
от Балканите и пр.

Народът посрещна правителството на Отечествения фронт с небивал ен-
тусиазъм и радост. Навсякъде той дава пълна подкрепа и взема активно учас-
тие при установяването на новата власт. По градове и села страната се осейва 
с отечественофронтовски комитети, които от органи на борба за сваляне на 
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фашисткия режим и установяване на народнодемократическа власт се прев-
ръщат в широка масова опора на новото правителство. Хиляди и десетки хи-
ляди народни синове си предложиха услугите, за да се борят с оръжие в ръка 
срещу крепителите на фашистката реакция, да сломят тяхната съпротива, да 
образуват масова народна милиция като въоръжена опора на новата власт. Бла-
годарение активното участие на народа в борбата срещу фашизма, което даде 
възможност да се увлече в тая борба и значителна част от народната армия, 
фашистката реакция беше бързо пометена и властта на Отечествения фронт 
установена в цялата страна.

Би било обаче опасна илюзия да се смята, че борбата е вече приключена 
и че може да скръстим ръце и се отдадем на мирен и спокоен труд. Още не 
са ликвидирани всички гнезда на фашистка съпротива. Макар и зашеметени и 
значително обезкуражени, фашистките елементи още не са се отказали от всяка 
надежда да върнат назад колелото на историята. Боейки се от заслужена отпла-
та заради своите кървави безчинства над българския народ, те са способни на 
безумни отчаяни авантюри, в които те неминуемо ще си счупят главата, но кои-
то могат да костват известни страдания и жертви и на самия народ. Държавни-
ят — административен и военен — апарат далеч не е прочистен от реакционни 
и антинародни елементи, довчерашни активни крепители на фашисткия режим 
и злостни врагове на Отечествения фронт. Фашистките елементи разчитат осо-
бено на подкрепата на немско-фашистките банди, които, притиснати от всички 
страни и заплашени с унищожение, се намират все още със значителни сили 
на Балканите, недалеч от българската граница. Немците вече започнаха воен-
ни действия срещу оттеглящите се от Югославия части на нашия окупационен 
корпус и се опитаха да нахлуят в българска територия към Кула. Фашисткият 
звяр е тежко ударен, но той още не е доубит и в своята агония все още се мъчи 
да дращи и хапе.

Заключителен доклад на италианския дипломатически представител 
Франческо Джорджо Мамели за дейността му в България,

10 декември 1946 г.
…България излезе от войната в неособено тежко и дори в много по-добро 

състояние от много други от воювалите страни. Както е известно, тя бе окупи-
рана, или се остави да я окупират в първите месеци на 1941 г., присъедини се 
към Тристранния пакт и накрая обяви война на противниците на Германия. Тя 
дори извърши самонадеяния, безсмислен и до известна степен смешен жест да 
обяви война и на САЩ, и на Великобритания. За сметка на това, не обяви война 
на СССР, но стана така, че точно СССР – от всички останали – й обяви война 
на 6 септември 1944 г., когато победната съветска армия се готвеше да пресече 
Дунав… Между другото, предишното правителство с министър-председател 
Багрянов се беше опитало да сключи примирие, но обръщайки се към англича-
ните, като беше изпратило за тази цел в Кайро Стойчо Мошанов. Той ходи и се 
връща два пъти. Англичаните не пожелаха да направят нищо. Вероятно стана 
така във връзка със споразуменията от Техеран.

Войната не се състоя. Руските армии пресякоха Дунав, приети с голям ен-
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тусиазъм от новото правителство и от същия този народ, който беше приветс-
твал не много отдавна толкова триумфално германците. Това даде възможност 
на Русия да се нареди сред подписващите и дори да стане главният подписващ 
споразумението за примирие…

Държавният преврат в България стана, както е известно, през нощта на 8 
срещу 9 септември 1944 г., когато вече германското оръжие бързо залязваше. 
Все пак германците продължаваха да държат окупирана по-голямата част от 
Балканския полуостров, въпреки че вече бяха започнали да се изтеглят. Дър-
жавният преврат беше светкавичен и в началото напълно безкръвен. Аз самият 
бях в София сутринта на 9 септември, въпреки че всъщност трябваше да съм 
интерниран във Вършец. Но правителството на Муравиев вече бе разхлабило 
хватката за верния на Легацията персонал. Сутринта, освен няколкото танка и 
няколкото картечници пред военното министерство, София изглеждаше съв-
сем нормално. Едва към 13 часа започнаха да обикалят първите червени патру-
ли и започна да се раздава безразборно оръжие на населението.

Българската войска, останала всъщност непокътната, но вече с опасна дис-
локация, особено в Югославия, беше изведена оттам, доколкото беше възмож-
но, и реорганизирана във фази, които се застъпваха, и първите бойни единици 
под съветско командване бяха използвани най-напред в сраженията на запад. 
После един експедиционен корпус, ръководен от ген. Стойчев и под заповеди-
те на съветското командване, взе участие в сраженията срещу германците на 
север, прониквайки през Югославия чак до Унгария. Сега България се опитва 
да изтъкне колкото се може повече това свое сътрудничество с Русия, за да се 
подсили на новия боен фронт – подписването на мирния договор…

Борбата между англосаксонската група и славянския блок започна около 
прилагането на големите и тържествени принципи на Ялта и на последвалите 
Московски споразумения. Във вестниците, в дипломатическите ноти, в острите 
и гръмогласни спорове и полемики думите „демокрация“ и „свобода“ отскачаха 
от едното поле в другото с имащи малко прецеденти сила и настървение. Днес е 
трудно да се тълкуват значенията, които двамата противници придават на тези 
думи, тъй като в резкия и неспокоен спор почти винаги присъства рискът да те 
обвинят, че вземаш едната или другата страна. Най-малкото, което може да се 
каже, е, че онези, които трябва да останат под траекторията на тези отскачащи 
думи, съвсем не са за завиждане. Картината на положението в тази страна е 
достатъчно доказателство в този смисъл…

Георги Димитров за народната демокрация, декември 1948 г.
І. Въпросът за характера на държавата на народната демокрация.
Народната демокрация и народнодемократичната държава станаха въз-

можни в резултат на разгрома на немскофашистките сили, в резултат на ис-
торическата победа на Съветския съюз във Втората световна война и борбата 
на народните маси под ръководството на работническата класа за национална 
свобода и независимост, довели до отпадане на ред страни в Югоизточна Евро-
па от системата на империализма.

Характерът на държавата на народната демокрация се определя от четири 
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най-важни особености:
1. Държавата на народната демокрация представлява от себе си власт на 

трудещите се – огромното болшинство на народа при ръководната роля на ра-
ботническата класа…

2. Държавата на народната демокрация се намира в сътрудничество и 
дружба със Съветския съюз…

3. Държавата на народната демокрация принадлежи към демократичния, 
антиимпериалистически лагер…

4. Държавата на народната демокрация се явява държава на преходния пе-
риод, призвана да обезпечи развитието на страната по пътя към социализма.

Това означава, че макар властта на капиталистите и помешчиците да е съ-
борена и имуществото на тези класи да е превърнато в собственост на народа, 
икономическите корени на капитализма обаче още не са ликвидирани, капита-
листическите елементи още остават и се развиват, стремейки се да възстановят 
капиталистическото робство. Затова да се придвижваме напред към социализ-
ма е възможно само водейки непримирима борба с капиталистическите еле-
менти с цел тяхната пълна ликвидация.
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Не бих могъл да напиша за всички политици, с кои-
то съм работил или които заемат предно място 

в историята на българския социализъм и на Българ-
ската социалистическа партия. Други ще го направят 
много по-добре от мен. Но и не бих могъл да не напи-
ша за един деец, когото много уважавам – проф. Иван 
Попов. Той е един от най-интересните държавници и 
личности, които съм срещал през социалистическо 
време. Винаги, когато съм се замислял за този човек, 
върху екрана на паметта ми светва фразата, всъщност 
парафраза, на Димитър Благоев – „съвременник на 
бъдещето“. Тя така добре му стои, сякаш за него имен-
но е предназначена.

Освен външния министър Иван Башев другата 
европейски тип фигура в държавното ръководство 
на страната през 70-те години на ХХ век бе проф. 
Иван Попов. Когато през 1972 г. и аз влязох в това ръ-
ководство, той вече бе член на Политбюро и замест-
ник-председател на Министерския съвет, а по-късно 
– на Държавния съвет. Казвам от европейски тип, а 
не класа, не защото не бе от европейска класа – тъкмо 
обратното, а защото в партийното и държавно ръко-
водство тогава имаше и други фигури от европейска 
класа, например Живко Живков или току-що споме-
натият Иван Башев.

Проф. Попов, или бай Иван, както го наричах 
тогава, тъй като съм 25 години по-млад от него, бе 
именно европейски тип български политик. В моите 
очи той бе една от нестандартните фигури в тогаваш-
ното Политбюро. Той рязко се отличаваше от други-
те по манталитет, стил на говорене и поведение, по 
езика, дрехите и маниерите си, по начина на мисле-
не и по взаимоотношенията си с колеги, приятели и 

ИВАН ПОПОВ  МОДЕРЕН 
ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК

Александър Лилов 

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на филосо-
фията на културата, естети-
ката и политологията. Автор 
е на моно графии и научни тру-
дове, по-важните от които са: 
„Към природата на художестве-
ното творчество“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и твор-
чество“, „Европа – да бъде или 
да не бъде“, „Европа – диалог и 
сътрудничество“, „Диалогът на 
цивилизациите. Световният и 
българският преход“ – преведе-
на на китайски език, тритом-
никът „Информационната епо-
ха“; както и на над 200 публика-
ции у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически 
изслед вания.
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опоненти. Ако би могло с една дума да го характеризирам, той бе нестандартен. 
Нестандартен български политик и държавник от този период.

Бих посочил четири-пет белега, или, ако предпочитате – четири-пет еле-
мента на тази негова нестандартност, която ставаше ясна още при първия 
делови или чисто човешки контакт с него: високо образование, получено в 
престижни европейски учебни заведения и академични институции; висок 
професионализъм в своята област и алергия към общите приказки и към проя-
вите на некомпетентност; европейски тип деловитост и ефективност в работа-
та; самодисциплина, която го поддържаше винаги на ниво и респектираше дру-
гите; експертно, морално и личностно самочувствие, което го държеше далеч 
от задкулисните интриги и което не можеха да му простят интригантите.

Подчертавам, това бяха не толкова черти на неговото възпитание, колкото 
определящи слагаеми на неговата личност. Такъв съм го запомнил бай Иван. 
Компетентен, устремен към целта и отговорен. Неговата дума тежеше и вътре, 
и вън от страната, защото и професионалният, и деловият, и моралният му ав-
торитет беше доказан. Навсякъде, където е работил. Блясъкът на качествата му 
беше по-силен от блясъка на поста му.

Животът на бай Иван се бе сложил така, че ранните си години, когато се 
изгражда личността на човека, той бе прекарал в небалкански условия – във 
Франция, Унгария и Германия. Навярно затова доминиращи при него бяха 
европейските критерии и стандарти. Той бе българин и патриот до мозъка на 
костите си, но бе българин от ново, а не от „старо време“. Искаше да види, или 
по-скоро да направи България европейска – развита, просперираща, а не про-
винция на Европа. Имаше идеи и визия как да стане това. И ги следваше със 
създаване на модерни отрасли в българската икономика, с подготовка на ново 
поколение български инженерни кадри, с подбор на способни мениджъри и 
вкореняване на ново технологическо мислене, с извеждане на страната на перс-
пективни икономически позиции в СИВ и в европейската икономика.

В Политбюро проф. Иван Попов ми правеше силно впечатление с три 
неща.

Първо – с високата компетентност на своите икономически преценки и 
позиции. Не мисля, че бе от най-изкусните политици, беше сприхав по харак-
тер. Прекалено директен, неотстъпчив и нерядко затворен за компромиси. 
Но бе номер едно в професионалната обоснованост и надеждност на своите 
гледища. Езикът му беше остър, понякога може би излишно остър, но остро-
тата винаги почиваше на точна информация, на безупречен експертен анализ, 
на силни аргументи. Можеше по една или друга причина да не приемаш не-
гова оценка или становище, но не можеше да не се вземат предвид неговите 
професионални аргументи.

Второ – с иновационния характер на своите виждания за развитие на на-
шата икономика и по-специално на нашата индустрия. Бай Иван беше не само 
първокласен технократ – с европейска диплома и от европейски мащаб като 
икономическо, техническо и технологическо мислене, а и в истинския смисъл 
на думата технократ иноватор. Той следеше от първа ръка световното инду-
стриално развитие (имаше широки контакти в Европа, Япония, САЩ и СССР, 
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владееше свободно френски, немски, руски и унгарски). Имаше иновационен 
талант. Новаторството беше в кръвта му от млади години до края на дните му. 
(Спомням си как на покрива на вилата си сам проектира и постави оригинални 
слънчеви батерии за отопление и все искаше да постави подобни с нови негови 
подобрения и в моята вила. Виждал съм го с каква стръв доказваше как някои 
модер ни военно промишлени технологии може да се прилагат и в гражданската 
индустрия.) Шанс беше за България, че с индустриалното и технологическо-
то развитие на страната през 60-те и 70-те години се занимаваше проф. Иван 
Попов. В тези години в най-напредналите западни страни започваше преходът 
от индустриалната към постиндустриалната епоха, науката мощно и тотално 
навлизаше в производството, разгръщаше се световна научна, технологическа 
и комуникационна революция.

Той имаше не само информация, а и страхотен усет за новото техническо 
и технологическо развитие на света. Неслучайно именно той имаше решаващ 
принос за специализацията на България в електрониката и в компютърното 
производство в рамките на СИВ. Това беше страхотна крачка напред. Малка 
България стана най-големият производител и износител на компютърна техни-
ка в социалистическата общност. Само това да беше направил бай Иван, името 
му пак щеше да блести със златни букви сред строителите на съвременна Бъл-
гария.

Трето – Иван Попов силно впечатляваше с вътрешно присъщата си циви-
лизованост, с небалканския си манталитет и начин на мислене. Не става дума 
само за това, че у него нямаше и следа от провинциализъм, от байганьовската 
малокултурност и арогантност или от андрешковската селска хитрост. И даже 
не толкова за това, че бай Иван носеше европеизма вътре в себе си.

Най-същественото в неговия европеизъм не бе европейската му поведен-
ска култура, колкото и важно да е това, а европейската му менталност. Умо-
настроение, кръгозор, ценности. Бай Иван не бе франкофил или германофил, 
а безукорен българофил. Като личност и като политик обаче бе надживял 
балканското. Балканската „криворазбрана цивилизация“ и неподатливост на 
позитивно дългосрочно мислене, балканската завистливост и управленска 
„шуро-баджанащина“, празнодумието и безотговорността му бяха органично 
чужди. Той подкрепяше и издигаше хора с изявени професионални качества, 
поевропейчваше, както сам се изразяваше, условията и параметрите на работ-
ните места, стила на ръководителите, отношенията между тях, начина им на 
мислене. Не търпеше дърдорковците, саркастично осмиваше любителите на 
„дългите маси“ и ласкателите, изпадаше в ярост от подлостта.

Проф. Иван Попов бе едромащабен български политик и държавник. Но-
сител на модерна визия за икономическото развитие на страната.

Напълно съм съгласен с написаното от неговия ученик и съратник, из-
вестния български електрончик Васил Недев по случай 100-годишнината на 
Професора: „Модерна България за него означаваше преди всичко модерна ико-
номика, основана на модерни технологии; модерно мислещи и действащи хора; 
модерни обществени отношения. (…)

Той не признаваше друго качество на изпълнение освен най-високото. По 
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качеството и сроковете не допускаше и най-малките компромиси. И това не 
беше поза, а гранитна убеденост, че високото качество и прецизната работа, 
стриктната дисциплина и самодисциплина, иновациите, изграждането на хора 
с чист морал, с много знания, с позитивно мислене и действие, които не се боят 
от трудностите, ще направят България модерна страна.“1

Да, така е. Професорът бе една от големите и модерно мислещи фигури в 
Политбюро през 70-те години на ХХ век.

* * *
Иван Попов се свързва със социалистическите идеи още в ученическите 

си години. Той е брат на Емил Попов – известен български антифашист, радист 
на групата на Александър Пеев, разстрелян от фашистката полиция през 1943 
година.

Самият Иван Попов е арестуван през 1925 г., пратен в затвора и изключен 
от училище. След като излиза от затвора, довършва частно гимназиалното си 
образование. Постъпва в Математическия факултет на Софийския универси-
тет и през 1930 г. се дипломира с отличие.

През 1933 г. заминава за Франция, където записва електроинженерство 
в известната Тулузка академия за наука и литература. Завършва я със златен 
медал и неговото име и сега стои на мраморния постамент на входа на ака-
демията. По-късно е избран за неин член-кореспондент. След завършване на 
академията работи в парижки завод, но го напуска и се завръща в София. Тук 
създава собствена фирма за електрически прибори.

През 1941 г. той се принуждава да напусне България и се установява в Бу-
дапеща, Унгария. Там работи седем години и става директор на един от големи-
те заводи в страната.

Връща се в България през 1948 г. и е назначен за директор на обединение 
„Елпром“. Занимава се и с научни изследвания, получава професорско звание и 
е избран за ректор на Висшия машинно-електротехнически институт в София 
(Политехниката). През това време защитава докторска дисертация във Висше-
то техническо училище в гр. Илменау, Германия, и получава научната степен 
„Доктор на техническите науки“.

В Германия работи от 1958 до 1962 г. като директор на техническа лабо-
ратория, а след това като директор на Института за високи напрежения. При 
едно посещение през 1962 г. на официална българска делегация на най-високо 
равнище тогавашният първи партиен и държавен ръководител на ГДР Валтер 
Улбрихт казва на Тодор Живков, че имат намерение да издигнат на висок дър-
жавен пост един български професор – Иван Попов, и дава впечатляваща по-
ложителна оценка за неговите качества и работа.

След завръщането на делегацията Живков поставя въпроса в Политбюро, 
приема се решение да се покани Професорът в България и през ноември 1962 
г. той е издигнат за председател на Държавния комитет за наука и технически 
прогрес (ДКНТП). Година преди това (1961 г.) проф. Иван Попов е избран за 
член-кореспондент на Българската академия на науките. „Рецензенти са му – 
както пише акад. К. Боянов – проф. Минчо Златев и член-кор. Ангел Балевски. 
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И двамата дават висока оценка на неговата дейност.“2

Трябва да подчертая, че до средата на 70-те години Иван Попов се ползва 
с пълната подкрепа на Тодор Живков и последователно е издиган за председа-
тел на ДКНТП, министър на машиностроенето и електрониката, вицепреми-
ер на Министерския съвет и член на Политбюро. На всички тези постове той 
оправдава доверието и оставя след себе си големи стратегически и конкретни 
приноси.

В следващата част на статията ще се опитам да обобщя моето разбиране за 
тези приноси. Тук привеждам и оценките на видни наши научни и технически 
специалисти, които ясно се четат в заглавията на техните статии в сборника 
„Професорът отблизо“, издаден по случай 100-годишнината на Иван Попов3.

Акад. Ангел Ангелов: „Учител на всички ни“.
Инж. Васил Недев: „Строител на модерна България“.
Акад. Васил Сгурев: „Учен и технократ с изключителен принос за развити-

ето на високите технологии“.
Инж. Иван Пехливанов: „Патриархът на новата българска индустрия“.
Инж. Йордан Младенов: „Стратегът на върховите технологии“.
Акад. Кирил Боянов: „Бурен живот, отдаден на България“.
Инж. Петър Кисьов: „Личност, изпреварила времето“.
Тези и останалите автори от този ценен сборник, работили дълго време 

под ръководството на бай Иван, вярно очертават образа му. Те трябва да бъдат 
поздравени за усилието им да поддържат жив в партийната и в националната 
памет образа и приносите на този забележителен партиен и държавен деец. За 
мен беше истинско удоволствие да прочета тяхната хубава и достоверна книга.

За съжаление, по някаква зла ирония на съдбата, и проф. Иван Попов пла-
ти традиционната нашенска цена за своята талантливост. Отдавна е забеляза-
но, че България има добър генофонд, ражда ярки таланти, но твърде често им 
се радва чак след като си отидат от белия свят.

След втората половина на седемдесетте години бай Иван преживя пореди-
ца от огорчения. Отначало бе изваден от правителството и изпратен на работа 
в Държавния съвет. Скоро след това бе освободен и от Държавния съвет и от 
Политбюро и бе избран за председател на Управителния съвет на Научно-тех-
ническите съюзи (НТС), където работи 14 години. Той не се обиди, а издигна 
нивото на НТС на ново равнище.

С респектиращо достойнство и верен на своя пословичен работохолизъм 
проф. Ив. Попов се отдаде с всичките си сили на това ново поприще. „Под не-
гово ръководство са изградени редица домове на НТС в цялата страна, които и 
до днес са основа за развитие на научно-техническия прогрес. По негова лична 
инициатива е създаден Съюзът по автоматизация, който по-късно се трансфор-
мира в Съюз по автоматика и информатика. С широк кръгозор, висок профе-
сионализъм и голяма взискателност професор Иван Попов изиграва огромна 
роля за издигане ефективността и авторитета на тази организация. Активното 
излизане на НТС на обществената сцена и признаването на професионалния 
капацитет на техните членове е конкретно свързано с неговото име. Съществен 
е неговият принос тази организация да запази значима автономия и да се при-
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ема като достойна общност на творци и новатори.“4

Трудно е да се отговори защо се случиха тези сривове в партийната и дър-
жавната кариера на проф. Иван Попов. Има различни мнения. Едни казват – 
защото не можа да се впише в тогавашната върхушка на партията и държавата. 
Добре, но как така 14 години, от 1962 до 1976 г., се вписваше, след това – не? 
Други смятат, защото е бил с няколко глави над другите. Над някои – да, но над 
някои – не. В Политбюро и в правителството имаше и други мащабни фигури.

Моята версия е следната. Определени хора, които бяха силни в задкули-
сната интрига, успяха да настроят Тодор Живков срещу Иван Попов. Ласка-
телството и сервилността бяха взели вече широки размери. Започна все по-
настойчиво да се внушава тезата, че главната заслуга и главният принос за 
създаването на новата българска индустрия принадлежат на първия партиен 
и държавен ръководител, а не на някого другиго. Маститата фигура и пер-
соналните заслуги на проф. Иван Попов бяха прекалено големи, за да бъдат 
незабележими както вътре, така и навън, докато той бе в Политбюро и в пра-
вителството. Популярността му в чужбина като създател на българската елек-
троника растеше. Ако добавим към всичко това и обстоятелството, че той 
наистина стърчеше над някои свои колеги в икономическата сфера – като че 
ли всичко отива на мястото си.

Мисля, че днес вече е ясно от какъв фундаментален характер са приносите 
на проф. Иван Попов за модерното развитие на българската индустрия. Те не се 
покриват и не трябва да се смесват с ничии други приноси, които впрочем също 
са естествена историческа реалност.

Кои са според мен най-важните заслуги на този бележит държавник?

* * *

Проф. Иван Попов е БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА. Това 
е неговата изключителна заслуга към съвременна България и неговият най-ви-
сок паметник.

Създаването на българската електроника и превръщането на страната 
през 70-те и 80-те години на ХХ век в най-големия износител на компютърна 
и друга електронноизчислителна техника в СИВ е едно от най-значителните по-
стижения в съвременната история на България. Това е исторически момент в 
нашето развитие. Този факт сега не се съзнава в пълна мяра. Но е знаменателен. 
Малка България създаде и започна да изнася компютърна и друга електронно-
изчислителна техника още през втората половина на ХХ век.

Началото на българската електроника е поставено през 60-те и 70-те го-
дини на ХХ век. Тогава в Съветския съюз и в България сред философите доми-
нира негативно отношение към този нов клон в технологическото развитие на 
света, който скоро ще стане парадигмален за новата епоха. Пишат се философ-
ски книги, които носят заглавия клейма като „Кибернетиката – лъженаука“.

Именно в този ранен етап от навлизането на науката в производството и 
настъплението на кибернетиката се проявява стратегическата прозорливост и 
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напредничавото професионално мислене на учения и държавника Иван Попов. 
Той притежава отлична научна подготовка, информиран е за главното напра-
вление в развитието на напредналите страни, ясно вижда радикалната преоб-
разуваща роля на електрониката. И съумява да убеди Тодор Живков и държав-
ното ръководство да се определи нейното създаване у нас като пръв държавен 
приоритет. Това е грандиозна заслуга на Професора.

Трябва да е абсолютно ясно: без него българската електроника нямаше да 
се случи. Разбира се, когато отбелязваме решаващата заслуга на Иван Попов, 
това не намалява, а още повече подчертава персоналните заслуги на хората, 
които бяха негови съратници и дейци от първата линия на българската елек-
троника: акад. Любомир Илиев, доц. Богомил Гъдев, акад. Ангел Ангелов, акад. 
Кирил Боянов, акад. Васил Сгурев, инж. Васил Недев, инж. Иван Пехливанов, 
проф. Трайко Петков, инж. Петър Кисьов, инж. Йордан Младенов и много дру-
ги, чиито имена нямам възможност да спомена тук. Не може да се отмине зас-
лугата и на тогавашното държавно ръководство.

За кратко време в страната е изградена широка система от заводи: завод 
за запаметяващи устройства в Стара Загора, Пловдив и Пазарджик; завод за 
изчислителни системи и процесори в София; завод за магнитни глави в Разлог; 
завод за печатни платки в Русе и Търговище; завод за организационна техника 
в Силистра, Самоков и Пловдив; завод за памети и телеобработка в Търново; 
заводи за градивни елементи в София, Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, 
Сливен, Стара Загора и Ботевград. Изгражда се съвременна научна, развойна и 
информационна база. Създава се единно държавно обединение за управление 
на системата – „ИЗОТ“.

Установяват се контакти и сътрудничество с водещите в електрониката 
държави и фирми. Държавни делегации начело с Иван Попов посещават Япо-
ния, САЩ, Германия, Франция и водят преговори с компетентните институ-
ции. Особено трайни и благотворни връзки се създават с японската фирма „Фу-
джицу“, от която се закупуват модерни изчислителни машини, технологично 
оборудване за производство и в която се изпращат на специализация за шест 
месеца и за година български инженери и специалисти. Именно по договор с 
„Фуджицу“ се усвоява през 70-те години „ЗИТ 151“, единствената дотогава в 
СИВ електронноизчислителна машина трето поколение5.

Изключителни са усилията и заслугите на Иван Попов за извоюване на 
специализация в СИВ за производство на електронноизчислителна техника. 
През 70-те години в СИВ се създават специална междуправителствена коми-
сия на ниво министри и съвет на главните конструктори, които да дискутират 
и трасират пътя, по който да вървят социалистическите страни в тази област. 
„Имаше – пише акад. Ангелов – две тенденции за бързото преодоляване на 
изоставането ни. Едната, горещо поддържана в бившия СССР, ГДР и др., бе да 
се ориентираме към английската фирма ICL, а другата – по пътя на IBM и не-
говите операционни системи и софтуерни продукти. Проф. Иван Попов води 
голяма битка и успя да наложи линията за съвместителство със системите на 
IBM, за да можем да спестим много време, като използваме готов разработен 
софтуер, докато разработим наш такъв. Втора голяма битка на високите нива 
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беше разпределението на научноизследователската и конструкторската дейност 
за различните изделия, като страната, която първа създаде работещ и изпитан 
от международна комисия продукт, получи и специализация за неговото про-
изводство. (…)

Под ръководството на Иван Попов направихме задълбочен анализ и се 
реши България да се бори за специализация на един от по-малките централни 
процесори и на запомнящи устройства на магнитни ленти и магнитни дискове 
и на дискови пакети, което позволи нашите научно-технически специалисти да 
се концентрират върху малък брой изделия с голям икономически ефект. Бит-
ката беше много голяма и продължи на няколко заседания на съвета на главни-
те конструктори и междуправителствената комисия.“6

Битката е спечелена и България получава специализацията. Определящи-
те причини за това са четири. Първата – създадената производствена и науч-
на база. Втората – установеното сътрудничество с водещи фирми в чужбина 
и особено с „Фуджицу“ – Япония. Третата – наличието на голям брой и добре 
подготвени инженери и специалисти, преминали през специализации в съот-
ветните чуждестранни фирми. Четвъртата – подкрепата на СССР – главният 
пазар и потребител на тази продукция.

Накратко, през 70-те години България беше вече изградила системата на 
електронната си промишленост. Заводите заработиха с пълния си капацитет. 
Пазарите бяха големи и гарантирани. За 10 години бяха подготвени първоклас-
ни инженерно-технически специалисти и мениджъри. Ние станахме най-голе-
мият производител и износител на електронна промишленост в СИВ.

„ДСО „ИЗОТ“ – пише инж. Васил Недев – за седемнадесет години даде на 
България: валутни приходи – 11 230 милиарда валутни лева, и печалба – 6490 
милиарда лева. А България похарчи за „ИЗОТ“ 633 350 млн. лева.“7

И продължава по-нататък: „Паметен и незабравим за мен ще остане при-
емът в Кремъл, даден от министър-председателя на СССР Косигин, за награ-
дените със съветски отличия за приноса им в развитието на ЕИТ в СИВ. Ко-
сигин и всички останали ръководители най-искрено и убедено в тостовете си 
благодаряха най-напред на проф. Иван Попов за изключителната му смелост и 
непоколебима вяра в успеха, за неизтощимата му енергия, за непреклонността 
му, за коректността и честността му, за безспорно първенстващата му роля в 
организирането и реализацията на развоя, производството и използването на 
компютърната техника в нашите страни.

А той в типичния си стил отговори:
– Всички тези хвалебствия не са за мен, а за хората, без които нищо няма-

ше да направим ние, тук събраните!…
Никога не съм се чувствал така горд като българин, както тогава…“8

* * *

Изваждането на проф. Иван Попов от партийното и държавното ръковод-
ство е една от най-осъдителните и глупави грешки на Тодор Живков. Осъди-
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телна – защото да обезглавиш най-перспективния икономически отрасъл на 
страната от неговия създател и силен мениджър означава да нанесеш сериозен 
удар по модерното развитие на страната. Глупава – защото да се лишиш от един 
способен технократ, който с нищо не застрашава политическото ти положение, 
а резултатите от неговите усилия украсяват визитката на твоя режим, е наис-
тина глупаво. Но по нашите географски ширини и двете тези неща са често 
явление.

Десети ноември 1989 г. завари бай Иван на 81 години, но жизнен и със за-
пазени интелектуални качества. Странно е, че нито едно от преходните прави-
телства, включително и нашите, на БСП, не се обърна към него. Нещо по-лошо 
– оставиха го в забрава и в тежко финансово положение.

Най-необяснимото, което се случи у нас, бе разрушаването на българската 
електроника в годините на прехода. Много грешки и криминални престъпления 
бяха допуснати в преходното развитие на икономиката, които върнаха много 
назад икономическия статус на страната и жизненото равнище на българския 
народ. България днес е най-изостаналата и най-бедната страна в Европейския 
съюз. Но две неща са ирационални в нашия преход. Едното – съсипването на 
модерното едро, механизирано, химизирано и конкурентоспособно земеделие. 
Другото – ликвидирането на българската електроника във време, когато в це-
лия свят се извършва преход от индустриалната в информационната, разбирай 
електронната, компютърната епоха.

Създаването й е изключително пасионарно дело.
Ликвидирането й – изключителен идиотизъм.
Да се надяваме, че ще се появят държавници, които ще възстановят място-

то на компютъра в икономиката и в цялостното развитие на нова България.
Сигурен съм, че мястото на проф. Иван Попов в съвременната българска 

история е запазено. Той е роден в самото начало на двадесетия век (1908 г.), но 
мислеше с парадигмите на двадесет и първия век и създаде българската елек-
троника като велико постижение на нашата нация и държава и като знамение 
за бъдещото ни развитие.

Неговото място е в пантеона на строителите на модерна България и в злат-
ния личностен фонд на Българската социалистическа партия.
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Материалът на Дичо Узунов в сп. „Понеделник“, 
2009, кн. 5–6, озаглавен „Няма ли най-сетне да 

спре клеветата?“, ме учуди. Патосът на целия матери-
ал е насочен да ми се припише схващането, че прос-
трелването на Братан Шукеров, от което настъп-
ва неговата смърт, е извършено предумишлено. Във 
връзка с това аз съм наречен или причислен към кле-
ветниците, инсинуаторите, интригантите, нечистоп-
лътните мистификатори, фалшификаторите, оклеве-
тяващите партизанското движение.

Цялата тази пушилка на Узунов се разсейва на-
пълно от един в случая безспорен факт. Аз никога и 
никъде – нито в публикациите си, нито публично – не 
съм твърдял, че прострелването на Шукеров е стана-
ло съзнателно. Такова твърдение е плод на Дичо-Узу-
нови халюцинации.

Поводът Узунов да съчини клеветата си е интер-
вюто на Ивайло Христов с мен, посветено на споме-
ните ми за Николай Хайтов, с когото бяхме приятели. 
В това пространно интервю темата за прострелване-
то на Шукеров е странична, моят отговор е лакони-
чен, обемащ около една страница.

Тъй като в интервюто става дума и за Родинс-
кото движение и приноса на Хайтов за реабилити-
рането на Петър Маринов и Светослав Духовников 
като видни негови дейци, Ивайло Христов ми поста-
вя въпроса: „Доколко е верен слухът, че акад. Кирил 
Василев е замесен в убийството на Братан Шукеров?“. 
Този въпрос според Узунов е некоректен и е поставен 
клеветнически. Но кое е „клеветническото“ в него? 
Никой не отрича, че Шукеров е прострелян от Кирил 
Василев, вследствие на което умира. Спори се само 
дали прострелването е предумишлено. Във въпроса 
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на Ивайло Христов обаче не се съдържа такова внушение, то е измислица на 
Узунов. Ако пък Узунов протестира против употребения термин „убийство“, 
трябва да насочи гнева си срещу Контролната комисия при ЦК на БКП, която 
през 1947 г. се е занимала със случая. Тази комисия, както посочва самият Узу-
нов, употребява термина „убийство“.

Узунов лъже и по други въпроси. Той категорично заявява, че конферен-
цията на смолянската секторна организация на БКП от юни 1944 г. не е приема-
ла решение за Родинското движение. Обаче той самият няколко реда по-надолу 
посочва, че в края на конференцията „беше приет подготвеният от Кирил Ва-
силев „Призив към братята българи мохамедани“. В този призив, който е чудо-
вищен с изопачаванията, фалшификациите и клеветите си, между другото се 
казва:

„Българското правителство, в стремежа си да ви претопи и направи покор-
ни слуги на своята власт, предприемаше и продължава да предприема редица 
мерки към вас, с които оскърбява вашите най-свети чувства, обичаи и тради-
ции. Така то с едно грубо насилие забрани носенето на вашето облекло, когато 
ние мислим, че този въпрос не се разрешава отгоре с насилие, а с разбирането 
на самия народ. Българското шовинистично правителство ви създаде, без вие 
да знаете, дружество „Родина“, назначи за ръководители на същото хора, ко-
ито мислят за себе си и изпълняват нарежданията и целите да изковат от вас 
покорни слуги… Но подигравките не спряха дотук. То предприе напоследък с 
нахалство и грубост променяването на вашите имена, нещо, което предизвика 
възмущението на всеки честен българин“ (1:147–148).

И в този цитат лъжите са нагли. Родинското движение не е създадено от 
държавата, то е самодейно, инициатива е на млади българи мохамедани. Дър-
жавата не е назначавала неговите ръководители, те са избирани от членовете по 
най-демократичен начин без никакво участие на държавни органи. Достатъчно 
е да се види протоколната книга на смолянската дружба, която съдържа 69 про-
токола от 24 февруари 1937 до 17 юли 1944 г. и отразява автентично дейността, 
идеите и методите на родинци. Фактически в призива заслугите на родинци 
– патриотични и хуманни – се приписват на държавата, като се оценяват от 
Кирил Василев по един антибългарски яростен начин. Узунов очевидно е съп-
ричастен с палачите на Родинското движение и затова е тръгнал днес с лъжи, 
клевети и инсинуации да отстоява тяхното националнопредателско и антиху-
манно дело.

Тъй като Узунов многократно подчертава колко много Никола Палагачев 
и Кирил Василев са обичали Шукеров, налага се да припомня някои факти.

При пътуването от Пловдив до смолянско на Иван Радев, командир на 
Втора въстаническа зона и пълномощник на областния комитет на БКП в 
Пловдив, той е бил придружен от Палагачев и Григор Ташев. Радев пристигнал 
в смолянско на 5 юни 1944 г. До 19 юни – денят на конференцията на секторната 
партийна организация – Шукеров уж не могъл да бъде намерен, та чак на 20 
юни Радев се срещнал с него. Иван Ставракев в подробното си и стабилно до-
кументирано изследване изтъква, че по повод на конференцията връзка с Шу-
керов не се установява и то съвсем умишлено (4, бр. 79). С други думи, освен по 
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време на пътуването си от Пловдив до смолянско Иван Радев е бил обработван 
допълнително от Палагачев и Василев и техните съмишленици още две седми-
ци. Особено безскрупулен и нагъл в клеветите си срещу Шукеров бил Лазар 
Марински (4, бр. 79; 5:5).

Ясно е кой е внушавал на Радев какво е състоянието на партийната орга-
низация, какви са качествата на Шукеров като партиен секретар, какво да бъде 
отношението към Родинското движение. Тъкмо това обяснява чудноватите хо-
дове на толкова високо стоящия в партийната йерархия Радев:

Първо. На 19 юни 1944 г. се провежда партийна конференция на смолян-
ската секторна организация без присъствието и участието на секретаря на ор-
ганизацията Шукеров, както и на партийния комитет, състоящ се от 8 души 
(участвал само един негов член – Атанас Тодоров).

Второ. Сменя се партийният секретар и се избира за такъв отявленият ин-
тригант и клеветник на Шукеров Лазар Марински, без Радев да е разговарял с 
Шукеров и с членовете на партийния комитет.

Трето. Радев пише писмо до Гочо Грозев, политически секретар на облас-
тния комитет на БКП в Пловдив, преди да се е срещнал с Шукеров и членовете 
на местния партиен комитет. В писмото между другото се твърди:

„Сварих вътрешнопартийни търкания, изразяващи се в недоволство сре-
щу партийния отговорник, другаря зъболекар от Устово. Обвиняват го в без-
действие и лоша партийна практика, както и в непристойно държане спрямо 
по-добри другари от различните села. От всичко, което чух, извадих си зак-
лючението, че въпросният другар проявява такъв род слабости, присъщи на 
буржоазния интелигент, малко надценяващ себе си и доста вманиачен за ръко-
водител“ (4, бр. 79; 5:6).

Е, господин Узунов, къде е тук обичта на Палагачев и Василев, както и на 
Марински към Шукеров? Та нали именно те преди всичко са внушили на Радев 
цитираните отрицателни оценки. Атанас Тодоров, партизанин и член на пар-
тийния комитет по времето на Шукеров, в своята критика на спомена на Ки-
рил Василев, Никола Палагачев и Дичо Узунов за победата на антифашистката 
борба в Централните Родопи, поместен в „Победният щурм“ (С., Партиздат, 
1984), пише: „Тяхната мисъл винаги е била, и в този спомен пак я прокарват, 
че тук Братан Шукеров нищо не е направил, че партийните организации нищо 
не са направили. Всичко е станало благодарение на идването на студентите от 
София. Това не само не отговаря на истината, но то е клевета и същевременно 
кощунство с паметта на Братан Шукеров, загинал така трагично“ (5:1). И по-
нататък: „Нашата студенция в София водеше подмолна борба против Братан 
Шукеров… Внушаваха на Иван Радев, че Братан нищо не е направил… Лазар 
Марински водеше отвратителна борба срещу Братан“ (5:5).

Четвърто. Радев допуска конференцията да приеме написания от Василев 
призив към българите мохамедани, с който диаметрално се променя партийно-
то отношение към Родинското движение, изработено по времето на Шукеров, и 
се слага началото на неговия разгром – едно от престъпленията както на мест-
но, така и на централно равнище на сталинизираната тогава БКП.

Същият Радев на българомохамеданската конференция в Смолян през ок-
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томври 1944 г. изложил линията за разгром на Родинското движение. Палагачев 
и Василев не само участвали в разработката на тази линия, но и я осъществя-
вали практически с ярост в Родопите. Тяхната ненавист към Родинското дви-
жение се проявила за пореден път на 15–16 август 1947 г. на конференцията 
в София с представители на българите мохамедани, свикана от директора на 
вероизповеданията. Доклади изнесли Анастас Примовски, Никола Палагачев, 
Кирил Василев и Христо Караманджуков. Пълен превес на конференцията 
имали палагачевци и василевци, Караманджуков бил подложен на унищожи-
телна критика. В комюникето за конференцията се говори за пакостното дело 
на организацията „Родина“ през годините на фашисткото робство, за необхо-
димостта от незабавно спиране на сп. „Родопа“, редактирано и издавано от Ка-
раманджуков, което и станало. А на 26 март 1964 г. се състоял пленум на ОК на 
БКП в Смолян, който отделил обстойно внимание на оценката на Родинското 
движение. Тогава първи секретар на окръжния комитет е Палагачев. Дружба 
„Родина“ била създадена от фашистките управници, тя изцяло се подчинила на 
фашистката власт, ръководителите на Родинското движение провеждали мра-
кобесническа фашистка политика против всичко честно, борческо и свято в 
родината и т.н. (2, л. 35, 63, 64, 65).

Мисля, че от казаното става ясна картината за позициите и дейността на 
Палагачев и Василев относно Братан Шукеров и Родинското движение. Необ-
ходимо е да прибавя още няколко забележки.

Около 8–9 септември лекарят Караджикидов, според Узунов известен хи-
рург и интернист, заявил, че няма опасност за живота на Братан Шукеров, но 
последният след десетина дни умира. Очевидно или лекарят не е бил достатъч-
но кадърен, щом като дава погрешна диагноза, или съзнателно е допринесъл за 
смъртта на Шукеров с неподходящо лечение.

Партизанският отряд не проявил достатъчно грижи за лечението на Шу-
керов. Както отбелязва самият Узунов, чак 3–4 дни след настаняването му в 
болницата в Устово бил изпратен партизанин да провери какво е неговото със-
тояние. Пак самият Узунов преценява: партизаните били заети, не са проявили 
по-голямо внимание към Шукеров. Както се вижда, новото местно партийно 
ръководство нито се погрижило да дойде добър лекар от Пловдив за лечението 
на ранения, нито постоянно е следяло здравословното му състояние. Ставракев 
направо пише, че след 9 септември 1944 г., „обзето от политическа еуфория, 
партийното и държавно ръководство в Смолян е забравило ранения партизан-
ски командир“ (4, бр. 81).

Кирил Василев и Лазар Марински не са присъствали на погребението на 
Шукеров.

В решението на Контролната комисия при ЦК на БКП от 1947 г. се посочва, 
че близките на Шукеров и особено сестра му Шина твърдели, че убийството не 
е случайно, а предумишлено.

Узунов ме упреква, че приписвам на Ставракев схващането за предумиш-
лено убийство на Шукеров в неговите 6 статии от 1990 г. Вярно е, че изрично 
Ставракев не твърди това. Но от целия му анализ произтича такова внушение. 
„Вече 46 години – посочва Ставракев – будната съвест на родопската общест-
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веност търси истината, неудовлетворена от официалната версия за трагична-
та случайност на изстрела“ (4, бр. 79). И по-нататък: Контролната комисия от 
1947 г. с необяснима лекота се произнася, че раняването на Братан Шукеров не 
може да се приеме за предумишлено (4, бр. 81). И още един ужасяващ факт. По 
сведение на полковник Стефан Златев, което съобщил на Ставракев, през 1964 
г. Иван Радев заявил: „Братан Шукеров беше дребнобуржоазен интелигент и 
трябваше да загине“ (4, бр. 81).

Многократно Узунов спекулира с фразата на Шукеров: „Кокуда (псевдо-
ним на Кирил Василев – С. М.), успокой се, от приятелски куршум не се умира.“ 
Но както показват фактите, умира се и от „приятелски“ куршум.

Фактът, че Узунов се е решил да наговори посочените клевети и лъжи, по-
казва, че той не е чел или замълчава моята книга „Възрожденският процес в 
България“ (1992), в която на 88 страници за първи път в нашата научна лите-
ратура изследвам Родинското движение – причините за възникването му, дей-
ността му, идеите му, постиженията му и разгрома му след 1944 г. Дейността, 
идеите и постиженията на това движение го характеризират като възрожденско 
в собствения смисъл на думата, като изключително благородно и хуманно, като 
патриотично и напълно безкористно. За него трябва да се издигнат паметни-
ци в Родопите, на инициатора и ръководителя му Камен Боляров трябва да се 
постави бюст наред с бюстовете на будителите в Борисовата градина в София, 
не само защото това е светла страница от историята ни, но и защото примерът 
на Родинското движение има огромно актуално значение в условията на се-
гашната масирана турцизация на българското общество. Узунов не е чел или 
замълчава и книгата „Дружба „Родина“, спомени за бъдещето“ (2009), в която 
са публикувани автентични документи на Родинското движение.

* * *

Изненадва също подходът на редакцията на сп. „Понеделник“, която пуб-
ликува материал, без да провери дали тежките клевети в него са аргументирани 
и основателни. Така в случая тя придава публичност на нечистоплътни внуше-
ния, вливащи се в потока от лъжи, полуистини, инсинуации по нашите медии, 
които изпълняват политически поръчки или нарочно се стремят към сензации, 
за да си увеличават тиража и публиката.
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* * *

Копие на интервюто на чл.-кор. Стоян Михайлов с Ивайло Христов

– Доколко е верен слухът, че академик Кирил Василев е замесен в убийство-
то на Братан Шукеров?

– Отлично познавам случая. Братан Шукеров е бил зъболекар, специали-
зира във Франция и в Турция. Отлично подготвен човек с много висока култу-
ра, езикова и т.н. Секретар на Смолянската районна партийна организация. От-
ношението му към Родинското движение е положително. Но през 1944 година 
се прави партийна конференция и се докарва представителят на Втора въста-
ническа оперативна зона, един ограничен човек. Този човек е под влиянието на 
Никола Палагачев и Кирил Василев. Тази конференция през 1944 година взема 
решение против Родинското движение, че е фашистко и т.н.

Целта на Кирил Василев и Никола Палагачев според мен е била да измес-
тят Братан Шукеров и един от тях да стане ръководител на местната партийна 
организация. Даже на тази конференция те не са го дочакали, уж не го намери-
ли, да му кажат да дойде. Така че нарочно те са го изолирали физически от кон-
ференцията, да не може да се защити, а той е бил смел човек и е имал свои по-
зиции. Какво става в началото на септември 1944 година? Партизанският отряд 
е някъде, където са Хайдушките поляни. Забравил съм защо Братан Шукеров 
и Кирил Василев отиват при други партизани. Тръгват и като вървят в тъмни-
ната, изведнъж се чуват изстрели. Кирил Василев казва, че той си е изпуснал 
автомата и той гръмнал, прострелвайки Братан Шукеров. Самият Кирил Васи-
лев не отрича това, но версията му е, че това е станало, без да иска. Спънал се 
е някъде в тъмнината, човешко е. Характерно е обаче, че в продължение на две 
седмици, това става непосредствено преди 9 септември 1944 г. до 22 септември, 
те не изпращат Братан Шукеров в Пловдив, където има лекари и болници, нито 
извикват лекар оттам.

– Той в Смолян ли стои?
– В Смолян. Тогава Смолян е много трудно достъпен. През 1957 година 

пътувах от Пловдив до Смолян – 111 километра за 6 часа. Такъв беше пътят. 
Те са могли с кон, с каруца да докарат много добър лекар, лекарства и прочие. 
Нищо такова не е направено. Това е много сериозен факт. Имаше един смолянс-
ки деец, който беше журналист. Забравих му името. Той в шест последователни 
статии доказва, че Братан Шукеров съзнателно е бил убит. Не са го лекували 
както трябва.

– Защо Кирил Василев и Никола Палагачев са били против Братан Шуке-
ров?

– Вътре в партията също е имало лидерски амбиции пред 9 септември 
1944 г. Братан Шукеров е печелил добре като зъболекар. Често пъти по-блед-
ни хора е лекувал безплатно. Няколко пъти дава парите си за общо партийни 
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нужди. Освен това той е бил извънредно интелигентен човек. Завършил зъбо-
лекарство, специализирал във Франция, знае френски език. Той е бил на много 
високо ниво. Може би е следил и западната преса и т.н. С тази култура и ин-
телигентност не е пасвал на разбиранията на някои хора. Не е изключено да са 
го обвинявали, нямам доказателства за това, в „интелигенщина“. Дълго време 
след 9 септември една от отрицателните характеристики беше да те обвинят в 
„интелигенщина“. Това беше нещо „гнило“, значи ти си „нестабилен“.

– На Кирил Василев след това не е потърсена отговорност за това нещо?
– Не бе потърсена никаква отговорност и той самият нямаше доблестта да 

говори по този въпрос.

 С публикуването на отговора на чл.-кор. Стоян Михайлов и на копие от интервюто, станало 
повод за статията на контраадмирал Дичо Узунов (бр. 5/6), приключваме този спор.
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Не го мислехме за писател, смятахме го преди всич-
ко за деец на киното, а ако надзърнеш по-внима-

телно в книжовното му дело, неминуемо Георги Сто-
янов-Бигор израства като творец с колоритно перо, 
като един изграден есеист от първостепенна величи-
на. А макар и смътно, аз го помня от средата на ми-
налия век, когато той беше един от обаятелните ръ-
ководни дейци на младежката организация, където се 
занимаваше с културните проблеми на младите; тога-
ва той се появяваше в печата с поетични творби, кои-
то будеха немалък интерес. Не съм специалист по от-
ношение на киното, област в която Бигор всеотдайно 
работи през целия си съзнателен живот, но със сигур-
ност ще кажа, че неговите литературни писания и осо-
бено неговата есеистика е облъхната от поетическата 
емоционалност на дарбата му.

…Житейският и творческият път на Георги Стоя-
нов-Бигор е пъстър: председател и член на национални 
и международни журита, член на Изпълнителния ко-
митет на Световната федерация на филмотеките, екс-
перт към комисии на ЮНЕСКО, сценарист и режисьор 
на кино – и видеофилми, главен редактор на научнопо-
пулярната студия, председател на сценарната комисия 
към Комитета за кинематография, създател и директор 
на Българската национална филмотека, главен редактор 
на списание „Кино и време“, водещ телевизионната КИ-
НОПАНОРАМА в продължение на 15 години, доклад-
чик на семинари, симпозиуми, в университети, предс-
тавял е най-хубавите български филми в много страни 
от всички континенти на планетата… И същевременно 
е автор на поредица от книги, между които „Поезия в 
киното“, „Ръкопляскането забранено!“, „Филми от злат-
ния фонд“, „Вечност в минута и половина“ (повест), 

СЕГА И ВСЯКОГА
Христо Черняев

Христо Черняев – Поет, публи-
цист и писател. Автор е на по-
вече от 30 книги с поезия, есеис-
тика и документалистика, сред 
които са: „Животът, който не 
умира“, „Далечни гари“, „Сребър-
ни зарани“, „Старопланински дни“, 
„Крайбрежие“, „Пясъчен пръстен“, 
„Гладни стихове“, „Огнище“, „Край 
брега на Янтра“, „По чукари и пъ-
теки“, „Апостоли на българския 
дух“. Негови творби са превежда-
ни на руски, английски, френски, 
испански, арабски, хинди, фински 
и други езици. Член е на Съюза на 
българските писатели и на Съюза 
на българските журналисти.
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„Изобретатели на киноазбуки“, „Магията на киното“, „Руски авангард“, „Гранд би-
оскоп“, „Време във времето“, „Аудиовизуалният човек“…

Ще се спра по-конкретно на една от последните книги на Георги Стоянов-Би-
гор – „Сега и Всякога“, където той привлича вниманието ни с избраните си есета. 
Бих казал, че тематичният регистър на книгата е доста широк – в неговия обхват са 
детските и ученически години на автора, народните нрави, обичаи и песни, приро-
дата, революционното ни минало, видяното в различни земни меридиани…

Впечатлението на Георги Стоянов-Бигор от пътуванията му са изобилни и 
тях той е попил и усетил с българските си очи и с българското си сърце, нещо, 
което е основно и характерно в неговите есета и пътеписи. Все някъде в края 
на света носталгично ще проплаче нечия душа пред заклетия български есеист 
и сърцевед. Имам ỳсета, че в страниците на книгата баладично шуми българ-
ската Марица и че гръбнакът на книгата има осанката на Балкана. Никак не 
е случайно, че едни от най-силните и прелестни есета носят заглавията „Към 
българската Вечност“, „Балканът“, „Шедьоври, неписани и неподписани“, „Бъл-
гарските джоконди“, „Венец от откършени от бурята клони“, „Руси биволи“… С 
тази закваска и с този широк български поглед Георги Стоянов-Бигор обикаля 
и най-отдалечените кътове на света и не се изгубва в неговата навалица, защото 
родовият му компас е верен и точен. Заслужава си да цитирам един великоле-
пен пасаж от „Балканът“, който дълбоко трогва и притегля като магнит:

„В далечна Ямайка, екзотичната перла на лазурното Карибе, срещнах на-
шенец, режеше с мачете на плажа кокосови орехи. Запилял се като лист отбру-
лен и брулен от тъй липсващия му и тъй недостигаем вече Балкан. Захвърлен, 
закотвил се корабокрушенец чак там, на майната си. Половин век, разбираш ли, 
земляк, половин век, земльо, повтори той, думичка не съм чувал на майчиния 
си език. Поне на български да ме напсуваше някой. Мамицата й на орисията 
калпава, кекава, щура! Ама, наистина ли, земляк, чак оттам си, от Българско?

– Наистина.
– Поне стръкче джоджен, мащерка, желъдче, буков лист, шумка от габър, 

шепа дренки да беше ми донесъл. И торба със земя, за да я нацелувам. И да й 
се наплача.

– Нали с прелести нечувани е и Ямайка?
– Абе майната на Ямайка! А може ли, земляк, може ли да има по-прелестна 

направа на геологиите, на географиите, на Бога от Балкана наш?…“

С пресветъл пиетет към божествено-възвишеното, с което сияят образите 
на мадоните от старите църкви и манастири, в есето „Българските джоконди“ 
Георги Стоянов-Бигор с почти святи слова ще каже: „Не са ли зографисвани с 
благоговеен трепет песнопения, екове от Йоанкукузеловия „Полилей на бъл-
гарката“… Създателите им не са имали университетски цензове, академични 
чинове, йерархии, освен ненатрапващото се, смиреното: Йоан Иверопулец, 
Йоан Богослов, Пимен монах от Атон, Йоан от Ахтопол, Зограф Неделчо, Зог-
раф Панайот, Климент Зограф и синът му Николай, Никола от Тетевен, Стою от 
Троян, папа Витан-стари, папа Витан-млади, Александър от Ямбол, Митре от 
Тетово, Николай Охридчанин, Гаврил Рилец, Николай Образописов.“
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Като своеобразен ярък признак в книгата си „Сега и Всякога“, Георги Сто-
янов-Бигор спонтанно и естествено свързва голямата тема за българското с 
природата и с екологията – с майката природа и Балканът закрилник, основ-
ни стимули на богатата душевност на българина. Няма да сгреша, ако изтъкна, 
че малцина са съвременните ни писатели, изразили гордо обречеността си на 
Отечеството, така както жегват сърцето с поетическата си дълбина редовете от 
есето „Зеленото дърво на живота“:

„Ако наново си избирахме потекло и местопребиваване, без колебание бих 
си избрал същите родители, същите братя, същата звънкоструйна реч, същото 
Отечество. Същото буйно и красиво детство край Чепинската река с нейни-
те пенливи бързеи, вирове, скали, пясъчни плажове, оглеждащи се ракитаци, 
трепетлики; с брегове по които пладнуват овчи и кози стада. С провиращите 
се сред папрати, диви карамфили и здравец или припкащи надолу бързоструй-
ни потоци. Само един Бог е можел да хвърля, да разхвърля щедро какви ли не 
красотвория из планината, и из тракийското ширине с градини, градинки, гра-
динчета, къщи, къщички, къщета, колиби, кории, вкопчени една до друга или 
самотни тополи и брястове чак до хоризонта. Коя от коя несравними във вели-
колепието си картини. Включително и с най-невидимо осезаемото: Родопският 
вятър. Защото и той, както и всички тия тъй драги на душата ми кътчета са мое 
родословие. Са моя люлка, моя Татковина.“

В книгата „Сега и Всякога“ не може да не направи впечатление и силната 
привързаност и обич на Георги Стоянов-Бигор към цветята. Неговите изящ-
ни есета са населени с еделвайси и омайничета, с момини сълзи и латинки, с 
ружи и зюмбюли, със здравец и помничета… И още, и още, та до еньовчето и 
самодивското биле. За да отрони благи изповедни слова авторът: „Какви ли не 
багри, аромати, форми, странности, различия… Няма непоетично, няма несъ-
вършено цвете, цветенце. Всяко по несравним начин шари, кичи, радва, обла-
городява Земята ни българска.“

Достойна дан в книгата си Бигор е отдал на неизтребимия ни фолклор („Ше-
дьоври, неписани и неподписани“, „Руси биволи“…). Фолклорът е израз на дъл-
боката и чиста душа на българина. Като творец, сраснал с него в баладичния си 
край, Бигор е особено чувствителен и обичлив към него и това внася романтич-
ната струя в творбите му. С каква любов само той величае българската девойка:

„Тя – тракийката, родопчанката, добруджанката, македонката – все едно 
Гергана, Божура, Елица или Биляна е недостъпна, но не и икона. Дяволито ко-
кетна без да е фаталистичен вамп като в скандинавските саги. Ни като упойно 
увличащата Шехерезада в „Хиляда и една нощ“. Ни като Андерсеновите „имало 
едно време една принцеса“. Светозарна като в ренесансова картина. Като царс-
твената Десислава в Боянската стенопис. Като в подкупващо земното:

Слънцето огрело две планини,
кога огре мала мома
огрела тя сичка света.
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Освен споменатите вече есета, в книгата „Сега и Всякога“ своя скрита сила 
притежават и есетата „Борът“, „Поклон на огъня“, „Незабравка“, „Необятното“, 
„Код“, „Снимка с малчуган в бяло костюмче“, „Доньо и неговите доньовчета“, 
„Карисиа“, двата шедьовъра „Безначален и безкраен вятър“ и „Възхвала на един 
гениален идиот“, „Момиче от вселената“, „Арменец“, „До първи и след първи 
петли“, „Есен реките стават тъжни“, „Старият край“, „Песента на щурците“, 
„Вълк-побратим“, „Конник в бурята“, „Къщата“, „Краят на един епичен дъб“…

Не са малко творбите в книгата, посветени на далечни земи и на други 
географски пространства, но и в тях е жива и бистра като балкански ручей бъл-
гарската душевна настройка на автора.

И не мога да избегна да не спомена някои силно впечатляващи моменти, 
фино изваяни от перото на Георги Стоянов-Бигор. Нещо много мило, много 
сладко и същевременно трагично има в кратката „Въздишка“:

Мило бело видело.
И еднократен кратък мил животец.

И толкова. Два реда. Но каква енергия е съхранена в тях, каква жалба – мисъл!
В „Шедьоври, неписани и неподписани“ авторът ще сподели уникалното: 

„А можел е и у нас да се разкрепости интелектуален потенциал, щом тъй отрано 
сме поели със своя писменост, имали сме ангелогласния Йоан Кукузел, строили 
сме Преслав и Царевец преди Уиндзор, Фонтенбло, Храдчани. На Андре Малро, 
един от водещите културолози на 20-то столетие, дължим престижното мнение 
за Боянската църква: „Историята на Ренесанса трябва да се ревизира. Българи-
те имат своята Джоконда два века преди Леонардо“.

Какви ювелирни и звездни думи е изваял Бигор, например за цветята в 
едноименното есе: „Представете си жури, което да степенува по хубост цве-
тята. Кое да получи Голямата, Първата, Втората, Третата награда или Почет-
ния диплом? Кое да отпадне, кое с какво да превъзхожда? Защо Цикламата, 
срамежливо спотаилото се самотниче да е по-долу, защо да е несъпоставима 
с Розата? Мигар само тя, Розата, е с данни за Царица на цветята? Или как 
да степенуваме другия самотник, Еделвайса, с гордата му Красота там горе, 
под небето, под облаците, при гръмотевиците, при светкавиците. Или омай-
ващото Омайниче край бълбукащите планински ручеи. А дъхавият Здравец? 
А упойващо ароматният Зюмбюл? Или снежно бялата Лилия? Небесносиня-
та Незабравка? Удивително синият Слез. Златоликата Маргаритка. Румената 
Ружа. Ненаплакалата се Момина сълза. А и как да отминеш дискретната Да-
лия? Сватбено тържествената Гладиола? Кротко загърленото в тревите Ми-
ньонче. Теменужката. Или свитичкото Помниче, което свенливичко се про-
виква: Споменувай и мен!“

А към края на книгата Георги Стоянов-Бигор с весела самоирония ще от-
метне: „Няма чуждо летище, на което да не съм забравял каскета си. Ето един 
галантен начин да приветствам други страни и народи.“

И никак не е маловажно онова откровение на последната корица на кни-
гата „Сега и Всякога“:
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От моя дванайсти етаж
имам правоъгълен къс Синьо небе.
Имам парцел от безкрая.
Малко ли ми е?

Как ще е малко. Нали оттам е задействал и е определял и записвал сиглите 
на творческото тайнство оня хороскоп, който е притеглял далечните хоризонти 
в малкото-голямо сърце на Бигор. За да им придаде своеобразната си българска 
окраска и благословия, подобно на свещенодействие.

…Георги Стоянов-Бигор не е поклонник на ефектното, не е в неговата при-
рода да се плъзга по външното и повърхностното и тъкмо затова творческият му 
поглед осветява изконни дълбини и същностни белези на явленията и нещата, 
които третира в своите есета, което пък ги прави естествени, истински и пълно-
ценни. На перото на автора не е присъдено да оре в плитки и лековати почви. То 
дълбае надълбоко, преобръща жилави пластове, където открива живата вода на 
изкуството. В общи линии такава е вътрешната картина на книгата „Сега и Вся-
кога“. Освен това стилът на Бигор е изискан. В него има благороден стремеж към 
съвършенство, както и тиха, но доблестна радост от лъха на съвършенството. В 
този смисъл неговите есета не са просто хубави есета, а осъществени художест-
вени творби от висока класа. В техните редове витае оня трепет от пръстите на 
писателя, който неминуемо ще усетят само сериозните и задълбочените читатели. 
Защото пред нас е един съкровен тълкувател на живота и на неговите прояви.

Есетата, намерили място в книгата „Сега и Всякога“, я изтъкват като едно 
интересно и сериозно творческо явление. Освен това те имат осезаемо съвре-
менно дихание. Като имам предвид, че истинските есеисти дори не се броят на 
пръсти, съвсем основателно твърдя, че Георги Стоянов-Бигор е един от тях. В 
творбите си той е и поет, и белетрист, и философ, жанрове, които са въплътени 
във великолепната му книга „Сега и Всякога“.

Неотдавна, през май 2008 година, при представянето на книгата „Пожа-
рът‘90 – Ненаказаното престъпление“ от генерал Атанас Семерджиев, Бигор 
произнесе блестящо слово в нейна защита и в защита на каузата на автора й, 
слово страстно, вълнуващо, което е в неговия стил, в стила на неговите есета, 
с което още веднъж доказа висотата на своя дух и непоколебимостта си към 
истината. И с това той напомни, че с творци като него времето ни има своите 
верни прорицатели и съдници. Този факт също очертава образа му на изрази-
тел на истините на времето в една изцяло лъжовна епоха, в която живеем.

…Творческият поглед на Георги Стоянов-Бигор се е докосвал до много ге-
ографски ширини и по този начин ги е доближавал до българския читател, но 
най-топъл и озарен е този поглед, когато синовно се е взирал в очертанията на 
бащицата Балкан и в миловидното и никога неизтляващото родно гнездо, дало 
крилете на неговия духовен полет.

С извисената си проблематика книгата на Бигор е своеобразно художест-
вено свидетелство, че българското битие и сега, и всякога го е имало и че и сега, 
и всякога е пребъдвало и ще пребъде върху многострадалната неизкоренима 
българска карта.
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Стефан Десподов – Деспо
ЦИКЪЛ „ЛИЦА“ – ФЬОДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИ
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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ



136

КУЛТУРА

бр. 7/8 – год. XII

СТИХОВЕ

ТАЙНАТА КНИГА

В сърцето на дънера
още бълбука вода.
Секачът потапя очи вместо шепи
и жадно от раната пие.
А в него ръждата на залеза
тихо оставя следа
като вълк след душата
на някой осъден месия.

Нажежен от дървото,
секачът мълчи
и потъва унесен
в дълбоката си умора.
Есен е.
Толкова много звезди
слизат вечер при него –
кервани от хора.

А над дънера –
сам като есенен бог,
вперил поглед дотам,
докъдето душата му стига,
той отнема и дава
живот след живот
и дописва на времето
тайната книга.

ТАИТСКИ БОГ

Изправям се под облачната палма,
изтръпнал вик, готов за скок,
а слънцето – фиников плод –
открива непознатата си тайна
и грее с екзотична светлина.
Високо над живота и смъртта
то припознава старата си орбита
и остарява в млечния си път.
А аз, забравил за страха,
се сливам неусетно със природата
по-волен, несравним и древен
от неподкупно гол таитски бог.

ПОБРАТИМ НА НОЩТА

На Иван Манолов

Случаен побратим съм аз
на толкова много души –
в очите кръжи пепелта,
огнището кротко мълчи.

А бях остър пламък и страст,
и камък, и къща, и праг.
Простих се със слепия брат,
погреба ме първият сняг.

И вечно на думите в плен
препуска във мен мисълта.
Аз брат съм ти, брат овъглен –
със думи запалил нощта.
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ТРЪСТИКОВА КОШНИЦА

Съвсем ще се заровя до дъното, до кости,
във църквата олющена на земното си тяло.
И дълго ще се моля безмълвно, и ще постя,
докато видя всичко и чуя оцелялото.

Очите ми ще светят – разгънат лист хартия.
Кому ли да оставя строшените печати
на всичко свое било или съвсем небивало?
Четците ще са гладни и жадни за сензации.

Които виждат, нека докрая да провидят
дали съм бял отвътре, или съдбовно черен,
щом зад смеха объркан побързах да прикрия
полазилия кичур на своя страх пореден.

Щом стършелът на мрака забие жило в мене
и после се надвеси цинично над водата,
във кошница тръстикова светът ще оцелее
по-свят от младенец, проходил сред реката.

УСМИВКАТА НА ВЕСТИТЕЛЯ

Изпреварих вестителя и отново назад се завръщам,
оцелял във галерата бяла с изпокъсани черни платна.
А баща ми разбра, че съм вече дорасъл за кръста –
да ме разпнат на него за нечия чужда вина.
Без море и без бряг вестоносецът всъщност умира,
щом издиша докрай уморената гърбава вест.
И с ухото на залеза слуша в забрава ефира
върху пясъка остър и сив, побелял от копнеж.

Как горчиво мълчах пред олтара на дните си диви
като стръкче пелин, избуяло край пътя трънлив.
„На кого ме оставяш, всевиждащи татко, спаси ме!“ –
шепнех аз и усещах, че още, че още съм жив.
Изпреварих вестителя, който нощем броеше звездите
и разказваше притчи за живота на мъртвия брат.
Но дори победен, той остана призван и различен
и защо се усмихваше, тъй и до днес не разбрах.
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ВЪЛЧЕТО

Във старата бърлога на кръвта
лежи настръхнало вълчето
и бавно по езика и лицето му
полазват лишеите на студа.
Вълчето е заслушано в гласа си,
когато нощем кривата луна
по сламения мост на думите минава.
Във пещерите на страстта
бащите му са вдигали наздравица
и са звънели като хвърлени ножове
най-вълчите от вълчите им мисли.
Къде са днес душите им притихнали –
беззъби просяци пред неизвестен манастир?

Вълчето впива зъби в сухите си корени
и слуша как протяжно буквоядът
разкъсва вече люлчината песен
на някакво плешиво поколение.
Вълчето се ослушва с нетърпение
и дивото отново го зове.

СТАРИЦАТА

Старицата закърпи мрежите
под клоните на дивата смокиня,
целуна въздуха и влезе в къщата.
На следващия ден разказваха,
че тръгнала усмихната в съня си.

И оттогава вятърът възсяда
вместо дима лютив комина.
А приливът уплашено заравя
подобно щраус в пясъка глава.

КОЛКОТО ГЛЪТКА ЖИВОТ

Знам, че има живот
във взривения цвят на глухарчето
и във камъка,
легнал край пътя подобно на Бог.
Даже залезът
вече прилича на златно канарче,
устремило очи
зад предела на този живот.

Няма бъдеще там –
под товара на мъртвото минало.
Всяка мъдрост горчи
и те прави ненужен и сам.
Уж достигна все пак
до зенита на своите сили,
а живееш отдавна
подобно на вълк единак.

Есента е запалила
в храма на лятото свещите.
Вместо сприхав клисар
разлюлява небето стотици звезди.
И се носят в нощта
на света недопетите песни.
А животът, прехапал език,
срещу зимата свежда очи.
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КРЪЩЕНИЕ

Бездомен слиза снежният човек
като светец на времето по склона.
Потъва в него слънчевата шпора
и той се чувства все по-лек.

А в ниското расте дърво.
Кълбо от пътища, от думи и от хора
нощта пред него размотава без умора
и подковава с песен огъня щурче.
Почакай! Отдъхни за миг поне,
преди да се превърнеш в снежен спомен!
Реката, разпознала своя корен,
през тинята душа бере.

Останал сам в кирпичената къща
на облака, помита Бог дъжда
и после по небесната дъга
надеждата окъпана се връща.

А гарвани, надвесили чела,
в протяжен кръг нареждат край 
капчука,
кръщавайки душата ми нечута
във сребърния купел на мига.

ХВЪРЧИЛА

Колко много различни лица
на тръстики, внезапно понесени
от случайна незнайна съдба –
хвърчила, пожълтели и есенни.
По връвчица небесна от пръст
вие слизате денем при мене
и разпънат на вашия кръст,
сричам своето слънцестоене.

Всяка мисъл – ръждив катинар,
всяка дума – помръкнала песен.
Хвърчила, хвърчила, хвърчила,
волна пролет е вашата есен.
Дишам, пия с очите ви аз
този свят, който тихо изтича.
„Да е бял и наистина свят!“ –
някой в мене живота нарича.

Прелетели над свойта съдба
и над дните си кратки понесени,
хвърчила, хвърчила, хвърчила
някой пуска в душите ни есенни.
И на път, и без път – все едно –
към небето се носим нагоре
като птици към родно гнездо,
като притча до въглен разровена.
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Стефан Десподов – Деспо
ЦИКЪЛ „ЛИЦА“ – ФРАНЦ КАФКА
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Сравнително неотдавна Академичното издател-
ство „Марин Дринов“ представи на български-

те читатели монографията „Социална динамика без 
формули“.

Проблемите на социалната динамика, т.е. на 
промените в обществения живот, са занимавали 
плеяда мислители от древността до наши дни. Още 
Аристотел е изградил своя теория за политически 
цикли, т.е. за социалната динамика, като е изследвал 
обществения живот на 158 гръцки градове държави. 
Под негово ръководство са написани ред трактати по 
въпроса.

Впрочем в увода на своя труд авторите напом-
нят: създателят на социологията Огюст Конт (1798–
1857) смята, че тя би трябвало „да изучава фактите 
от обществения живот така, както физиката изучава 
физическите явления“. Би било пресилено да се твър-
ди, че това е началото на някаква социална физика, 
тъй като позитивистът О. Конт, поставящ практи-
ческото знание в третия стадий на своята теория на 
познанието, е мислил само, че новата наука трябва да 
се структурира по подобие на тогавашната физика 
(механика) – нютоновска тенденция, доминирала в 
научния свят през XVIII и XIX век.

И ако в началото на XIX в. е било рано за со-
циална физика, през третата четвърт на XX в. се 
оформиха междинни науки като икономофизика и 
социофизика, които с успех прилагат физически и 
математически методи за изследване на сложните об-
ществени явления.

ИДЕИ, СВОЙСТВА, ЯВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА *

Андрей Апостолов

Андрей Апостолов – профе-
сор, доктор на физическите нау-
ки. Работи в областта на фи-
зиката на твърдото тяло. Ав-
тор е на над 200 научни статии, 
книги и университетски учебни-
ци, авторски свидетелства и па-
тенти. Чете лекции по научна и 
по технологична политика. Бил 
е заместник-ректор и главен на-
учен секретар на Софийския уни-
верситет, председател на Нацио-
налния комитет по кристало-
графия.

*  Н. Витанов, Зл. Димитрова, Ст. Панчев. Социална динамика 
без формули. С., АИ Марин Дринов, 2008.
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Авторите на „Социална динами-
ка без формули“ – физици по образо-
вание, специалисти по теория на тур-
булентността, по теория на хаоса и 
по анализа на времеви редове, правят 
опити да анализират сложни явления, 
свързани с човека, с групи от хора, с 
държавите, с цивилизациите, именно 
от позициите на физици.

В уводната глава качествено са 
въведени някои понятия от теория-
та на нелинейните системи. Това се 
е наложило поради факта, че при 
социалните системи събитията имат 
вероятностен характер, често апрок-
симиран с хаос. А съвременното фи-
зическо разбиране за хаоса е, че това 
е ред (подреждане), маскиран като 
случайност, който се подчинява на 
свои специфични закони [1], или още 
че обществените явления могат да се 
разглеждат като отворени (дисипа-
тивни) системи с нелинейно поведе-

ние, при които редът се реализира чрез флуктуации [2].
Едва ли читател, даже математик или физик, без социална подготовка в 

теорията на нелинейните системи би могъл да разбере кога за обществените 
явления термодинамиката на фазовите преходи престава да е валидна и се на-
лага да се строят динамични модели. Именно затова в първата глава авторите 
са свели математическите закономерности до няколко правила. Същината на 
някои от правилата е доста далеч от строгия физико-математически подход и 
те са по-скоро практически съвети за поведение при анализиране на обществе-
ни явления, съвети, използвани обикновено в бизнес школите, като например 
(стр. 36):

– истината е в контрола;
– за да имаш успех, трябва да знаеш какво е възможно;
– помогни на развитието, за да стигнеш по-бързо до желаната цел;
– ако знаеш къде да удариш – не ти трябва голяма сила;
– и ред други подобни.
Още тук ще отбележим, че при представянето на своите размисли, на блю-

дения и идеи Витанов, Димитрова и Панчев са следвали в цялата книга въз-
приетия в първата глава необичаен подход, като са ги формулирали кратко 
като явления (146 на брой), правила (над 300) и сили, придавайки „физико-ма-
тематичен“ вид на твърденията си.

Във въпросната първа глава има интересни раздели (примерно 1.11), в кои-
то марксическата диалектика (т.е. мислителят на хилядолетието Карл Маркс) се 
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свързва със синергетиката (т.е. с нобеловия лауреат Иля Пригожин) и с теорията 
на сложните системи (т.е. с австрийския биолог Лудвиг фон Берталанфи).

Втората глава е посветена на човека като система, а третата – на групи 
от хора в човешките общности. Четвъртата глава разглежда обществото като 
система (взаимодействието на частите на цялото, социалните бифуркации и 
стратификации, партиите, културата, малцинствата, икономическото развитие 
на обществото). В нея авторите гледат обществените действия под необичаен 
ъгъл, като постулират следните фази: увеличаване на интереса към решаване 
на даден проблем, създаване на организация, намиране на спонсори, фаза на 
решенията, изработване на политика, фаза на агитация и набиране на участни-
ци, извършване на действията и постигане на целите. Е, би могло да се твърди, 
че това е елементарният процес за бизнес действия, но извън разглеждането е 
останал процесът на дефинирането на целите, които трябва да се постигнат.

В същата глава се разглеждат още въпроси – за партиите, за бюрокрация-
та, за ролята на технологиите, за културната хомогенизация, и са формулира-
ни интересни сентенции, например: „От действията на различни организации 
(често спонсорирани от чужбина) следва да се толерират само тези, които водят 
до културна хомогенност на обществото. Организации, работещи за културна-
та дехомогенизация, са пряка заплаха за националната сигурност на държава-
та“ (стр. 119).

Авторите боравят с понятия като социална пирамида, социална блокада, 
горна, средна и долна класа и ред други. Според тях в основата на социална-
та пирамида е „долната класа“ – тези, които нямат специални професионални 
умения, имат начално или нямат никакво образование и са с най-високи нива 
на социална дезорганизация. Това е безспорно вярно, примерно за нашите мар-
гинализирани роми, но по данни на Организацията на ООН за индустриал-
но развитие (ЮНИДО) индустриалното производство на XX в. се е нуждаело 
обикновено от 1–2% работещи с висше образование (средно образование + 5 
години следване), от 4–8% с бакалавърско образование (средно + 3 години), от 
34% квалифицирани работници (техникуми) и от 36–57% нискоквалифицирани 
работници. Тези 36–57% нискоквалифицирани работници очевидно формират 
основата на авторовата пирамида на обществото. Модерното производство на 
XXI в. според ЮНИДО обаче изисква и ще изисква 40–50% квалифицирани ра-
ботници (технически гимназии, техникуми), 40–60% с колежанско образование 
(средно + 2 или 3 години), 20–40% с пълно висше образование (средно + 5 годи-
ни) и 1–5% доктори по науките. Т.е. индивиди без специфични професионални 
умения и без образование („долна класа“ по терминологията на авторите) няма 
да имат място в обществото на XXI в. и „горната класа“ ще бъде задължена да 
ги образова и да им даде професионални умения. И тези 50% квалифицирани 
работници, даже ако приемем, че са в основата на социалната пирамида, няма 
да бъдат нито маргинали, нито лумпени.

Пак в тази глава накратко е разгледан малтусианският демографски модел. 
На читателя, който би желал да се запознае по-подробно с капана и с демоните 
на Малтус, може да се препоръча „Популационна динамика и национална си-
гурност“ [3] от същите автори (по-специално гл. 2 и гл. 3).
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Петата глава разглежда историческата динамика на държавите, а шестата 
– „Третият преход“, термин, с който авторите заместват придобилите популяр-
ност трета вълна (Тофлър), глобална революция (Кинг) или пък информацион-
на революция. Седмата глава е посветена на размисли за укрепването на дър-
жавата, осмата – на цивилизациите.

На няколко места в осмата глава се разглежда влиянието на новите гиган-
ти – Китай и Индия, върху човечеството като цяло, както и техните специфич-
ни проблеми: бурният икономически растеж, движението на големи човешки 
маси, напрегнатото търсене на суровинни ресурси, инвестициите в образова-
нието, проблемите с прехраната и даже религиозните сблъсъци. Не са засегна-
ти два проблема, съществени за цялото човечество.

Първият. Китай реализира амбициозна програма за икономическо нахлу-
ване в черна Африка (Демократична република Конго, Република Конго, Зам-
бия и др.), като предоставя изгодни кредити, строи шосета, жп линии, обще-
ствени сгради, а китайски високопоставени правителствени делегации са чести 
гости в страните от Централна и Южна Африка.

Вторият. Китай сега въвежда всеки месец в действие примерно 10 мета-
лургически завода, еквивалентни на МК „Кремиковци“, и толкова химически 
завода, еквивалентни на „Химко“ – Враца, в най-добрите им години, но само 3 
от всеки 10 имат необходимите филтри и следователно новите гиганти тласкат с 
гигантски крачки екологичното равновесие на планетата към трагичен край.

В деветата глава, посветена на проблемите на страната ни, са подложени 
на безпощадна критика преходът от 1989 г. до днес, либералният модел (а защо 
да не кажем социално-либералният, още повече че авторите неколкократно 
цитират А. Гиданс), отслабването на държавата, ролята на Световната банка, 
олигархията, клептокрацията, парвенющината, застаряването на обществото, 
имиграцията, престъпността, поведението на ромите, състоянието на армия-
та, ролята на науката и образованието – все въпроси от съдбовно значение за 
страната ни.

Авторите на монографията са изследователи от БАН, поради което ще се 
спра на изразеното от тях мнение за бъдещето на българската наука и образо-
вание.

В правило 307 авторите твърдят: „Съществува долна граница на финан-
сирането на образованието и науката – 4% за образование и 1% от БВП за на-
ука.“

Съществуването на подобен праг за финансиране не е доказано от никого, 
но той се среща понякога в трактати на науковеди. Фактически той не може да 
се определи, тъй като разходите за подготовката на съвременен ученик и сту-
дент са до голяма степен едни и същи, независимо от страната, в която живеят, 
а очевидно сумата ще зависи и от броя на гражданите до 29 години (гранична 
възраст, приемана в ЕС за „учебна“), и от размера на съответния БВП.

Що се отнася до средствата за наука, във всяка страна по света научните 
изследвания се финансират селективно.

Всяка нормална страна финансира безусловно изследванията, които оси-
гуряват нейната идентичност, т.е. развитието на езика, историята и културата. 
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Останалите научни области се финансират по национални приоритети. Френ-
ското национално събрание е определило например 8 приоритетни научни об-
ласти, от които зависи френската икономика.

Колко и кои са научните направления у нас, които осигуряват развитието 
на нашата икономика сега и в бъдеще?

Кой икономически отрасъл е в състояние да поеме евентуалните разра-
ботки на българските изследователи?

Би могло да се твърди, че действена стратегия за научни изследвания може 
да се изгради само при наличие на няколко задължителни документа.

Първо. Реалистична Национална доктрина, приета от всички политиче ски 
сили, която да очертае бъдещото общо развитие на страната.

Второ. Насоки за развитие на икономиката на страната в краткосрочна 
и в дългосрочна перспектива.

Водещите страни вече имат разработени такива документи за следващите 
20 години, а Япония още през октомври 2005 г. разработи 100-годишни (сто!) 
прогнози. Напр. документът „Strategic Technology Roadmap, Energy Technology, 
Vision 2100“ от няколкостотин страници е вече приет и е задължителен и за 
държавните институции, и за частните фирми в тази страна.

Трето. Национална програма за развитие на човешките ресурси.
И само след като всички политически сили приемат с консенсус въпросни-

те документи, т.е. отговаряйки на въпросите: В каква насока искаме да се разви-
ва страната ни? Каква искаме да бъде международната й позиция? Как искаме 
да се развива икономиката ни? Как ще се готвим за възрастното общество на 
XXI в.? – е възможно изграждането на непротиворечива Национална страте-
гия за развитие на българската наука през XXI в. и за отделяне на значителен 
процент от БВП за научни изследвания.

А ефектният повик „Дайте повече пари за наука“ при сегашното състояние 
на икономиката ни е само популизъм.

Още една забележка. В обширната литература от над 350 заглавия стран-
но не са намерили място интересни книги от български автори, разглеждащи 
аналогични на засегнатите в книгата проблеми, или станали вече популярни у 
нас преводи на чужди автори. Бих посочил само „Диалогът на цивилизациите“ 
[4] на Ал. Лилов, „Глобалната икономика. Теория и реалност“ [5] на Ив. Нико-
лов, „Посткапиталистическото общество“ [6] на П. Дракър, „Първата глобална 
революция“ [7] на Ал. Кинг и Б. Шнайдър, „Синергетика. Хаос, ред, самоорга-
низация“ [8] на М. Бушев.

Козма Прутков твърди: „Никой не може да обхване необхватното“ [9]. Но 
авторите на разглежданата книга са направили сериозна заявка за това, раз-
глеждайки в над 260 параграфа поне 260 отделни въпроса и цитирайки огромно 
количество икономически, исторически, социологични и политологични мо-
нографии. Завидно осведомени, те представят богатство от собствени наблю-
дения, размисли и заключения.

Прецизно формулираните авторови размисли и заключения биха могли да 
бъдат оценени от някои читатели като неочаквани, от други – като оригинални, 
от трети – като забавни, от четвърти (и такива, сигурен съм, ще бъдат мнозин-
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ство) – като изстрадана истина.
Изстраданата истина не оставя читателя равнодушен.
Книгата има няколко безспорни качества.
На първо място: страстност!
На следващо място, не по важност, бих поставил: ерудиция, оригиналност, 

компетентност, многостранност, стегнатост, искреност. И точен, колоритен 
език и четивност!

Предполагам, че всеки, който прочете 357-те страници на „Социална ди-
намика без формули“, ще изпита наслада и гордост, че е българин, защото „бъл-
гарите не са нито по-глупави, нито по-мързеливи от други народи. Имали сме 
царство и господарство … а днес имаме държава, която можем да превърнем 
в образец за много други държави и народи“ (стр. 346), при условие че „не се 
срамиш да се наречеш българин“.

И ако не разрушаваме сами собствената си държава!
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Това е заглавието на третата книга от поредица, 
предназначена да покаже развитието на иконо-

мическата криза в световното стопанство. В края на 
2007 и началото на 2008 г. читателят би посрещнал 
тази книга с някои съмнения и резерви, но сега, в раз-
гара на кризата, ще я приеме с много повече убеде-
ност в правотата на автора. През последната годи-
на прочетох публикации на над 20 нобелови лауреати 
по икономика, над 100 световноизвестни учени ико-
номисти, на най-видни държавници и бизнесмени, 
на десетки икономически коментатори в авторитет-
ни икономически списания и вестници в чужбина за 
причините, хода, перспективите и поуките от криза-
та, и като правя сравнение с тезите на акад. Попов, 
намирам много висока степен на покритие в крити-
ката на капитализма, разбира се, от различни идео-
логически позиции.

Акад. Попов анализира развитието на икономи-
ческата криза в световното стопанство. Внимание-
то му е насочено към следните най-важни проблеми: 
капиталовата принуда и нейните начални стъпки на 
проявление; налагането на „правилата на играта“ в 
световното стопанство; диференциацията в капита-
ловото насилие; доколко е възможно увеличаване на 
капиталовия диктат; държавното въздействие върху 
капиталовото поведение; характерът на капиталова-
та война; демократичността в капиталовата дейност; 
капиталовото глобално насилие; властническата 
роля на САЩ в упражняваното глобално насилие 
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над света; стабилността на глобално 
развиващото се империалистическо 
капиталово насилие; доколко чрез 
социалистическата система се демон-
стрира девалвиране на капиталисти-
ческия начин на производство; неиз-
бежното социализиране на света; до 
каква степен прилаганата система на 
социализация отразява назрялата ис-
торическа потребност от промяна.

Ще се спра накратко само на по-
следните две глави.

В глава десета „За стабилност-
та на глобално развиващото се им-
периалистическо капиталово наси-
лие“ авторът анализира тенденцията 
към отслабване на еднополюсното 
капиталово насилие. Започва с тен-
денцията към американизиране на 
света през последните 15–20 години, 
когато доминираше безусловно ед-
нополюсният модел. Очакванията, 

че след разпадането на европейската социалистическа система ще отслабва 
военизирането на света, не се сбъднаха. САЩ се налагаха все повече като 
тотален световен хегемон. Особено силно това се проявяваше по времето на 
президента Буш. САЩ използват най-добрите умове на света и представят 
техните постижения за свои собствени, твърди акад. Попов. На с. 390 той 
пише: „Декларациите, че американските интереси са навсякъде по света, едва 
ли ще издържат изпитанията на времето, понеже това все повече засяга ин-
тересите на останалите, особено на най-развитите други капиталистиче ски 
държави.“ Авторът се спира на войната срещу Югославия въз основа на из-
фабрикувани от САЩ причини. Същото се отнася за Ирак. Споменава за 
опасностите в Косово и Македония. Своя модел на междунационални отно-
шения САЩ се опитват със сила да наложат на всички други страни по света. 
Авторът анализира ЕС и трудностите при всякакви опити за обезличаване 
на националната идентичност на различните народи в Европа. В това отно-
шение прави полезни сравнения с Япония и Китай. Пише, че цел на всички 
японски правителства е „американизирането на Япония“, а някои в САЩ не 
без основание говорят за „японизиране на Америка“. Споменава за създава-
нето на „Източноазиатското общество“ на сродни страни с население около 
3 млрд. души като противотежест на американската доминация. То се очер-
тава да бъде изключително мощна икономическа общност. САЩ обаче също 
са заинтересувани от него, виждайки го като средство за неутрализиране на 
нарастващото китайско влияние. Посочва, че Япония не е доволна от засил-
ващото се сближаване между Китай и Русия.
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Акад. Попов разглежда преодоляването на трудностите в оказваната съ-
протива срещу американския капиталов диктат. Той пише: „Почти паралелно 
на научно-техническия прогрес в света продължава задълбочаването на соци-
ално-икономическата диференциация между страните и вътре в тях“ (с. 405). 
И продължава: „На тази основа се изгражда съвършено нова форма на класова 
диференциация в обществото.“ Това се знае от всички, но като изключим фра-
зеологията, светът не предприема реални мерки срещу тази тенденция. След 
това анализира резултатите от действието на Северноамериканската зона за 
свободна търговия, състояща се от САЩ, Канада и Мексико (НАФТА), върху 
развитието на трите страни, върху отрасловата структура на производството, 
върху търговията между тях и върху производителността на труда. Подчерта-
ва, че „създаването на ЕС е един от най-ярко изразените начини на съпротива 
срещу американския капиталов диктат“ (с. 418). Тези действия на европейските 
страни навярно рано или късно ще срещнат съпротива от САЩ. Противно на 
официалните декларации, САЩ не са заинтересувани от много силна Европа. 
„Ако това е така, както може да се предполага, продължава авторът, не е ли 
вероятно в едно недалечно бъдеще да се повтори по друг, още по-жесток начин 
случилото се по време на Втората световна война“ (с. 419). В този смисъл той 
прави сравнение между реакциите на Япония и ЕС срещу американския дик-
тат. Японската съпротива се изразява в по-меки форми – Япония изнесе свои-
те производствени мощности в САЩ. Съпротива срещу американския диктат 
оказват и други страни.

В глава единадесета „Доколко чрез социалистическата система се демон-
стрира девалвиране на капиталистическия начин на производство“ акад. По-
пов подчертава, че социализирането на света е неизбежно. „Невероятно голяма 
ще бъде заблудата, ако се приеме широко пропагандираното виждане, че с раз-
падането на социалистическата система отпадна и проблемът за замяната на 
капитализма със социализъм“ (с. 424). И продължава: „А времето, когато е съ-
ществувала социалистическата система, се характеризира като мрачно минало в 
съществуването на обществото.“ По-нататък той прави исторически преглед на 
периода от Октомврийската революция, през 30-те години, до Втората светов-
на война като опит на Германия да задуши младата социалистическа държава; 
сочи причините за обединяването на Съветския съюз, САЩ и Великобритания 
срещу Германия; пише за влошаването на отношенията между бившите съюз-
ници след войната; за създаването на други социалистически държави, особено 
на Китай, и за разпространението на социалистическите идеи по света. Пише 
за изострянето на отношенията между двете системи, за огромните разходи за 
въоръжаване, което беше непосилно бреме за социалистическите страни. На-
помня за недостатъците в системата на стопанско управление в социалисти-
ческите страни, за наложените им ембаргови ограничения да ползват модерни 
технологии от Запада, за изоставането им по производителност и ефективност. 
Авторът анализира положението в Куба, опитите в Чили, Виетнам, Северна 
Корея. Той подчертава: „Най-голямото завоевание на социализма си остава 
постигнатото от Китай“ (с. 434). Прави преглед на развитието на Китай през 
последните десетилетия, характеризиращо се с изключително високи темпове 
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на растеж, с подобряване на живота на хората, с цялостна модернизация на 
огромната страна – и всичко това в условията на смесена преходна икономика. 
Напомня за изключителната отговорност на Китай пред света за развитието и 
модернизирането на социалистическите производствени отношения с оглед на 
потребностите на XXI век.

Акад. Попов отделя специално внимание на въпроса: до каква степен при-
лаганата система на социализация отразява назрялата историческа потребност 
от промяна? Той пише: „Обстоятелството, че въпреки невероятните трудности 
съществуването на социалистическите страни продължава, говори за истори-
ческата потребност от замяната на капиталистическата система със социали-
стическа“ (с. 440). Отново прави преглед на развитието на Съветския съюз 
преди и след Втората световна война. Разглежда темите за атомните бомбарди-
ровки над Япония и техния истински замисъл; за надпреварата във въоръжа-
ването с цел изтощаване на Съветския съюз, който има много по-слаба иконо-
мика; за погрешните методи на стопанско управление; за научно-техническата 
изостаналост. Анализира проблемите в дейността на СИВ, които са виждани и 
обсъждани навремето, но не се е стигнало до ефикасни решения.

Акад. Попов смята, че е било погрешно форсираното социализиране на 
производствените отношения в европейските страни за разлика от възприе-
тия в Китай постепенен подход. Погрешно е било и механичното копиране от 
източноевропейските страни на политиката и действията на Съветския съюз. 
Спира се на тежките проблеми в съветското селско стопанство. Прави преглед 
на реформите в Китай, включително и на грубите залитания през 50–70-те го-
дини. Посочва, че Виетнам следва политиката на Китай. Споделя тревогата си 
от опасностите в социалистическото развитие на Китай и Виетнам в сегашна-
та много сложна глобална обстановка. Със своя социалистически експеримент 
Китай носи историческа отговорност пред човечеството. Неговият успех ще 
бъде успех на бъдещето на социализма. Неговият неуспех ще има много сериоз-
ни последствия за бъдещето на социализма като световна теория и практика.

Българският читател получава една задълбочена, прозорлива и смела на-
учна публикация:

1. Академик Попов предсказва с обосновка сегашната световна икономи-
ческа криза. Неговият ръкопис е представен в издателството преди началото на 
кризата.

2. Той доказва, че капитализмът като система съвсем не е така монолитен 
и непоклатим, както изглеждаше през последните години. Този негов извод се 
потвърди от размаха на кризата, която всички световни специалисти смятат за 
най-голямата след депресията през 30-те години на миналия век.

3. Голяма част от разкритията на акад. Попов за дефектите на капитализма 
сега се споделят, с редица уговорки, от все повече западни анализатори. Гер-
манският финансов министър Щайнбрюк заяви през ноември 2008 г.: „Всяка 
система, доведена до своята крайност, се саморазрушава.“ Сравнете го със за-
главието на представяната книга: „Капиталът срещу капитализма“. През януари 
2009 г. по инициатива на френския президент Н. Саркози и на бившия минис-
тър-председател на Великобритания Т. Блеър беше проведен голям симпозиум 
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в Париж на тема „Нов свят – нов капитализъм“ с участието на много високо-
поставени личности. На страниците на в. „Файнаншъл Таймс“ през март-април 
2009 г. беше проведена сериозна дискусия за бъдещето на капитализма. Ако ка-
питализмът функционираше задоволително, щяха ли да се появят тези тревоги 
и да има такива събития?

4. Тезите на автора за „държавата и пазара“, „държавата и капитала“, за не-
гативните последствия от американската икономическа, политическа и военна 
доминация и т.н. се потвърждават от ставащото сега в разгара на световната 
криза и от започналата глобална дискусия за тотална реформа на световната 
финансова система. Най-новите потвърждения бяха: срещата на Г-20 на 2 април 
2009 г. в Лондон, срещата на президентите на Бразилия, Русия, Индия и Китай 
(BRIC) на 16 юни 2009 г. в Екатеринбург – Русия, и срещата на Г-8, прераснала в 
среща на Г-14, в Акуила, Италия, през юли 2009 година.

5. Прави силно впечатление голямата осведоменост на автора за икономи-
ческите, политическите, социалните и други процеси в света през последните 
години, вкл. и изобилната статистическа информация, с която са подкрепени 
неговите тези.

6. Само човек с достойна гражданска позиция и непоклатима вяра може да 
защитава така убедително социалистическите идеи и тяхното бъдеще в сегаш-
ното сложно време, след разпадането на социалистическата система в Европа и 
последвалото дискредитиране на автентичните демократични и хуманни соци-
алистически идеали.
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