Ïàìåòíèêúòú âú Ñîôèéñêèòh ãðîáèùà, èçäèãíàòú âú ïàìåòü íà
èçáèòèòh ïî ïðèñ@äè îòú ò.íàð. íàðîäåíú ñ@äú íà 1 ôåâðóàðè 1945 ã.
ðåãåíòè íà Öàðñòâî Áúëãàðèÿ, ñúâåòíèöè íà Í. Â. Öàðü Áîðèñú ÌÌÌ,
ìèíèñòúðú-ïðåäñåäàòåëè îòú ïîñëåäíèòh òðè ïðàâèòåëñòâà ïðåäè
÷åðíàòà çà áúëãàðñêèÿ íàðîäú äàòà 9 ñåïòåìâðè 1944 ã., ìèíèñòðè
è íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè - îáùî 105 äóøè, ïðåäñòàâèòåëè
íà ïîëèòè÷åñêèÿ, îáùåñòâåíèÿ è èíòåëåêòóàëíèÿ åëèòú
íà Òðåòàòà áúëãàðñêà äúðæàâà.
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Êíèæêà ñòî øåñòäåñåòü è ñåäìà

Редактира комитетъ

Ñåïòåìâðè 2006

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê., ïðèåòà íà ÕÕÕ ðåäîâåíú
äâóãîäèøåíú êîíãðåñú íà îðãàíèçàöèÿòà, ñúñòîÿëú ñå âú Ñîôèÿ Áúëãàðèÿ, íà 4 þíè 2006 ã.
h íà÷àëà, êîèòî ð@êîâîäÿòú Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú,
Âú îñíîâàòà íà ïðîãðàìíèòh
Èíê. (ÁÍÔ) âú íåãîâàòà îáùåñòâåíà, ïàòðèîòè÷íà è íàðîäîïîëåçíà äeéíîñòü, ñ@: ñâîáîäàòà,
äúðæàâíîñòüòà, ïðàâîâèÿòú ðåäú, äåìîêðàöèÿòà. Ïîñòèãàéêè ãè, èñêàìå äà ñúçäàäåìú ïðåä@äåáíà âëàñòü è áëàãîïîñòàâêè çà èçãðàæäàíå íà ñèëíà çàêîíîäàòåëíà, èçïúëíèòåëíà è ñ@
h
hñòî âú ðåäèöèòh
ïîëó÷èå íà áúëãàðñêèÿ íàðîäú, çà äà çàåìå Ðîäèíàòà íè äîñòîéíî ìh
h åâðîïåéñêè äúðæàâè.
íà îáåäèíåíèòh
h ñ@
@ ïðèçâàíè äà èçíàñÿòú ïðåäú îáùåñòâîòî èñòèíàòà òàêàâà, êàêÇà íàñú ìåäèèòh
h íà ÷àñòü îòú íåãî ïîäú êàêâàòî è äà áèëî ôîðìà.
âàòî å, áåçú òÿ äà ñëóæè íà èíòåðåñèòh
Âú ñâîáîäàòà íèå âèæäàìå îáùåñòâî îòú ñâîáîäíè ëè÷íîñòè, ïîñòàâåíè ïðè åäíàêâè
óñëîâèÿ íà èçÿâà è áåçïðåïÿòñòâåíî èçðàçÿâàùè ìíåíèÿ, âúçãëåäè è èäåè.
Äúðæàâíîñòüòà çà íàñú å ñòàáèëíîñòü íà âëàñòèòh. Ñëóæáà íà íàðîäà è ðàçóìíî ðàçâèòèå íà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî.
Ïðàâîâèÿ ðåäú íèå ïðèåìàìå êàòî äèêòàòóðà íà çàêîíà âú íåãîâèÿ äúðæàâíî-ïðàâåíú
ñìèñúëú. Íåçàâèñèìàòà ñ@äåáíà âëàñòü äà ñå ð@êîâîäè åäèíñòâåíî è ñàìî îòú çàêîíà, ïðåäú
êîéòî âñè÷êè äà á@äàòú ðàâíè. Ðåäúòú è çàêîííîñòüòà çà íàñú ñ@ âú îñíîâàòà íà äúðæàâíèÿ
ñóâåðåíèòåòú íà Ðîäèíàòà íè è ñèãóðíîñòüòà íà ãðàæäàíèòh.
Äåìîêðàòè÷íî íèå ðàçáèðàìå êàòî îòãîâîðíîñòü çà ëè÷íèòh è îáùåñòâåíèòh äåéñòâèÿ
íà âñhêè êàòî ÷ëåíú íà îáùíîñòüòà, àêòèâíî ó÷àñòâàùú âú ähëàòà íà óïðàâëåíèå, èçëèçàùî
îòú íàðîäà è ñëóæåùî íåìó.
Çàòîâà Áúëãàðñêèÿòú íàöèîíàëåíú ôðîíòú ñú ðàçóìú:
Âîäè áîðáà âåäíî ñú áúëãàðñêèÿ íàðîäú äà íå äîïóñòíå ðåñòàâðàöèÿ íà íàñèëíè÷åñêèÿ
êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèìú, äúðæàëú âú êëåùèòh íà äèêòàòóðàòà ñè 45 ãîäèíè Ðîäèíàòà íè è
÷èèòî ìåòàñòàçè ñ@ ïîðàçèëè äúëáîêî ñíàãàòà íà íàðîäà, ïðîäúëæàâàùè è äíåñú äà ïîðàçÿ-
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âàòú æèçíåíèòh ìó ñîöèàëíè è èêîíîìè÷åñêè äåéíîñòè.
Ñòðåìè ñå äà çàïàçè ñâîáîäàòà è íåçàâèñèìîñòüòà íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà, êîÿòî ñú
ñâîÿ èíòåëåêòóàëåíú ïîòåíöèàëú äà çàåìå äîñòîéíî ìhñòî âú ñåìåéñòâîòî íà åâðîïåéñêèòh
íàðîäè.
h òà âñè÷êè äúðæàâíè àêòîâå, çàêîíè, ïðàâèëíèöè, íàðåäáè è äðóãè, èçäàäåíè îòú
Ñìh
âëàñòüòà íà ïàðòèÿòà-äúðæàâà (ÁÊÏ), çà ïðîòèâîêîíñòèòóöèîííè è ïðîòèâîçàêîííè è çàòîâà
çà íåãî òh ñ@ íèùîæíè (íåïðîèçâåæäàùè þðèäè÷åñêè ïðàâíè ïîñëåäèöè).
Îòðè÷à âñhêàêâà ôîðìà íà íàñèëíè÷åñêî óïðàâëåíèå îòëhâî è îòähñíî, êàêòî è òàêîâà, îñíîâàíî íà êëàñîâè è ñúñëîâíè ïðèíöèïè, êàòî ïðåñò@ïíî çà ÷îâhøêîòî îáùåñòâî, çà
äîñòîéíñòâîòî ìó, çà îñíîâíèòh ïðàâà è ñâîáîäè íà ÷îâhêà è ùå ñå áîðè äà íå ñå ïîâòîðè âú
á@äåùå êîìóíèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå íà Áúëãàðèÿ, óñòàíîâåíî ñú àêòà íà 9 ñåïòåìâðè
1944 ã.
Ïðèçíàâà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ çà îñíîâåíú çàêîíú íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà, îñòàâàùú âú ñèëà è äíåñú, êîéòî îñèãóðÿâà íà áúëãàðñêèÿ íàðîäú óïðàâëåíèå íà äåìîêðàòè÷íè
íà÷àëà, è ùå ñå áîðè çà âúçñòàíîâÿâàíåòî é è ñúãëàñóâàíåòî é ñú èçèñêâàíèÿòà íà âðåìåòî,
âú êîåòî æèâhåìú, áåçú äà á@äàòú çàñåãíàòè íåïðåõîäíèòh öåííîñòè, âëîæåíè âú íåÿ îòú
êîíñòèòóöèîíàëèñòèòh ïðè ñúçäàâàíåòî é.
Òâúðäî ñòîè çàäú ïðàâîòî íà ÷àñòíà ñîáñòâåíîñòü, íà ïðàâèëíîòî è ñïðàâåäëèâî ðàçïðåähëåíèå íà âúçìîæíîñòèòh çà ñúçäàâàíå íà áëàãà è âúçíàãðàæäàâàíå íà òðóäà íà ðàáîòíèöè, ñåëÿíè è óìñòâåíè òðóæåíèöè è ùå ñúäåéñòâà çà îñ@ùåñòâÿâàíå, ïðèåìàíå è çàïàçâàíå íà òhçè îñíîâíè ïðàâà.
Çàÿâÿâà, ÷å ïðåäú çàêîíèòh íà ñòðàíàòà âñè÷êè ãðàæäàíè íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà ñ@
ðàâíè, áåçú ðàçëèêà íà íàðîäíîñòü, âhðîèçïîâhäàíèå è ïðîèçõîäú, ùîìú òhõíàòà äåéíîñòü è
ñ@ùåñòâóâàíèå íå ñ@ âú ïðîòèâîðå÷èå ñú ñ@ùåñòâóâàùèÿ âú ñòðàíàòà ïðàâîâú ðåäú.
Íàìèðà, ÷å ìåæäó Áúëãàðèÿ, íåéíèòh áàëêàíñêè ñúñåäè è äðóãè ñâîáîäíè íàðîäè âú ñâhòà
òðháâà äà á@äàòú óñòàíîâåíè è ïîääúðæàíè îòíîøåíèÿ, ïðèåòè ñú ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðåíîñòè, êîèòî Áúëãàðèÿ å ïðèïîçíàëà êàòî ñâîè íà îñíîâàòà íà ðàâíîïîñòàâåíîñòüòà.
h å ï@
@òüòú íà Áúëãàðèÿ è ïî òîçè ï@
@òü íèå ùå ñúäåéñòâàìå òÿ äà
Åâðîïà íà íàöèèòh
âúðâè è çàíàïðåäú.
Ñú íàñú å Áîãú, çàäú íàñú å Áúëãàðèÿ!

Óñòàâú
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê.
Организацията е основана въ Мюнхенъ - Оберменцингъ, Германия, на 28 декември
1948 г.
С@дебно е регистрирана въ щата Ню Йоркъ на 7 ноември 1958 г.
Обявена е за “безпрофитна организация” въ щата Илиноисъ, САЩ, на 16 ноември
1967 г.
Патентно е регистрирана на името на списание “Борба” въ щата Ню Йоркъ, САЩ,
на 20 ноември 1967 г.
h ление
I. Опредh
Чл. 1. Името на организацията е “Български Националенъ Фронтъ, Инк.” (БНФ,
Инк.).
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Чл. 2. Сhдалището на организацията е гр. Чикаго, щата Илиноисъ, САЩ.
Чл. 3. Адресътъ на организацията е: BULGARIAN NATIONAL FRONT, INC., P.O.BOX
46250, CHICAGO, ILL 60646, USA.
II. Цели и задачи
Чл. 4. Организацията си поставя следнитh основни цели и задачи:
1. Възпитание на своитh членове и симпатизанти въ духа на добродетелнитh
традиции на дhдитh ни въ името на Отечеството.
2. Признаване на равенството предъ закона на всички български граждани по отношение на тhхнитh права и задължения.
3. Спазване отъ живhещитh въ други държави членове на БДФ, Инк., на реда и
законитh въ тhзи държави.
4. Сътрудничество съ всички български обществени, културни, политически и други
организации въ и извънъ България, чиито цели съвпадатъ или с@ сходни съ тhзи на БНФ,
Инк., съ огледъ благополучието на народа и Родината.
5. Сътрудничество съ чуждестранни организации и институции, които подкрепятъ
целитh и задачитh на БДФ, Инк.
6. Установяване на връзки и подпомагане на български бежанци и изгнаници, които
желаятъ да се завърнатъ въ България.
7. Съхраняване и разпространяване на българскитh исторически и културни ценности, езика, традициитh и обичаитh съ цель патриотично възпитание и национално
самочувствие на всички българи.
8. Признаване правото на етническо и религиозно самоопредhление на отдhлнитh
личности и социални групи.
9. Подкрепа на Българската православна църква и на християнскитh добродетели.
Чл. 5. За постигане на своитh цели организацията ще работи за:
1. Създаване на свои подhления тамъ, к@дето има необходимитh условия.
2. Издаване на печатни материали на хартиенъ и електроненъ носитель за популяризиране на дейностьта си.
3. Прис@тствие при необходимость и възможность въ различнитh видове медии у
насъ и въ чужбина.
4. Създаване на собствени културно-информационни центрове.
5. Провеждане на съвмhстни мероприятия съ сродни организации.
6. Стимулиране и подпомагане на личностната реализация на своитh членове въ
България и по свhта.
III. Членство
Чл. 6. Членството въ БНФ, Инк., е доброволно.
Чл. 7. Членове могатъ да б@датъ физически лица, които носятъ юридическа отговорность за пост@пкитh си и разбиратъ смисъла отъ членуването си въ организацията.
Чл. 8. Не могатъ да б@датъ членове на БНФ, Инк., лица, които:
1. Явно или тайно с@ свързани съ комунистически или прокомунистически идеи и
дейности или с@ членували въ тhхъ.
2. Чието поведение противоречи на законитh и обществения редъ.
Чл. 9. Членоветh на организацията биватъ: редовни, спомагателни и почетни.
(1) Редовенъ членъ може да б@де всhко лице отъ български произходъ, бившъ или
настоящъ гражданинъ на България, безъ разлика на полъ, образование, възрасть, материално и обществено положение, който признава този уставъ, подчинява се на неговитh
разпоредби и е готовъ да служи за постигане на целитh и задачитh на организацията.
(2) Спомагателенъ членъ може да б@де всhко лице отъ небългарски произходъ, което
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отговаря на изискванията отъ предходнитh членове. Той може да взима участие въ
всички открити форуми на организацията, да изказва мнение и да дава предложения. Не
може да избира и да б@де избиранъ въ р@ководнитh органи на организацията.
(3) Почетно членство се дава пожизнено съ решение на ЦУС по предложение на
мhстнитh клонове за особенъ приносъ и заслуги къмъ организацията и нейната дейность.
Чл. 10. Нови членове се приематъ отъ мhстнитh клонове на БНФ, Инк., чрезъ:
1. Писмено заявление на кандидата до ЦУС.
2. Разглеждане на заявлението и утвърждаване отъ ЦУС.
3. Информиране на мhстния клонъ за решението.
4. Вр@чване на членска карта на новоприетия членъ.
Чл. 11. Членството въ организацията се прекратява при:
1. Писмено заявление на желаещия по реда на чл. 10.
2. При наст@пила смърть.
3. При влhзла въ сила прис@да за прест@пление отъ общъ характеръ на съответното законодателство, к@дето лицето членува.
4. По предложение на мhстната структура до ЦУС за грубо нарушение на устава.
5. Поради прекратяване дейностьта на организацията.
6. Решението за прекратяване на членството може да се обжалва предъ конгреса на
организацията.
Чл. 12. Членоветh на организацията иматъ следнитh права:
1. Да взиматъ участие въ всички форуми на организацията, да изказватъ мнения и
да даватъ предложения.
2. Да избиратъ и да б@датъ избирани въ р@ководнитh органи на БНФ, Инк.
3. Да ползватъ имуществото и финансовитh средства на организацията по установения редъ.
Чл. 13. Членоветh на организацията с@ длъжни:
1. Да спазватъ устава на организацията.
2. Да издигатъ авторитета и влиянието на организацията.
3. Да опазватъ имуществото на организацията и да се отчитатъ за направенитh
финансови разходи.
4. Да плащатъ редовно членския си вносъ.
IV. Управление
Чл. 14. Висшъ р@ководенъ органъ на БНФ, Инк., е конгресътъ.
(1) Конгреситh биватъ редовни и извънредни.
(2) Редовниятъ конгресъ се провежда веднъжъ на две години, като датата, мhстото и дневниятъ редъ се опредhлятъ отъ ЦУС и се обявяватъ най-малко единъ месецъ порано на мhстнитh структури.
(3) Конгресъ може да се свика и по искане на ЦКРК, но съ съгласието на 2/3 отъ
членоветh на ЦУС.
(4) Въ конгреса по право участватъ членоветh на ЦУС и на ЦКРК.
(5) Делегатитh на конгреса се избиратъ на представителенъ принципъ - по 1 отъ
всhки клонъ.
(6) Ако нhкой делегатъ е възпрепятстванъ лично да прис@тства на конгреса, може
да упълномощи другъ членъ да го представлява пълноправно.
(7) Всички членове на БНФ, Инк., иматъ право да прис@тстватъ на конгреса.
(8) Гоститh на конгреса иматъ право само на изказване, но нhматъ право на
гласуване при взимане на решения, както и да избиратъ или да б@датъ избирани въ
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р@ководнитh органи на конгреса.
(9) Конгресътъ има кворумъ при обикновено мнозинство на прис@тстващитh по
право и делегатитh. При липса на кворумъ се изчаква единъ часъ и конгресътъ започва
своята работа.
(10) Конгресътъ взима решения само по обявения и приетъ отъ него дневенъ редъ.
(11) Заседанията на конгреса се протоколиратъ отъ избранъ протоколчикъ, а протоколитh се подписватъ отъ председателстващия и се завеждатъ въ протоколната
книга.
(12) Решенията на конгреса се взиматъ съ обикновено мнозинство съ изключение на
гласуванията по устава, к@дето се прилага квалифицирано мнозинство отъ 2/3.
(13) Конгресътъ:
а) приема докладитh на ЦУС и на ЦКРК;
б) изготвя основнитh насоки за дейностьта на организацията за следващитh две
години;
в) приема резолюция;
г) приема финансовия отчетъ за предходния и утвърждава бюджета за следващия
периодъ;
д) взима отношение по всички повдигнати на форума въпроси;
е) избира членоветh на ЦУС и на ЦКРК за срокъ отъ две години.
Чл. 15. Главенъ изпълнителенъ органъ на БДФ, Инк., е неговиятъ Централенъ управителенъ съветъ.
(1) Централниятъ управителенъ съветъ се състои отъ: председатель, двама замhстникъ-председатели, секретарь-касиеръ, членове, председателя на ЦКРК и председателитh на мhстнитh клонове.
(2) За оперативна работа ЦУС конструира президиумъ, въ който влизатъ избиранитh въ ЦУС безъ председателитh на мhстнитh клонове.
(3) Членоветh на президиума могатъ да б@датъ членове, които иматъ минимумъ
петь години членство въ организацията.
(4) Президиумътъ насрочва заседанията на ЦУС веднъжъ на 6 месеца.
(5) Заседанията на ЦУС могатъ да свикатъ и най-малко 1/3 отъ членоветh му.
(6) Заседанието на ЦУС е редовно, когато участницитh въ него с@ мнозинство.
(7) Решенията въ заседанията на ЦУС се взиматъ съ обикновено мнозинство.
(8) Всички заседания на ЦУС се протоколиратъ въ протоколната му книга.
(9) ЦУС се представлява предъ външнитh фактори отъ своя председатель, който
е подотчетенъ само на конгреса, който го е избралъ.
(10) Председательтъ на ЦУС може да делегира свои права на своитh замhстници
или други членове на председателството съ нарочна писмена заповедъ.
Чл. 16. Висшитh контролни функции въ БНФ, Инк., се изпълняватъ отъ ЦКРК,
която се състои отъ председатель, замhстникъ-председатель, секретарь. Комисията:
1. Провежда заседанията веднъжъ на 6 месеца и взима решения съ обикновено мнозинство.
2. Следи за изпълнението на устава на организацията.
3. Контролира движението на приходитh и разходитh и спазването на финансовата дисциплина на всички равнища въ организацията.
4. Участва въ изготвянето на бюджетнитh планове и отчети на организацията.
5. Извършва финансови и организационни проверки на мhстнитh структури и докладва предъ ЦУС за взимане на решения.
6. Излиза съ докладъ предъ конгреса за работата на р@ководнитh органи по време
5
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на мандата.
hстни структури
V. Мh
Чл. 17. БНФ, Инк., изгражда мhстни клонове и клубове въ всички държави, к@дето
има свои членове и мhстнитh закони позволяватъ това.
(1) Мhстнитh структури не с@ юридически лица, нhматъ свой печатъ и не могатъ
да взиматъ самостоятелни решения отъ името на организацията безъ конкретното
съгласие на ЦУС.
(2) Мhстни клонове има въ държавитh, к@дето с@ изградени повече отъ два мhстни
клуба на БНФ, Инк.
(3) Мhстнитh клубове се изграждатъ въ населени мhста, к@дето има минимумъ 5
члена на БНФ, Инк.
Чл. 18. Мhстниятъ клонъ се р@ководи отъ Управителенъ съветъ въ съставъ: председатель, замhстникъ-председатель, секретарь-касиеръ и членове (председателитh на
мhстнитh клубове). Клонътъ има и своя КРК въ съставъ: председатель, секретарь и
членъ.
(1) УС и КРК на мhстния клонъ се избиратъ на годишно общо събрание за срокъ отъ
една година.
(2) УС и КРК изпращатъ своитh годишни отчети въ ЦУС и ЦКРК.
(3) УС ос@ществява връзката между ЦУС и всички мhстни клубове.
(4) Решенията на УС се взиматъ съ обикновено мнозинство.
(5) Заседанията на УС се протоколиратъ, като копие отъ протоколитh се изпраща
въ ЦУС.
(6) Председательтъ на УС по право е членъ на ЦУС на БНФ, Инк.
(7) УС утвърждава делегатитh и гоститh за конгреситh на БНФ, Инк.
Чл. 19. Въ едно населено мhсто може да има само единъ клубъ на БНФ, Инк., който
е на подчинение на клона на организацията въ съответната държава.
(1) Мhстнитh клубове на организацията се р@ководятъ отъ председатель и секретарь-касиеръ, които се избиратъ на годишното общо събрание съ мандатъ една година.
(2) Всички решения се взиматъ на общо събрание съ обикновено мнозинство.
(3) Всички заседания на клуба се протоколиратъ и се докладватъ въ УС на клона.
(4) Заявленията за членство въ организацията се приематъ и обс@ждатъ на общо
събрание, следъ което се изпращатъ въ ЦУС за утвърждаване.
(5) Всички членове на БНФ, Инк., плащатъ членския си вносъ въ мhстния клубъ на
организацията.
VI. Финансова дейность
Чл. 20. Организацията на БНФ, Инк., черпи своитh приходи отъ членски вносъ,
волни дарения, издателска дейность, културни и благотворителни прояви, както и отъ
дейности, които с@ законосъобразни въ държавитh, въ които развива тhзи дейности.
Чл. 21. Мhстнитh клубове привеждатъ половината отъ членския си вносъ въ
касата на ЦУС за финансирането на неговата дейность. Останалата сума е на разположение на клубоветh за изразходване по целесъобразность.
Чл. 22. За всички получени приходи и извършени разходи се води отчетность посрhдствомъ оправдателни документи, които подлежатъ на финансовъ контролъ.
Чл. 23. ЦУС изготвя годишния бюджетъ на организацията, а УС на клоноветh
изготвятъ съответнитh бюджети на мhстнитh структури на организацията.
VII. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 24. Този уставъ е приетъ на 30-я редовенъ конгресъ на БНФ, Инк., проведенъ на
2, 3 и 4 юни 2006 г. въ София.
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Àïåëú
h íà ñï. “Áîðáà”
êúìú ÷èòàòåëèòh
h ãðàæäàíè
è áúëãàðñêèòh

Ñïèñàíèå “Áîðáà” àïåëèðà êúìú õèëÿäèòh ñè ÷èòàòåëè è êúìú áúëãàðñêèòh ãðàæäàíè, æèâhåùè âú è
èçâúíú ïðåähëèòh íà Îòå÷åñòâîòî íè, ïîëçâàùè ñå
ñú èçáèðàòåëíè ïðàâà ñúãëàñíî Êîíñòèòóöèÿòà è çàêîíèòh íà ñòðàíàòà, íà ïðåäñòîÿùèòh ïðåçèäåíòñêè
èçáîðè äà íàïðàâÿòú âñè÷êî âúçìîæíî äà óïðàæíÿòú ïðàâîòî ñè íà èçáîðú, êàòî ãëàñóâàòú ïî
@òðåøíî óáåæäåíèå çà êàíäèäàòú, ïðåäëîæåíú
â@
hñíà ïîëèòè÷åñêà ñèëà.
îòú äh
Âñhêî âúçäúðæàíå îòú ãëàñóâàíå å âðåäíî çà
á@äåùåòî íà Áúëãàðèÿ è å èíäèðåêòíà ïîäêðåïà çà
ñïå÷åëâàíå íà âòîðè ìàíäàòú îòú ïðåçèäåíòà Ãåîðãè
Ïúðâàíîâú.
ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê.
По предложение на ЦУС на БНФ президиумътъ на организацията
РЕШИ:
Възлага на г-нъ Евдокимъ Евдокимовъ, ветеранъ на БНФ, съ опитъ
въ задграничната организационна дейность, публицистъ и журналистъ,
да б@де представитель на организацията въ Германия заедно съ дипл.
инж. Георги Чаракчиевъ, който досега самостоятелно изпълняваше
тази функция.
5 августъ 2006 г., Чикаго, САЩ
За президиума на БНФ: дипл. инж. Ал. Дърводhлски
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Проф. д-р Любомир
Андреев,
Берлин

Българският народ през последните 15
години беше зашеметен от шоковете, предизвикани от посткомунистическите политически партии и самозвания политически
и икономически елит. „Демократично“ избраните парламенти, правителства и президенти обръщаха гръб на народа след избирането им и използваха институциите
за свое и на техните близки обогатяване.
Не ги тревожи, че България се срина на
последно място в Европа и че продължава
да изостава по отношение на ЕС. Икономиката има недоразвита структура и нескопосани съдебна и регулативна система.
В България БВП на човек от населението
е 7 400 щ. д. и изостава с около 3 пъти от
Гърция — 20 000 щ. д., Унгария — 14 000 щ.
д., Чехия — 16 000 щ. д. Икономиката ни
се основава на стари и отмиращи отрасли
и оставено на произвола селско стопанство. Приватизацията на държавните и общински предприятия деформира икономическите и социалните структури на страната, диференцира и поляризира обществото.
България изостава сериозно в сравнение със страните от ЕС в промишленото
производство по обем и по конкурентоспособност. Нашият износ от 7,5 млрд. щ. д.
изостава с пъти от този на Чехия — 49
млрд. щ. д. и Унгария — 43 млрд. щ. д. Това
е в резултат от криминалната приватизация и погрешните структурни реформи.
Външнотърговският дефицит на страната е колосален. Тежкото машиностроене,
химията, добивната промишленост, селското стопанство и инфраструктурата са в
окаяно състояние. Вносът от 5 млрд. щ. д.
през 1998 г. достигна 12 млрд. щ. д. през
2004 г.
Особено ниски са реалните трудови
доходи в страната, където средната работна заплата е 164 щ. д., при 806 за Хър8

Äîêîãà...
ватия, 611 за Унгария и 566 за Полша. Предстоящите структурни реформи ще освободят още работна сила и ще увеличат
безработицата и бедността. Изключително
ниските трудови доходи и колосалното богатство и печалби на шепата новоизлюпени капиталисти създават взривоопасна ситуация. Корупцията обхваща както парламента, правителството и президентството, така и капиталистическия сектор. Съдебната система е хилава и неадекватна.
Акумулираната огромна междуфирмена задлъжнялост от над 40 млрд. лв ще промени
драстично структурата на капиталистическия сектор. Слабата и недоразвита инфраструктура, политическата нестабилност, колосалната междуфирмена задлъжнялост, некомпетентността, тромавата
и корумпирана бюрокрация спъват сериозно икономическото и социално развитие.
Отделно, че цели сектори от икономиката са в ръцете на чуждестранния капитал.
Свободното движение на стоки, хора,
услуги и капитали изискват хармонизиране
на стандартизацията и сертификацията
на продуктите, на правната система за
надзор върху пазара, свобода на предоставянето на стоки и услуги от занаятчии,
търговци и земеделци. Поради некомпетентното водене на преговорите с ЕС липсват адекватни преходни периоди и това
ще доведе до високи разходи в кратък период от време и до намаляване на производителността и конкурентоспособността
ни. Бремето на административното регулиране и контрол в България е непосилно за
мнозинството от фирмите и гражданите.
Протакането на процедурите кара фирмите да прибягват до нерегламентирани плащания — подкупи. Инспекциите и проверките са нарастващо бреме, което е особено тежко в мебелната, химическата, хра-
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нителната промишленост и транспорта.
От 1996-та до 2004 г. броят на малките и средни предприятия (МСП) е нарастнал от 175 000 на 250 000. Над половината от тях са в търговията, 12% в
преработващата промишленост и твърде
малко във високотехнологичните и иновационните сектори. В София се намират
30% от МСП с 1/3 от заетите лица и
50% от продукцията. Известно е, че в предприятията, в които работят повече хора,
производителността на труда е по-висока, а и те имат по-добри позиции в износа.
МСП трудно се адаптират към пазара на
ЕС поради краткосрочния хоризонт на
тяхната стратегия, ценовата конкуренция, маркетинговите умения, ограничената информираност, високия разход на суровини и енергия, липсата на обучение и
езикова подготовка на персонала.
България изостава катастрофално от
ЕС и в социалната сфера — в трудовата
заетост и равнището на доходите. Ниска
е икономическата активност на трудоспособното население, броят на обезкуражените работници е над 400 000, безработицата е висока. Равнището на заетостта е под 50% при 64,4 в страните от
ЕС. Застарява и населението в трудоспо-
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Богдан Йоцов председател на БНС
“Нова демокрация”

собна възраст: над един милион са на възраст 40-49 години и още един милион —
между 55 и 64 години.
Обществото е разслоено и поляризирано:
едър капитал — 5%;
средна буржоазия — 5%;
дребна буржоазия — 10%;
наемни работници, служещи, пенсионери и учащи се — 80%.
Преходният период се характеризира
с катастрофална диференциация, фрагментация и поляризация на обществото. Найвисоко е заплащането във финансовото посредничество, а най-ниско — в преработващата промишленост, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството.
Реалната работна заплата изостава
значително от производителността на
труда. Основните видове доходи не се повишават в съответствие с икономическите резултати.
Докога?
от в. “България без граници”
* * *
Бел. ред.: Становището на проф.
Андреев в известни точки не се покрива
с това на БНФ, Инк.

Îòíîâî çà äîñèåòàòà
è çà ìúãëàòà, â êîÿòî
òå ïîòúâàò...

Нерешеният и досега, и то съвсем съзнателно, въпрос за съдържанието на прословутите досиета отново изплува в действителността и стана любима тема на политици,
журналисти, социолози и още много други. Спорят най-разпалено - частично или напълно
да се отворят сега проклетите досиета, споменават, че вече много години са минали и
не случайно те са били пропуснати, като естествено не се и споменава най-съществената “подробност”. По чия заповед и защо те се създадоха, кога и как бяха употребявани
и каква е истинската причина те да се появяват само от време на време, и то съвсем
избирателно.
Нека да започнем със самото начало! Кой и как създаде престъпната институция,
наречена Държавна сигурност? Естествено, че тя беше по съветски образец и със
съветски инструктори, но кои нейни действия бяха заповядани от тях и кои бяха
замислени и изпълнявани от нашите новосъздадени милиционери. Колко време се продъл-
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жи със съветски заповеди и наши изпълнения и откога българските ръководни комунистически функционери започнаха почти самостоятелно да действат, като се има предвид,
че във всяка наша институция имаше отговорник по линията на ДС, а в по-важните те
се наблюдаваха и от съветски “апаратчици”. Каква беше структурата на тази ДС?
Вече се знае, че е имала 6 управления, всяко с различни, но допълващи се задачи, но също
така с различни отдели, сектори, а и с много други свързани структури. Кой е бил
нейният върховен ръководител? Едноличен или групов, български или съветски? И найважното: всички тези управления са търсели непрекъснато и са вербували било по принуда, било чрез измама или щедри обещания свои агенти, слуги или доносници за работата,
която са извършвали. Също така са възлагали и на свои доверени лица да анализират и
да дават препоръки за въпроси и публикации, засягащи родните ни интереси, резултатът
от което е останал и досега в тайна. Естествено, на книга цялата им агентурна
дейност е била в полза на нашата национална сигурност и затова техните сътрудници
е трябвало да се чувстват горди, че така служат на родината си. Докато всъщност те
са служили безрезервно на комунистическата партия, защото партия и държава тогава
бяха едно съгласно комунистическата ни конституция и всички останали разбирания.
Освен това те са помагали пряко или косвено и на съветското разузнаване. Това обаче
не пречи да се поддържа непрекъснато митът за защитата на националната ни сигурност, който и сега е в устата на много от тези агенти.
Затова трябва да се осветлят не само доносниците, а и дейността на различните
структури на бившата Държавна сигурност, задачите, които те са изпълнявали, а също
така и техните ръководители. И тогава ще излезе на бял свят истината за извършването на една отвратителна дейност. Тя обаче с нищо няма да хвърли петно върху
българския народ. Той не само че не е имал представа какво се е изпълнявало, но не е и
смеел да разпитва за нея. Много малко хора, включително и от висшето ръководство, са
знаели подробно за поставени важни задачи, за тяхното изпълнение и постигнатите
резултати. Все в името на нашата национална сигурност.
Освен това не толкова доносниците, а главно водещите ги офицери и техните
началници са от първостепенна важност. Едните само са изпълнявали волно или неволно
това, което е било искано от тях - със страх или от користни подбуди, за пари или за
израстване в кариерата си, докато другите са били организаторите на техните действия, давали са им инструкции, сплашвали и изнудвали са ги, обещавали са им материални
облаги, като са внушавали и престъпните начини, с които да постигнат целта си,
начини, някои от които не могат и да се опишат. Само че има много хора, които
помнят! И тези водещи офицери от ДС са били най-активните и най-можещите дейци
на тази организация, даващи началото на всички действия, притежаващи първостепенна информация и голяма част от които и днес са в много органи на държавната,
политическата и икономическата власт. Точно те трябва да излязат на светло, а не да
се крият зад гърба на обявените доносници.
Всичко това се е вършело, за да се запази непокътната комунистическата власт и
върховенството на нейните висши функционери. Затова и бяха създадени над 500 чуждестранни фирми на ДС, захранени богато с народни средства и за които впоследствие
се разбра, че са се стопили и незнайно как са отишли пак в техни новосъздадени фирми.
По-точно казано, направи се преразпределение на съществуващия капитал за тяхна
изгода, докато огромна част от народа ни е принуден да живее в немотия и по този
начин да си спомни, че при “комунизЪма” е живял много по-добре и да започне да съжалява
за него. Създадоха се огромен брой партии и сдружения, които можеха само да си пречат,
но със скритата цел хората да започнат да съжаляват за миналото време, когато е
10
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имало само една господстваща и друга прислужваща партия, а политическият ни и
икономическият живот е бил според тях блестящ. Затова се създаде и етническата
партия ДПС, за която се разбра, че почти цялото й ръководство е било съставено от
агенти на ДС, като се обяви, че задачата им е била похвална - да действат да се запази
етническият мир в страната. Истината обаче е, че ако е имало такава заплаха, то тя
е била пак заради дейността на славната ни партия. Много вероятно е да е била
поставена друга, по-важна цел. С цялата си партийна, административна и икономическа
дейност по места впоследствие тази новосъздадена партия да предизвика недоволството и възмущението на хората и те да оценят далновидността преди време на комунистическите ни функционери, когато са заповядали изселването на турското ни население
от родните им места и по този начин функционерите да се оправдаят за престъпленията, които са извършили.
Накратко казано, отново по стар комунистически обичай се повдига отново, и то
частично, този въпрос за досиетата, скрити в архивите на МВР, ДС, ВКР, РУМНО и
други подобни, за да се хвърли прах в очите на хората и да се насочи вниманието им към
второстепенни и третостепенни разкрития, а основното за дейността на нашата
Държавна сигурност да се скрие дълбоко в мъглата, с която години наред е била обвита
и която е покрила и нашия политически и обществен живот. Мъгла гъста и непрогледна,
която отдавна е започнала да ни задушава, задушава ни и ни трови и сега и ни пречи да
се измъкнем от дъното на пропастта, в която услужливо комунистическите господари
ни вкараха и погребаха.

Áúëãàðñêè íàöèîíàëåí ñúþç “Íîâà äåìîêðàöèÿ”

ÀÏÅË
çà åäèíîäåéñòâèå êúì âñè÷êè íàöèîíàëíî-ïàòðèîòè÷íè ñèëè
Êëàñîâî-ïàðòèéíèòå ïðèíöèïè, îñúùåñòâÿâàíè ñ êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíè ìåòîäè è îò
ïîñðåäñòâåíè è ñ íèõèëèñòè÷íî ñàìî÷óâñòâèå
êàäðè, äîâåäîõà ñòðàíàòà äî ïúëíà èêîíîìè÷åñêà ðàçðóõà è ïîëèòè÷åñêà íåñòàáèëíîñò.
Ìíîãîâåêîâíàòà èñòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ íå
å çàïå÷àòàëà òàêàâà ñòðàíèöà êàòî äíåøíàòà,
â êîÿòî áúëãàðèíúò äà å òîëêîâà íåñèãóðåí è
íåçàùèòåí.
Èêîíîìè÷åñêè õàîñ, ñîöèàëíà íåçàùèòåíîñò è äúðæàâíî áåçñèëèå - åòî òîâà îïðåäåëÿ
äíåøíîòî ñúñòîÿíèå íà íàñòîÿùàòà äúðæàâà.
Äúðæàâà ðàçãðàáåíà è ðàçãðàáâàíà, ðàçêúñàíà è ðàçãðàäåíà.
Íà òîâà òðÿáâà äà ñå ñëîæè êðàé.
Íèå ñå îáðúùàìå êúì âñè÷êè áúëãàðè,
íåçàâèñèìî îò îáðàçîâàòåëíèÿ öåíç, ñëóæåáíîòî ïîëîæåíèå, ïðîôåñèÿòà, èìîòîïðèòåæàíèåòî è îò òîâà êúäå æèâåÿò - âúí èëè âúòðå, â
äíåøíèòå ïîëèòè÷åñêè ãðàíèöè íà Áúëãàðèÿ.

Âñè÷êè çëèíè, ñïîëåòåëè áúëãàðñêàòà íàöèÿ, ïî íàøà ïðåöåíêà ïðîèçëèçàò îò ïðåìàõâàíåòî íà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ, îò ñêúñâàíåòî è ðàçðóøàâàíåòî íà íàöèîíàëíèòå
òðàäèöèè è äîáðîäåòåëè. Åòî çàùî íèå çàÿâÿâàìå, ÷å âúçñòàíîâÿâàíåòî â ñèëà è äåéñòâèå íà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ å çàëîã çà
äåìîêðàöèÿòà â Áúëãàðèÿ. Òîâà å íàøàòà
ïúðâà è îñíîâíà ïîëèòè÷åñêà çàäà÷à.
Äåìîêðàöèÿòà ñå ãðàäè íà ðàçøèðÿâàíå
íà ñâîáîäèòå è ñàìîîòãîâîðíîñòòà íà âñè÷êè
áúëãàðñêè ãðàæäàíè, à íå íà êëàñîâî-ñîöèàëåí,
åòíè÷åñêè è âåðñêè ïðèíöèï. Êîãàòî êàçâàìå
ñâîáîäà, ðàçáèðàìå ïðèçíàâàíå íà ëè÷íîñòòà
è îòâîðåíîòî îáùåñòâî îò ðàâíîïîñòàâåíèòå
ïðåä çàêîíèòå ÷ëåíîâå è ñâîáîäåí äåìîêðàòè÷åí ñîöèàëåí ñòðîé. Âåäíàãà îáà÷å çàÿâÿâàìå,
÷å íå ñìå çà ñëàáà äúðæàâà, çàùîòî ñëàáàòà
äúðæàâà å ïðîòèâîïîëîæíîñò íà ñâîáîäàòà.
Ñâîáîäàòà ñúçäàâà çäðàâè, ñèëíè, íðàâñò11
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âåíî ÷èñòè è âúçâèøåíè ëè÷íîñòè. Òàçè ìîòèâàöèÿ îïðåäåëÿ, ÷å öåíòúðúò íà ïîëèòè÷åñêîòî íè ìèñëåíå å ÷îâåêúò è íåãîâàòà ñâîáîäà,
äîñòîéíñòâî è óñúâúðøåíñòâàíåòî, çà íåãîâîòî
èçäèãàíå è ðåøèòåëíîñò, çà èçÿâà íà âñè÷êè àêòèâè è äîáðîäåòåëè.
Íèå ñúçíàâàìå ñâîÿòà îòãîâîðíîñò ïðåä
îáùåñòâîòî, ÷îâå÷åñòâîòî, áúëãàðñêàòà íàöèÿ
è äúðæàâà è ñìå ïðîòèâ âñÿêî íàñèëèå, âêëþ÷èòåëíî è ïîëèòè÷åñêîòî, óïðàæíÿâàíî èëè óïðàæíÿâàùî ñå è äíåñ ñïðÿìî ëè÷íîñòòà.
Íèå çàÿâÿâàìå, ÷å áåç ïúëíà ðåàáèëèòàöèÿ íà âñè÷êè, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, îòíàñÿùè ñå äî ïðåêúñâàíåòî íà ÷îâåøêè æèâîò
è ïðåäàòåëñòâî ïðåä Îòå÷åñòâîòî, ïðîñïåðèòåò
è ñïîêîéñòâèå â Áúëãàðèÿ íÿìà äà èìà.
Êîìóíèñòè÷åñêàòà âëàñò îáåùà áåçêëàñîâî è ñîöèàëíî ñïðàâåäëèâî îáùåñòâî, à ðàçâè
è óòâúðäè îáùåñòâî íà áþðîêðàòè÷íàòà àäìèíèñòðàòèâíà ïðèâèëåãèÿ ñ îñòðè ñîöèàëíè ïðîòèâîðå÷èÿ è îáùåñòâåíî-ïîëèòè÷åñêè íåäîñòàòúöè. Êàäðîâàòà é ïîëèòèêà ñå ãðàäåøå íà íåãàòèâåí îòáîð, à êðèòåðèèòå é áÿõà ïîñðåäñòâåíîñòòà, íåêîìïåòåíòíîñòòà è íèõèëèçìúò.
Íàøàòà öåë å ñúçäàâàíå íà ïðàâíè è èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ çà ðàçâèòèå íà âñåêè áúëãàðèí, çàùèòåí îò ìîãúùåñòâîòî íà îáùåñòâåíèòå ãðóïè, îðãàíèçàöèè è ïàðòèè.
Íèå ùå ðàáîòèì çà îáùåñòâî îò ñâîáîäíè
áúëãàðñêè ãðàæäàíè ñ âúçâèøåíà íðàâñòâåíîñò
è ïàòðèîòèçúì.
Â ñôåðàòà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî íèå ïëåäèðàìå çà ìîðàëíî çàêîíîäàòåëñòâî, îñíîâàíî íà õðèñòèÿíñêèòå íîðìè íà ÷îâåøêî ïîâåäåíèå è âçàèìîîòíîøåíèÿ è íà íàöèîíàëíàòà
íðàâñòâåíà òðàäèöèÿ.
Íèå ðàòóâàìå çà ñèëíà áúëãàðñêà äúðæàâà, èìàùà àâòîðèòåò, ïðèòåæàâàùà ñïîñîáíîñò
çà äåéñòâèå è ñèëà äà îñèãóðè ñâîèòå ïîäàíèöè è äà ñå ãðèæè è ïîääúðæà ñîöèàëíà ñèãóðíîñò â ñòðàíàòà. Äúðæàâàòà ñå íàìåñâà ñàìî
òàì, êúäåòî îòäåëíèÿò ÷îâåê èëè îáùåñòâîòî
íå ìîãàò äà ñå ñïðàâÿò ñàìè.
Íàøàòà öåë å íàöèîíàëíà ïîëèòèêà ñ ïðèîðèòåò çà ñúäáàòà íà âñè÷êè äåöà íà ìàéêà Áúëãàðèÿ, çà ñúçäàâàíå íà ñîöèàëíà, äåìîêðàòè÷íà, ïðàâîâà äúðæàâà.
Îòõâúðëÿìå êàòåãîðè÷íî àíàðõèñòè÷íîòî
ïðåçðåíèå êúì äúðæàâàòà, à ñúùî òàêà è âñÿêà
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ôîðìà íà òîòàëèòàðíà âëàñò.
Â äúðæàâàòà ñåìåéñòâîòî å îñíîâíàòà ãðàäèâíà åäèíèöà. Â òîâà îòíîøåíèå íàøàòà ïîëèòèêà ñå îñíîâàâà íà íàöèîíàëíèòå áúëãàðñêè ñåìåéíè òðàäèöèè è öåëè ïðîöúôòÿâàíåòî è
óêðåïâàíåòî íà ñåìåéñòâîòî. Íèâîòî íà áëàãîñúñòîÿíèåòî è ïðåóñïÿâàíåòî íà ñåìåéñòâîòî
å íàé-ïðàâäèâàòà ìÿðêà çà óñïåõà íà åäíà íàöèÿ.
Ñèëíè â ïîëèòèêàòà ñà îíåçè, êîèòî ñà ñúñ
ñòàáèëíà èêîíîìèêà. Íèå çàñòàâàìå òâúðäî çàä
ñúçäàâàíåòî íà ñîöèàëíî ïàçàðíî ñòîïàíñòâî,
íî ñìå ïðîòèâ çëîóïîòðåáàòà ñ ïàçàðíàòà âëàñò,
ïðîòèâ ïàçàðíèÿ õàîñ. Íèå ñìå çà èçãðàæäàíå
íà îáùîíàöèîíàëíà ñòðóêòóðíà ñòîïàíñêà ïîëèòèêà.
Ñðåäíèòå ñëîåâå ñà íàé-âàæíèÿò ôàêòîð
â ïàçàðíîòî ñòîïàíñòâî. Áåäíèòå è áîãàòèòå ñúçäàâàò ñîöèàëíî íàïðåæåíèå â äúðæàâàòà.
Ñúçäàâàíå è óêðåïâàíå, çàñèëâàíå è çàïàçâàíå íà ñðåäíèòå ñëîåâå å åäèí îò îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà íàøàòà ñîöèàëíà ïîëèòèêà
è ñòðàòåãèÿ.
Íàøàòà öåë å ïðèâëè÷àíå íà áúëãàðñêè êàïèòàëè âúí îò äíåøíàòà ïîëèòè÷åñêà ãðàíèöà
íà ñòðàíàòà.
Öÿëàòà ñåãàøíà òàêà íàðå÷åíà àãðàðíà
ðåôîðìà å ïðîäúëæåíèå íà êëàñîâàòà áîðáà.
Òÿ íå ñúçäàâà îáñòàíîâêà çà íàïðåäúêà â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî.
Íàøàòà öåë å ñúçäàâàíå íà ñåëÿ÷åñòâî
ñúñ ñâîáîäíî ðàçïîëàãàíå íà ñîáñòâåíîñòòà.
Ñåëÿíèíúò äà áúäå ñâîáîäåí ïðåäïðèåìà÷,
ìàêñèìàëíî íåçàâèñèì îò äúðæàâàòà è íåîáðåìåíåí îò íåÿ.
Îòõâúðëÿéêè âñÿêàêâè íàñèëèÿ íà âåðñêè
ïîçèöèè è ïîñòàâÿíå íà âñè÷êè ãðàæäàíè íà
Áúëãàðèÿ ðàâíè ïðåä çàêîíèòå, íèå çàÿâÿâàìå,
÷å ïðèíàäëåæèì êúì èçòî÷íîòî ïðàâîñëàâèå.
Áúëãàðèÿ å ÷àñò îò ïðàâîñëàâèåòî è ùå îñòàíå â íåãî. Íèå ùå ðàáîòèì çà âçàèìíî óâàæåíèå è ïîìîù ñ Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà.
ÁÍÑ “Íîâà äåìîêðàöèÿ” çîâå: Åäèíñòâî íà
íàöèîíàëíî-ïàòðèîòè÷íèòå ñèëè!
Áúëãàðñêè íàöèîíàëåí ñúþç
“Íîâà äåìîêðàöèÿ”
Îòã. ñåêðåòàð Á. Èâàíîâ
Àäðåñ çà âðúçêà – ÷ðåç ñï. “Áîðáà”
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Ïðèâåòñòâèå äî ÕÕÕ êîíãðåñ
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, 4 þíè 2006 ã.
Произнесено от Богдан Йоцов - председател на БНС “Нова демокрация”
Скъпи приятели,
От името на Българския национален съюз “Нова демокрация” ви поздравявам с добре дошли в своята Родина! Макар че бяхте
прокудени от нея, въпреки големите лишения и несгоди, които преживяхте, вие не
забравихте българския род, българския език,
българските традиции и морал. Където и да
бяхте, мислите ви бяха непрестанно тук и
в сърцата ви остана безграничната любов
към Родината. А ние, които останахме тук
и които бяхме безжалостно преследвани, унижавани и унищожавани, знаехме, че далеч
от нас има една организация, която ни защитава и разбира, и това беше Българският национален фронт!
Добре дошли и ви желая успех!
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×îâåêúò, îñòàâèë ñëåä ñåáå ñè
áåçñìúðòíà ñëåäà

Опитвам се да дам своето мнение с
настоящото изложение. Трудна е задачата пред нашето общество, в което все
още цялата историческа истина за последното и миналото столетие не е разкрита докрай.
На 82 години съм. Преминал съм своя
житейски път през много изпитания и
перипетии, мисля, че съм набрал житейски поглед и мъдрост. Роден съм в гр.
Фердинанд (сега Монтана) и още от 10годишна възраст заживях с преклонение
пред делата на българските възрожденци и тяхното родолюбиво дело. С образите на Левски, Ботев, Раковски, Стамболов и редица още дейци в тази неповторима епоха, във времето на 30-те и

40-те години на миналия век живеехме с
огромно въодушевление. Безрезервно и
всеотдайно българската национална младеж вля своята младост в борбата на
Съюза на българските национални легиони под водачеството на бележития български патриот, обществен и политически деец д-р Иван Дочев. Той се превърна в символ на борбата на българските национални легиони срещу Ньойския
диктат, за обединена национално и социално справедлива България, против
партизанщината, срещу опитите да бъде комунизирана и болшевизирана българската младеж. Това чисто българско
самобитно движение, изградено на основата на легията на Левски и Раковски,
13
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където бяха закалявани и готвени нашите възрожденски и революционни дейци,
обхвана огромна част на младото поколение. То мина през подготовката и родолюбивата закалка, през предказармените обучения, в ученическите християнски и въздържателни дружества, през
просветните кръжоци в училищата и
университетите, в села и градове, навред в страната и изгради прекрасна млада интелигенция и трудови хора. Д-р иван
Дочев неуморимо и вдъхновено отдаваше всички свои сили в тази борба, преживя редица изпитания на озлобление и
ненавист, на арести, затвори, но успя да
създаде здрав потенциал за бъдещето на
страната ни.
Но 9 септември и окупацията на
България от червената армия решително спря този процес и измени основно
съдбата на Родината ни. БКП наложи
тоталитарно управление и подложи на
най-жестоки репресии радетелите на
българската национална младеж. Тези обстоятелства са добре известни на голяма част от българите, независимо че са
забулени и в затъмнение. Хиляди млади
хора бяха ликвидирани със и без съд само
защото са изповядвали здравите, непоклатими въжделения на българския възрожденски национализъм.
За да избегнат тези злочестия, голяма част от националната българска
младеж потърси спасение извън страната, в изгнание, начело с д-р Иван Дочев.
Там, в чужбина - първоначално в Германия и Европа и след това в САЩ и
Австралия, д-р Иван Дочев оглави българската национална емиграция в БНФ
и организира борбата й за спасение на
страната от комунизма. Повече от 50
години под негово ръководство БНФ и
сродни емигрантски формации успяха да
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привлекат вниманието на световната
общественост в защита на поруганите
човешки права и свободи на българския
народ, за освобождението му от комунистическото тоталитарно управление.
БКП и нейните органи на държавна сигурност вложиха всички усилия за физическото ликвидиране там, в чужбина, на
д-р Дочев. Мъчеха се да внесат разцепление и раздори всред българската емиграция, за да я омаломощят с всички възможни диверсионни действия.
Тук, в България, д-р Иван Дочев беше осъден от комунистическия “народен
съд” задочно на смърт (две смъртни присъди), но това не го възпря да влага всичко
от себе си цели 65 години за доброто на
Родината. След 10 ноември 1989 г. БНФ
и той специално се включи активно в
борбата за демократизиране на българския обществен и политически живот.
Пословична беше неговата жизненост и родолюбива отдаденост в напредналата му възраст, с изключителна
праволинейност, в неотстъпно отстояване на българските национални и социални идеали, така както бяха прокламирани преди повече от 76 години.
Преди една година, на 14 май, д-р Дочев издъхна на 99 години и 5 месеца. До
последния дъх от своя живот той не измени на гражданската си и човешка чест,
оставяйки след себе си безсмъртна житейска следа.
Знаменателно бе, че българската държава не намери сили да отмени двете
му смъртни присъди. И той си отиде
огорчен.
Д-р Иван Дочев е достоен българин,
на когото поколенията тепърва ще определят мястото всред заслужилите
пред нацията българи.
Костадин Семерджиев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.

Àð

õ

è
èâ

ò

î
åã

â

ÿ
îð

ò

Â ïàìåò íà êàòîëè÷åñêèòå ñâåùåíèöè åäíè åêçåêóòèðàíè, à äðóãè îñúäåíè
íà äúëãîãîäèøåí çàòâîð

Òåõíèòå ìåòîäè

Íå ñà ìàëêî íà áðîé ïîëèòè÷åñêèòå êàòîëè÷åñêè ïðîöåñè, ïðîâåäåíè ó íàñ îò 1950
äî 1952 ã. Íà òåçè ïðîöåñè íà ïîäñúäèìèòå
ñêàìåéêè ñà áèëè èçïðàâåíè êàòîëè÷åñêè ñâåùåíèöè è ìèðÿíè, êîèòî ñà èìàëè âðúçêà ïîìåæäó ñè. Îò òåçè ïðîöåñè îñîáåíî ÿðêî ñå
îòêðîÿâà í.î.õ.ä. ¹ 452 îò 1952 ã., ãëåäàíî îò
Âúðõîâíèÿ ñúä íà Íàðîäíà ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Ñëåäñòâåíîòî äåëî ñå ñúñòîè îò õèëÿäè
ñòðàíèöè, ñúáðàíè â 20 òîìà, è àëáóì ñúñ
ñíèìêè íà ïîäñëåäñòâåíèòå. Èçâåñòíè ñà èìåíàòà íà ñëåäîâàòåëèòå, òåõíèòå íà÷àëíèöè,
ïðîêóðîðè è âúðõîâíè ñúäèè, êîèòî ñà âçåëè
ó÷àñòèå áèëî â ñëåäñòâåíèòå èíêâèçèöèè èëè
â ïðîöåñà è ïðîèçíàñÿíå íà ïðèñúäàòà. Ðàçïèòèòå â êîìóíèñòè÷åñêàòà äúðæàâíà ñèãóðíîñò áèëè äåíîíîùíè è ïðîäúëæàâàëè ñ ìåñåöè, à íÿêúäå è ãîäèíà. Ïîêàçàíèÿòà ñà èçòðúãâàíè ñ íå÷îâåøêè èíêâèçèöèè, êàòî ïîáîèùà, äíè íà ðåä òåæêè êàðöåðè è âñè÷êî îñòàíàëî, êàêâîòî å ìîãëî äà ðîäè êîìóíèñòè÷åñêèÿò ñëåäñòâåí òåðîð. Òîâà å áèëî ñàìî è
åäèíñòâåíî çà äà ìîãàò äà ñå ïîñòèãíàò æåëàíèòå ðåçóëòàòè - ïðèçíàíèÿ çà ó÷àñòèå â
øïèîíàæ â èíòåðåñ íà àìåðèêàíñêèÿ èìïåðèàëèçúì, àíãëèéñêîòî è ôðåíñêîòî ðàçóçíà-

âàíå è íàêðàÿ â øïèîíàæ íà âàòèêàíñêîòî ðàçóçíàâàíå.
Òàçè âàêõàíàëèÿ çàïî÷âà íåïîñðåäñòâåíî ñëåä 9 ñåïòåìâðè 1944 ã. ïúðâî âúðõó íåâèííè áúëãàðñêè ãðàæäàíè, à ñëåä òîâà è íàä
ñâåùåíèöè îò ðàçëè÷íè âåðîèçïîâåäàíèÿ, êàêúâòî å è íàñòîÿùèÿò ñëó÷àé. Ùå ïðèïîìíèì
è äèðåêòèâèòå â òàçè ïîñîêà êúì ñëåäîâàòåëè, ïðîêóðîðè, ñúäèè è íàé-âå÷å êúì îðãàíèòå íà ÄÑ è ìèëèöèÿòà, îòïðàâåíè îò Ãåîðãè
Ìèõàéëîâè÷ Äèìèòðîâ, èçâåñòåí ìåæäóíàðîäåí òåðîðèñò, êîéòî èçîñòàâè “äðóãàðèòå” ñè
ïî âðåìå íà ñåïòåìâðèéñêèÿ ìåòåæ ïðåç 1923
ã. è íàìåðè óáåæèùå â ÑÑÑÐ. Òåçè äèðåêòèâè
ìîãàò äà ñå ñâåäàò äî ñëåäíîòî: “äà ñå ñòðåëÿ
òî÷íî è çàáèâà íîæà ïî-äúëáîêî âúâ âðàãîâåòå íà êîìóíèçìà. Äà ñå êðà÷è ñìåëî è äà íå
ñå ùàäè íè íàé-ìàëêî æèâîòúò èì. Äà áúäàò
óíèùîæàâàíè áåçïîùàäíî.”
Íå å èçëèøíî äà ñå ïîñî÷è è åäíà “ñïðàâêà” îòíîñíî ðàçïèòà íà êàòîëè÷åñêèÿ ñâåùåíèê Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè îò 23 þëè 1952 ã.
Ñìåëîñòòà íà òîçè ñâåùåíèê äà èìà òàêîâà
äúðæàíå ïðåä îñâèðåïåëèÿ ñëåäîâàòåë Èâàí
Àëáàíñêè å áåçïðåöåäåíòíà. À åòî è ñàìàòà
ñïðàâêà:

ÑÏÐÀÂÊÀ
Îòíîñíî: ðàçïèòà íà êàòîëè÷åñêè ñâåùåíèê Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè. Çà
23.7.ò.ã.
Ïðåç âðåìåòðàåíå íà ðàçïèòà Áàêàëñêè ìíîãî ðÿäêî îòãîâàðÿøå íà ïîñòàâåíèòå ìó âúïðîñè îò ñëåäñòâèåòî, âèíàãè ñ îòðè÷àíå.
Ïðè òîçè ðàçïèò òîé çàÿâè îòêðèòî íà ñëåäîâàòåëÿ íåãîâîòî îòíîøåíèå êúì
íàðîäíàòà âëàñò è êîìóíèçìà: “êîìóíèñòèòå èñêàò êîìóíèçúì, à íå íàðîäúò, íåãîâèòå ñâîáîäè íå ñà îñèãóðåíè, êàêòî ïðîïîâÿäâàòå, ÷å â Áúëãàðèÿ èìàëî ñâîáîäà íà ñëîâîòî, ïå÷àòà, ìèñúëòà è ïð.”
“Òîâà ëè å âàøàòà ñâîáîäà è äåìîêðàöèÿ, àç êàòî ñèìïàòèçèðàì íà ÑÀÙ äà
áúäà ïðåñëåäâàí è çàòâàðÿí. Íèìà ñìÿòàòå, ÷å ñòå îñèãóðèëè ñâîáîäèòå íà íàðîäà è òîé âúðâè ñëåä âàñ...”
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“Âèå ñòå ìàòåðèàëèñòè è èñêàòå äà íàïðàâèòå îò õîðàòà ìàøèíà, êîÿòî äà âè ñëóøà. Âàøèÿò ìèðîãëåä ñå îòðàçÿâà è íà ïîëèòèêàòà âè, ñïîðåä êîÿòî âñåêè ÷îâåê áèâà ñìà÷êâàí ïî åäèí àðøèí. Êîéòî íå å â óíèñîí
ñ âàøèÿ ìèðîãëåä, òðÿáâà äà áúäå ïðåìàõíàò.”
Ñò. ñëåäîâàòåë Èâ. Àëáàíñêè
Ðàçáèðà ñå, çà òîâà ìó ïîâåäåíèåòî òîé
æåñòîêî å èíêâèçèðàí. Çà òîâà ãîâîðè Ïðåäëîæåíèå, óòâúðäåíî îò ìèíèñòúðà íà âúòðåø-

íèòå ðàáîòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãåîðãè Öàíêîâ.
È òóê èíêâèçèòîðèòå è òåõíèòå èìåíà ñà èçâåñòíè. À åòî è ñàìîòî ïðåäëîæåíèå:

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Îòíîñíî: óïîòðåáÿâàíå íà ôèçè÷åñêî íàñèëèå ñïðÿìî ïîäñëåäñòâåíèÿ
Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè
Äðóãàðþ ìèíèñòúð,
Êúì ñëåäñòâåíî äåëî “Óñîéíèöè”, âîäåíî íà ãðóïà àãåíòè íà ôðåíñêîòî
ðàçóçíàâàíå - êàòîëè÷åñêè ñâåùåíèöè, ñå âîäè ñëåäñòâèå è ñîô. åíîðèéñêè
êàòîëè÷åñêè ñâåùåíèê Ïåòúð (Ôîðòóíàò) Ëàâëîâ Áàêàëñêè.
Â äîñåãàøíèÿ ðàçïèò â ñëåäñòâèåòî Ïåòúð Áàêàëñêè íå å íàïðàâèë íèêàêâè ïðèçíàíèÿ çà èçâúðøåíà îò íåãî âðàæåñêà äåéíîñò, íåçàâèñèìî îò
òîâà, ÷å áå ðàçîáëè÷åí çà âðúçêèòå ìó ñ Ïåðåéðîí è ìó áÿõà ïðîöèòèðàíè
÷àñòè îò ïîêàçàíèÿ.
Íåçàâèñèìî îò êàêúâ õàðàêòåð ìó ñå çàäàâàò âúïðîñè, òîé ïîñòîÿííî
ìúë÷è, ïîíÿêîãà â ðàçñòîÿíèå íà 1 ÷àñ ìîæå âúîáùå äà íå ïðîèçíàñÿ äóìè.
Íà âñåêè âúïðîñ, ñëåä êàòî 1 ïúò îòãîâîðè, âòîðè ïúò ìíîãî ðÿäêî îòãîâàðÿ, êàòî çàÿâÿâà ñëåä äúëãî ìúë÷àíèå, ÷å âå÷å å îòãîâîðèë. Çàÿâÿâà, ÷å
ïîäñëåäñòâåíèòå èìàò ïðàâî äà íå îòãîâàðÿò íà ïîñòàâåíèòå èì âúïðîñè. Íà
âñè÷êè íåãîâè ñëîâîèçëèÿíèÿ, íàïðàâåíè âèíàãè ñ èðîíè÷íà óñìèâêà, ïðè
èñêàíåòî äà ãè íàïèøå íà äåêëàðàöèÿ, îòêàçâà äà ïîäïèøå òàêàâà äåêëàðàöèÿ, ÷å íèå ñìå íÿìàëè ïðàâî äà ìó èñêàìå òàêèâà äåêëàðàöèè è ïð.
Çà äðúçêîòî è ïðîâîêàöèîííî äúðæàíèå êúì ñëåäñòâèåòî îò ñòðàíà íà
Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè ïðåäëàãàì ñïðÿìî íåãî äà ñå óïîòðåáè íà äâà ïúòè
ôèçè÷åñêî íàñèëèå.
Ïðåäëàãà ñò. ñëåäîâàòåë Èâ. Àëáàíñêè
Ñúãëàñíè:
1) íà÷àëíèê îòäåë ïúðâè ïîëê. Àíãåëîâ
2) çàì.-í-ê îòäåë ïúðâè ìàéîð ßí÷åâ
Îäîáðÿâàì: ïîì.-ìèíèñòúð íà âúòð. ðàáîòè ãåí.-ìàéîð Êóìáèëèåâ
Ïðè ïúðâèÿ ðàçïèò ïîëóæèâ òîé å ïðèíóäåí äà ïîäïèøå òîâà, êîåòî å ñú÷èíèë ñëåäîâàòåëÿò, íî íà ñëåäâàùèÿ äåí êàòåãîðè÷íî çàÿâÿâà, ÷å òîâà, êîåòî å ïîäïèñàë, íå å âÿðíî.

Ñëåäâà âòîðàòà èíêâèçèöèÿ. Ðåçóëòàòúò îò
íåÿ å “ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà àêò” ñ äàòà 1 àâãóñò 1952 ã. è “êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë” ñ äàòà 1
àâãóñò 1952 ã.

ÊÎÍÑÒÀÒÈÂÅÍ ÏÐÎÒÎÊÎË
Äíåñ, íà 1 àâãóñò, â 2,15 ÷àñà â ëàçàðåòà ïðè àðåñòà íà ÄÑ ïî÷èíà ñëåäñòâåíèÿò Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè îò Ñîôèÿ, æèâååù íà óë. “Áîðèñ I” 25, íà
âúçðàñò 36 ãîäèíè, ñâåùåíèê, íåæåíåí. Ïðè÷èíèòå çà ñìúðòòà ñà àíõîïíåâ16

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.

ìîíèÿ è îñòðà ñúðäå÷íà ñëàáîñò. Îò äàòàòà íà çàáîëÿâàíåòî - 26 þëè, äî äàòàòà íà ïî÷èâàíåòî íà 1 àâãóñò 1952 ã. áå íåïðåêúñíàòî ïîä ëåêàðñêè êîíòðîë.
Çà âðåìåòî íà áîëåñòòà íà äâà ïúòè å èçâèêàí êîíñóëò - ëåêàð, ñïåöèàëèñò ïî
ãðúäíè áîëåñò, ïîä ÷èåòî óêàçàíèå è íåãîâîòî ëå÷åíèå, êàêòî è ôåëäøåðà ïðè
ñëóæáàòà, êîéòî áå ïðåç öÿëîòî âðåìå â ïîìîù íà áîëíèÿ, êîèòî è ïðè ñàìàòà
ñìúðò íà Áàêàëñêè ñå íàìèðàõà ïðè íåãî.
Îñâåí ãîðíèòå ãðèæè, ïîëîæåíè îò ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë ïðè ñëóæáàòà,
áå ïîñòàâåí è äåæóðåí íàäçèðàòåë, êîéòî äà íàáëþäàâà ñúñòîÿíèåòî íà áîëíèÿ.
Íåçàáàâíî ñëåä ñìúðòòà íà ãîðíîòî ëèöå áå óâåäîìåí è îêîëèéñêèÿò ïðîêóðîð Ëàëîâ, êîéòî íàðåäè äà ñå àóòîïñèðà òðóïúò, çà äà ñå êîíñòàòèðà ñìúðòòà, çà êîåòî áå ñúñòàâåí è ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà àêò îò ä-ð Ëåâêîâ â ïðèñúñòâèåòî íà ìë. ëåéòåíàíò Äèìèòúð Ïåòðîâ Äèìèòðîâ, ñò. ëåéòåíàíò Ôèëèïîâ è
ñòàðøèíà Ñòîèìåí Ïàíäóðñêè êàòî äëúæíîñòè è äåæóðíè ëèöà â ìîìåíòà.
1 àâãóñò 1952 ã., Ñîôèÿ
Ñúñòàâèë ïðîòîêîëà:
Çà í-ê îòäåëåíèå “ÀÎ”, ïúðâè îòäåë ÄÑ ñò. ëåéòåíàíò Ò. Ôèëèïîâ
Ïðèñúñòâàëè:
1) ôåëäøåð Ä. Äèìèòðîâ
2) äåæ. ñòàðøèíà Ñò. Ïàíäóðñêè
ÑÚÄÅÁÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÀÊÒ
Äíåñ, 1 àâãóñò 1952 ã. ïî íàðåæäàíåòî íà îêîëèéñêèÿ ïðîêóðîð Ëàëîâ â
ïðèñúñòâèåòî íà ñò. ëåéòåíàíò Ôèëèïîâ è ä-ð Êúäðåâ è òîâà íà ïîåìíèòå ëèöà
Äèìèòúð Ïåòðîâ Äèìèòðîâ è ãëàâåí íàäçèðàòåë Ñòîèìåí Ñòîèëîâ Ïàíäóðñêè
èçâúðøèõ â áîëíèöàòà íà ÑÖÇ îãëåä è àóòîïñèÿ âúðõó òðóïà íà Ïåòúð Ïàâëîâ
Áàêàëñêè - 38-ãîäèøåí îò ñ. Äóâàëíèé, Ïëîâäèâñêî.
Ïðåäâàðèòåëíè ñâåäåíèÿ
Íà 26 þëè 1952 ã. ñå îêúïàë. Íÿêîëêî ÷àñà ñëåä òîâà ïîëó÷èë êàøëèöà,
âèñîêà òåìïåðàòóðà.
Áèë ëåêóâàí â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî äåíà ñ ìîíîöåëèí è ñúðäå÷íè ëåêàðñòâà, âúïðåêè òîâà ñúñòîÿíèåòî ìó ñå å âëîøèëî è èçïàäà â ïîëóñúçíàíèå,
ñúðäå÷íàòà äåéíîñò ñå å âëîøèëà, êàòî ñúðäå÷íèòå òîíîâå ñòàíàëè ãëóõè, äèøàíåòî ñòàíàëî õúðêàùî è íà 1 àâãóñò îêîëî 2 ÷àñà ïî÷èíàë.
Çàêëþ÷åíèå
Ñìúðòòà íà Ïåòúð Ïàâëîâ Áàêàëñêè ñå äúëæè íà äâóñòðàííà áðîíõîïíåâìîíèÿ ñ ïîñëåäâàëà îñòðà ñúðäå÷íà ñëàáîñò.
Áðîíõîïíåâìîíèÿòà ëè÷è îò îïèñàíèåòî óïëúòíÿâàíå íà çàäíèòå äÿëîâå
íà äâàòà áåëè äðîáà, íàëè÷èåòî íà èçäèãíàòè ñèâêàâèëíè ïîëåòà - áðîíõîïíåâìîíè÷íè îãíèùà, è âúçïàëèòåëíèòå ÿâëåíèÿ â ïî-ìàëêèòå è ïî-ãîëåìèòå
áðîíõè.
Îñòðàòà ñúðäå÷íà ñëàáîñò, çà êîÿòî ñâèäåòåëñòâàò îïèñàíèòå çàñòîéíè
ÿâëåíèÿ âúâ âúòðåøíèòå îðãàíè, îòîöè â áåëèòå äðîáîâå, ìîçúêà è ìîçú÷íèòå
îáâèâêè è ñúñòîÿíèåòî íà ñàìèÿ ñúðäå÷åí ìóñêóë, å ðåçóëòàò îò ñïîìåíàòàòà
áðîíõîïíåâìîíèÿ.
Îïèñàíàòà áðîíõîïíåâìîíèÿ ñ îãëåä íà ïðåäâàðèòåëíèòå ñâåäåíèÿ, ñëåäâà äà ñå ïðèåìå, ÷å å ðåçóëòàò íà ïðîñòóäÿâàíå ñëåä èçêúïâàíå.
Ïî òðóïà ñå íàìåðèõà ìíîæåñòâî ñëåäè îò óáîæäàíå ñ èíæåêöèè, ñâèäåòåëñòâàùè çà ïðèëîæåíîòî åíåðãè÷íî ëå÷åíèå.
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Òàêèâà ìàñèâíè áðîíõîïíåâìîíèè, îñîáåíî ñúïðîâîäåíè îò ñúðäå÷íà ñëàáîñò, ÷åñòî çàâúðøâàò ñúñ ñìúðò, äîðè â ñëó÷àé íà âñåñòðàííî ëå÷åíèå.
Ïî òðóïà íå ñå íàìåðèõà íèêàêâè ñëåäè îò íàñèëèå.
Ñúñòîÿíèåòî íà òðóïà îòãîâàðÿ ñìúðòòà äà å íàñòúïèëà ïðåäè ïî-ìàëêî
îò åäíî äåíîíîùèå.
Âåùî ëèöå Â. Ëåâêîâ
Ïîåìíè ëèöà:
1) íå ñå ÷åòå
2) Ñò. Ïàíäóðñêè
Ïåðîòî íè å ñëàáî è ìàñòèëîòî ïðîçðà÷íî, çà äà íàïðàâèì ïî òîçè ñëó÷àé êàêúâòî è
äà áèëî êîìåíòàð. Íàêðàÿ ïîëóæèâè, ïîäñëåäñòâåíèòå ñà èçïðàâåíè íà ñúä. Çà äà ñå “çàëè÷àò ñëåäèòå îò ñëåäñòâåíèòå äåéñòâèÿ èì ñå
äàâà óñèëåíà õðàíà è èì ïðåäîñòàâÿò öúðêîâíè îäåæäè, ñ êîèòî äà ñå ÿâÿò ïðåä ñúäà”. Ïðåç
Âúðõîâíèÿ ñúä, åäâà äúðæåéêè ñå íà êðàêàòà
ñè, íî èçòîùåíè, ïîäñúäèìèòå “ïðèçíàâàò, ÷å
ñà øïèîíè”, íî íèêúäå íå óñïÿâàò äà âìúêíàò
è òîâà ïî êàêúâ íà÷èí ñà èçòðúãíàòè ïîêàçàíèÿòà èì. È òàêà ïðîöåñúò çàâúðøâà, êàòî âúðõîâíèòå ñúäèè ïðîèçíàñÿò ÷åòèðè ñìúðòíè
ïðèñúäè çà ïîäñúäèìèòå åïèñêîï Åâãåíèé Áîñèëêîâ è îòöèòå Éîñàôàò Øèøêîâ, Êàìåí Âè÷åâ è Ïàâåë Äæèäæîâ. Îñòàíàëèòå ïîäñúäèìè ñà îñúäåíè íà ðàçëè÷íè ñðîêîâå ñòðîã òúì-

íè÷åí çàòâîð. Ïîðàäè òîâà, ÷å ïðèñúäàòà å
îêîí÷àòåëíà, íà 11 ñðåùó 12 íîåìâðè 1952 ã.
ïðèñúäàòà å èçïúëíåíà.
Ñ ðåøåíèå ¹ 37 îò 5 ìàé 1999 ã. ïåò÷ëåíåí ñúñòàâ íà Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä ïîñòàíîâè ïî í.î.õ. äåëî ¹ 3/1999 ã. “Îòìåíÿâà ïî
ðåäà íà íàäçîðà âëÿçëàòà â ñèëà ïðèñúäà ¹
895-À îò 3 îêòîìâðè 1952 ã., ïîñòàíîâåíà ïî
í.î.õ.ä. ¹ 452/52 ã. íà Âúðõîâíèÿ ñúä íà ÍÐÁ III íàêàçàòåëíî îòäåëåíèå, â îñúäèòåëíàòà
÷àñò ïî îòíîøåíèå íà ïîäñúäèìèÿ Åâãåíèé
Áîñèëêîâ, êàòî ãî ïðèçíàâà çà íåâèíåí è ãî
îïðàâäàâà ïî îáâèíåíèÿòà ïî ÷ë. 70, àë. 1è
÷ë. 83, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ çàêîí (êîäåêñ)
îò 1951 ã.”
Í. Íà÷åâ
Ã. Ñïàñîâ

***
Â ïîäêðåïà íà ïóáëèêóâàíèòå äîêóìåíòè îò àðõèâèòå, äîêàçâàùè êàê ñà áèëè èçìúêâàíè
ïðèçíàíèÿ, îòïå÷àòâàìå ìàëúê îòêúñ îò êíèãàòà íà ïîêîéíèÿ Ëþáîìèð Áàíêîâñêè “Ìîÿò æèâîò - òðàãåäèÿòà íà åäíî ïîêîëåíèå”.
Ã-í Áàíêîâñêè å çàâúðøèë Âîåííîòî íà Íåãîâî âåëè÷åñòâî ó÷èëèùå ñ 58-è âèïóñê. Ñëåäâàò âîåííè ãîäèíè, èçïúëíåíèå íà îôèöåðñêèÿ äúëã, íî... èäâà 9 ñåïòåìâðè 1944 ã., çàïî÷âàò
àðåñòè, çàòâîðè, ò.íàð. òðóäîâîâúçïèòàòåëíè îáùåæèòèÿ â Áåëåíå.

Ïëåâåíñêàòà Äúðæàâíà ñèãóðíîñò
...Óïîòðåáÿâàõ ãîëåìè óñèëèÿ, çà äà îòãîâàðÿì êðîòêî è ñïîêîéíî è íà äâàòà âúïðîñà.
Ïúðâî, íèêîãà íå ñúì ðàçâèâàë êàêâàòî è äà å âðàæåñêà äåéíîñò, íÿìàì íèêàêâà âèíà è ñëåäîâàòåëíî íÿìà êàêâî äà ìè ñå ïðîùàâà. Êîëêîòî äî îñâîáîæäàâàíåòî ìè îò àðåñòà è âðúùàíåòî íà ñîôèéñêîòî ìè æèòåëñòâî, òîâà áè áèëî àêò íà ñïðàâåäëèâîñò è äîñòîåí îòãîâîð íà òåçè
íåïî÷òåíè õîðà, êîèòî áåç íèêàêâî îñíîâàíèå ñà ìå íàêëåâåòèëè è î÷åðíèëè ïðåä òÿõ. À îòíîñíî íåäâóñìèñëåíîòî ïðåäëîæåíèå äà èì ñòàíà ñúòðóäíèê è äîíîñíèê, èçïîëçâàõ öÿëîòî ñè
êðàñíîðå÷èå è òàêò, çà äà èì ïðåäàì êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ìåêî, íî ÿñíî è êàòåãîðè÷íî
îòêàçà ñè.
Ðàçïèòèòå òðàåõà ñ ÷àñîâå è ñå èçâúðøâàõà ñ íàé-áðóòàëíà è ïðîñòàøêà æåñòîêîñò è
áåç÷îâå÷íîñò. Òàêà íàïðèìåð åäèí îò ìîèòå “ñúêâàðòèðàíòè” åäíà íîù íà ðàçñúìâàíå ñëåä
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ðàçïèò áåøå äîêàðàí, âñúùíîñò äîíåñåí, íà íîñèëêà. Ïî-êúñíî íè ðàçïðàâè êàê ñà ãî ðàçïèòâàëè çà “âðàæåñêàòà ìó äåéíîñò” è êàê ñà ãî êàðàëè äà ñå èçêà÷âà ïî ñòúëáà, íàðèñóâàíà íà
ñòåíàòà. Ïîíåæå íå å èìàëî íèùî çà ïðèçíàâàíå, à è íå å ìîæåë åñòåñòâåíî äà ñå èçêàòåðè ïî
“ñòúëáàòà”, áèëè ãî ñ ïàëêè è ðèòíèöè äî ïðèïàäàíå.
Ñëó÷àÿò å ïðåêðàñíà èëþñòðàöèÿ çà ñúùíîñòòà íà êîìóíèñòè÷åñêàòà âëàñò. Ìîæå ëè
÷îâåê äà ñè ïðåäñòàâè íåùî ïî-æåñòîêî, ïî-îòâðàòèòåëíî è ïî-ñàäèñòè÷íî îò ïðîñòî àáñóðäíàòà çà íîðìàëíèÿ ðàçóì êàðòèíà - ìúæ ñ èçãðàäåí õàðàêòåð, ñ óñòàíîâåíè ïðèíöèïè è ñõâàùàíèÿ çà äîáðî è çëî, ñ ðàçâèòî ÷óâñòâî çà ÷îâåøêî äîñòîéíñòâî, êîéòî â æèâîòà ñè ñå ïîëçâà îò îáè÷òà è óâàæåíèåòî íà áëèçêè è ïîçíàòè, äà áúäå áèò êàòî æèâîòíî. Ïðè÷èíè - íÿêàêâà
“âðàæåñêà” äåéíîñò, êîÿòî íèòî å âúðøèë, íèòî å èìàë íàìåðåíèå äà èçâúðøè èëè îùå ïîòî÷íî, áèò å ñàìî çàðàäè ðàçáèðàíèÿòà ñè. Íî äà îñòàâèì âñè÷êî äðóãî íàñòðàíà - ñàìèÿò
ôàêò, ÷å òå áèÿò, å òîëêîâà óíèçèòåëåí, òîëêîâà ñúñèïâàù, òîëêîâà ïîòðåñàâàù. È òî áåç äà
èìàø íèêàêâà âúçìîæíîñò äà ñå çàùèòèø.
Àìè íàðèñóâàíàòà ñòúëáà íà ñòåíàòà? Êàêâè èçâðàòåíè òèïîâå òðÿáâà äà ñà áèëè õîðàòà,
èçìèñëèëè óíèçèòåëíîòî è áåç÷îâå÷íî ìú÷åíèå, è òåçè, êîèòî ñà äàëè ñúãëàñèåòî ñè äà áúäå ïðèëîæåíî. Êîñàòà ìè íàñòðúõâà, êàòî ñè ïðåäñòàâÿ ñìàçàíèÿ îò áîé è óíèùîæåí äóõîì
ìúæ, êîéòî ñ êðàêà è ðúöå äðàñêà ñòåíàòà, çà äà ñå èçêà÷è ïî íàðèñóâàíàòà ñòúëáà. Óäàðèòå,
êîèòî ìó íàíàñÿò ïîðàäè íåóñïåøíèòå ìó îïèòè, è åõèäíèÿò è çúë ñìÿõ è ïîäèãðàâêè íà íåãîâèòå ìú÷èòåëè. Íÿìà ùî, “×îâåê - çâó÷è ãîðäî!” â êîìóíèñòè÷åñêèÿ “ðàé”!
Áåë. ðåä.: Îò ïðèâåäåíèòå àðõèâíè ìàòåðèàëè è ñïîìåíèòå íà Ëþáîìèð Áàíêîâñêè âèæäàìå ÿñíî êàêâî áåøå Äúðæàâíà ñèãóðíîñò, êàê å ïîäëàãàëà õîðàòà íà ìú÷åíèå - íåçàâèñèìî
äàëè ñà ñâåùåíèöè, äàëè ñà ìèðÿíè... Âàæíîòî áèëî ñ “æåëÿçíà ìåòëà” äà ñå èçìåòå “âðàæåñêèÿò” áîêëóê.
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Óìèøëåíî ïðèíèçÿâàíå

Ïîðåäíèÿ ïúò, â êîéòî ñå çàèãðàõà ñ íàöèîíàëíèòå íè öåííîñòè ñ òúðãîâñêà è ðåêëàìíà öåë. Ïîðåäíàòà ïîäèãðàâêà ñúñ ñâåòèíèòå íà Áúëãàðèÿ. Òîâà å êàìïàíèÿòà íà ÁÍÒ
“Èçáåðè âåëèêèòå áúëãàðè”.
Ñàìàòà èäåÿ äà ñå ñòåïåíóâàò áúëãàðñêèòå ãåðîè è äà ñå íàïðàâè ñïèñúê îò 1 äî n, ïîäðåæäàéêè ãè ïî òåõíèÿ ïðèíîñ çà ðîäèíàòà, å æàëêà è íåðåäíà. Íå ìîæå äà ñå ïîäðåäÿò èìåíàòà íà âëàäåòåëè, àïîñòîëè è âúçðîæäåíöè è õîðàòà äà íàääàâàò çà òÿõ êàòî çà åâòèíà ïàçàðíà
ñòîêà. Ïîäâèçèòå è çàñëóãèòå íà òåçè õîðà ñà àáñîëþòíî íåñðàâíèìè è íå ïîäëåæàò íà ïîëàãàíå â íÿêàêâè ðàìêè. Òå ñà æèâåëè ïî ðàçëè÷íî âðåìå, çàíèìàâàëè ñà ñå ñ ðàçëè÷íà äåéíîñò
è èìàò ðàçëè÷åí, íî ïî ñâîåìó íåîöåíèì ïðèíîñ çà çàïàçâàíå íà áúëãàðñêîòî. Íÿìà êàê äà ñå
ñðàâíÿò êàíàñþâèãè Êðóì ñ öàð Êàëîÿí èëè Õðèñòî Áîòåâ ñ Èâàí Âàçîâ. Êàê áèõìå ìîãëè äà
ãè ñëîæèì íà âåçíè è äà ãè ïîäðåäèì êàòî â ìóçèêàëíà ðàäèîêëàñàöèÿ, êîÿòî ñå ïðàâè âåäíúæ
ãîäèøíî. Íÿìà çàùî äà ãè èçáèðàìå - òå ñà âåëèêè, êàêòî ñà âåëèêè è âñè÷êè íåçíàéíè ãåðîè,
äàëè æèâîòà ñè çà Áúëãàðèÿ.
Âñúùíîñò ãîëåìèÿò âúïðîñ å êàê ñå ðàçâèâà öÿëàòà òàçè ãëóïîñò. Èñêàòå äîêàçàòåëñòâà? Âëåçòå â ñàéòà íà ÁÍÒ - www.bnt.bg, çà äà âèäèòå êîé ïðåäâîæäà ñïèñúêà ñ ïðåäëîæåíèÿòà - Àçèñ. Äîðè å ãíóñíî äà ñå ïèøàò òåçè ëè÷íîñòè ðåäîì ñúñ ñïîìåíàòèòå ïî-ãîðå èñòèíñêè
Áúëãàðè. Êàêâî ùå êàæåòå, ÷å â ñïèñúêà ïðèñúñòâàò îùå Àíåëèÿ, Ãëîðèÿ è Ìèòüî Ïèùîâà?
Àõìåä Äîãàí å ðåäîì ñ áàáà Òîíêà è Áà÷î Êèðî, à Ñïèñàðåâñêè, çàãèíàë, îòáëúñêâàéêè àíãëîàìåðèêàíñêèòå “ëåòÿùè êðåïîñòè” ïðè áîìáàðäèðîâêèòå íàä Ñîôèÿ, å äî Äèìèòúð Ïåíåâ. Èç19
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áåðåòå êîé å ïî-âåëèê - Èâàí Àáàäæèåâ èëè Èâàí Âàçîâ! Â ñïèñúêà çàåäíî ñ öàðå è ãåðîè
ïðèñúñòâàò îùå Ñèìåîí Ñàêñ-Êîáóðã Ãîòñêè, Ñåðãåé Ñòàíèøåâ è Ñëàâè Òðèôîíîâ. Ïðåäñòàâåòå ñè öèðêà: Ñëàâè Òðèôîíîâ äà ñå îêàæå ïî-âåëèê îò öàð Ñàìóèë èëè êàíàñþâèãè Òåðâåë, à
Áîéêî Áîðèñîâ äà å ïî-âåëèê îò Õàäæè Äèìèòúð è Ñòåôàí Êàðàäæà. Äà, ÿâíî âñè÷êî å âúçìîæíî òàì, êúäåòî ëèïñâà íàöèîíàëíî ñàìîñúçíàíèå è æåëàíèåòî çà ìåäèéíà èçâåñòíîñò å
íàä âñÿêàêâî ïðèëè÷èå è óâàæåíèå êúì ìèíàëîòî. Íÿìà äà ñå ñïèðàì íà ëèïñàòà íà òåçè,
êîèòî íàèñòèíà ñà âåëèêè, íî ïðîñòî íèêîé íå ñå å ñåòèë çà òÿõ. Äîðè å ïî-äîáðå, ÷å íå ñà
îïåòíåíè (âêëþ÷åíè) âúâ âñè÷êî òîâà. Çà âñè÷êè òÿõ ãîðè åäèí âå÷åí îãúí, êîéòî îáà÷å êàòî
÷å ëè å ïîçàãàñíàë â äóøèòå íà íÿêîè.
Àêî òîâà íå ñòèãà èëè ÁÍÒ ìîæå äà ñå èçìúêíå ñ îòãîâîð, ÷å âñúùíîñò íîìèíèðàíèòå ñà
îò õîðàòà, à íå îò òÿõ, äà îáúðíåì âíèìàíèå íà ðåêëàìíàòà èì êàìïàíèÿ, êîÿòî âúðâè ïî Êàíàë
1. Åäíà îò ðåêëàìèòå íà ìåðîïðèÿòèåòî å êàê Áîòåâ è Ëåâñêè èãðàÿò òåíèñ - åäèí âèä ñå ñúñòåçàâàò çà ãëàñîâåòå íà õîðàòà. Àðòèñòúò ïúê, èãðàåù öàð Ñèìåîí Âåëèêè, ñå îãëåæäà ïðèòåñíåíî, î÷àêâàù êîé ëè ùå ïóñíå SMS çà íåãî. Òîâà å ïúðâî ïîäèãðàâêà ñ ïàìåòòà íà íàöèîíàëíèòå íè ãåðîè è ãàâðà ñ òÿõíàòà ïàìåò, è âòîðî - óìèøëåíî ïðèíèçÿâàíå íà áúëãàðñêèòå öåííîñòè.
Åäèíñòâåíîòî ïðèåìëèâî íåùî, êîåòî áèõà ìîãëè äà íàïðàâÿò îò ÁÍÒ, å íàé-ìàëêî äà
îòäåëÿò èñòîðè÷åñêèòå ãåðîè îò ñúâðåìåííèòå ëè÷íîñòè, êàêòî è ïóáëè÷íî äà ñå èçâèíÿò, ÷å
ñà îñêâåðíèëè ïàìåòòà íà äåäèòå íè.
Ö. Ïåòêîâ

Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò
През юни 2004 г. в качеството си на
председател на Комитета за войнишките
паметници г-н Здравко Зафиров прави изявление: на връх Шипка - да бъде поставена
мраморна плоча в памет на загиналите по
време на Руско-турската война от 18771878 г. 14 000 турски войници и техният
предводител Сюлейман паша, като такава
плоча бъде поставена и в памет на падналите български воини при атаката на Одрин.
Тази идея, медийно разпространена,
среща буря от протести всред общественици, историци, политици, интелектуалци
и граждани.
“Възмутително е искането на г-н Зафиров и неговото поведение за поставянето на паметна плоча не на друго място, а
на Шипка - светинята на борбата ни за
национално освобождение от отоманско
робство. Стига ни един, дори два паметника, издигнати в София и Пловдив, в памет на други поробителите (паметникът
на съветската армия в София и паметникът на Альоша в Пловдив). С помощта на
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тези поробители българските комунисти
45 години се гавриха с живота, честта и
имота на българите”, коментират гражданите на Пловдив. За нас тези граждани
не грешат в оценката си. Те имат право
да се възмущават от такива предложения,
особено когато са направени от обществено значима в дясното политическо пространство личност, каквато безспорно е
личността на г-н Зафиров. Ние също имаме право да се възмущаваме, а наред с това и да се замислим върху същността на
предложението, неговите подбуди и мотиви, а защо не и да поставим на преоценка
отношението си към г-н Зафиров. Не буди
двусмислие неговият произход. Отрасъл е в
средата на патриотично мислещи българи
и е възпитан от родителите си в демократичен национален дух. Член е след 10 ноември 1989 г. на партия Българския демократически форум, продължител на идеите на
Съюза на българските национални легиони.
Един от активните ръководители на СДС
в Пловдив. Бивш заместник-министър на
отбраната и на вътрешното министерс-
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тво в правителството на г-н Иван Костов. Настоящ зам.-кмет на Пловдив с ресор обществен ред и сигурност. Това са
обстоятелствата гражданите да имат почит и уважение към личността му. Но каквито и да са били подбудите на г-н Зафиров
да направи такова предложение, самият
факт, че той го е направил поставя редица
въпросителни, отговорът на които може
да бъде разнопосочен, но не и одобрителен,
точно в днешно време.
По всяка вероятност г-н Зафиров не
си е дал сметка именно за това, че днес
възстановяването и изграждането на нови паметници, свързани с комунистическото управление в България, набира скорост,
както и това, че апетитността на етническата турска партия Движение за права
и свободи ескалира не само в смесените
райони (райони със смесено етническо население), но и в големи градски центрове.
Далеч сме от мисълта и желанието да
бъдем обвинители или защитници на г-н
Зафиров. Но предложението му в никакъв
случай не можем да отминем в движение,
защото то и по форма, и по съдържание е
непреценено и неразумно. То е нещото, което ще определи отношението на гражданите или ще ги мотивира да направят преоценка за ценностните показатели на иначе уважавания от тях съгражданин. И тогава... Кой ще бъде виновен за рухване на
авторитета на един вече изграден ръководител? Безспорно не тези, които в емоционалните си реакции са допуснали морално
укорими изявления, а самият той с екстравагантното си предложение, каквото е
това, за паметната плоча на Шипка.
По този повод г-н Зафиров завежда дело срещу своя съпартийка (и двамата са
членове на Българския демократически форум), която, като научава за предложението му, в разговор със свой близък (репортер на в. “24 часа”) казва: “Баща му е хубав човек, но той е нищожество.” Господин репортерът без много да разсъждава и
без да се съобразява, че изказването не е
направено във форма на репортаж, го помества във в. “24 часа”. Интригата е го-

това. Господин Зафиров реагира на квалификацията, дадена му от неговата съпартийка, и завежда дело. Тази квалификация
действително е обидна. Но не от тази,
която е накърнила доброто му име в обществото и не тя настройва общественото мнение против него (както той е
писал в исковата си молба до съда). Общо
е мнението, че ако някой е допринесъл за
накърняване на доброто име на г-н Зафиров, то това не е, че е наречен “нищожество”, а това, че той е направил това неудачно предложение за паметната плоча,
което разгневява не само гражданите на
Пловдив, а и гражданите на цяла България,
след като предложението му им е станало
известно. Едва ли тази публикация във в.
“24 часа” е целяла или би била използвана за
унижаване и опозоряването му.
Доброто име на г-н Зафиров, нека ни
бъде позволено право на мнение, което се
покрива с мнението на гражданите на Пловдив, е накърнено от момента, в който той
дава интервюто си на г-н Бареков, с което оповестява предложението да бъде увековечена съпротивата на турските пълчища на Шипка в защита на робството на
българския народ. Не издържат като аргумент за предложението и цитираните от
г-н Зафиров думи на Дебелянов “Мъртвия
не ви е враг” и “реципрочността” такава
плоча да бъде поставена и при Одрин.
Господин Зафиров не е преценил, че с
предложението си скверни светинята на
нациоанлноосвободителната ни борба и нейния апогей Шипка. Не само това, но се
принизява и националното ни достойнство, защото тук не става въпрос за “мъртвия враг”. Не става въпрос дори и за врага
като събирателен образ, а става въпрос за
величавия подвиг на българите в борбата
им за свобода. Става въпрос за война, в
която дедите ни са отстоявали правото
ни да живеем свободно и свободни в нашата българска земя, за която хан Аспарух
каза: “Тук ще бъде България!”
Става въпрос за национално достойнство!
Георги Петров
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ÑÑÑÐ è ÍÐÁ ñòðåñèðàõà
Ðóñå
Çíàìåíà íà ÑÑÑÐ è ÍÐÁ
ñòðåñèðàõà Ðóñå â÷åðà. Õîðàòà â
äóíàâñêèÿ ãðàä ãëåäàõà ó÷óäåíè
ðàçâåòèòå îò áàëêîí íà öåíòðàëíàòà òúðãîâñêà óëèöà “Àëåêñàíäðîâñêà” îãðîìíî ñòàðî ÷åðâåíî
çíàìå íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç ñúñ ñúðï
è ÷óê, êàêòî è ñòàðèÿ òðèêîëüîð ñ
ãåðáà íà Íàðîäíà ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Ïîÿâàòà íà äâàòà ôëàãà øîêèðà ðóñåíöèòå ñ ôîáèÿ êúì ñîöà.
Åôåêòúò îò òÿõ â ñàìèÿ öåíòúð íà
Ðóñå áå çíà÷èòåëåí - ïî÷òè íÿìàøå ãðàæäàíèí, êîéòî äà íå ñå ñïèðà, çà äà ãëåäà çíàìåíàòà. Î÷àêâàíåòî èì íå å ïðîÿâà íà ñîöíîñòàëãèÿ, à îïèò çà óñïåøíà åêñïëîàòàöèÿ íà âúïðîñíèòå ñèìâîëè è ñâîåîáðàçíà ðåêëàìà íà íîâî êàôåíåàíòèêâàðèàò. Òî ùå áúäå îòêðèòî íà 1 ñåïòåìâðè...
Вестник “Сега” от 17 август 2006 г. на последна страница помества горната
снимка с текста под нея, който продължава “докато си пият кафето, клиентите ще
могат и да си закупят и някои от експонатите. Пред магазина скоро ще се развеят
знамена на Царство България, бойни флагове и други байраци.”

Б.а. Починът на русенци е заразителен и защо да не бъде повторен хиляди
пъти из цялата страна.
* * *

Ëþáåí Êîðíåçîâ ùå ïðèñúñòâà íà ÷åñòâàíåòî íà 62-ãîäèøíèíàòà îò àêöèÿòà íà
Ðèëî-ïèðèíñêèÿ ïàðòèçàíñêè îòðÿä êðàé Æàáîêðåê. Òúðæåñòâàòà ùå áúäàò íà 20 àâãóñò. Ïðàçíåíñòâàòà ñå îðãàíèçèðàò îò îáùèíñêèòå ñòðóêòóðè íà ÁÑÏ â Áëàãîåâãðàä,
Êþñòåíäèë, Äóïíèöà, Êî÷åðèíîâî è Ðèëà.
Бел. ред.: Голямата партизанска акция при Жабокрек, представена от
комунистите като битка срещу въоръжени германски съединения, фактически е
била жестоко избиване на невъоръжени и възстановяващи се след болнично лечение
германски войници.
По всички човешки и военни закони това е престъпление, на което са
способни само комунистите.
Какво би било, ако и на Шипка пристигнат десетки хиляди признателни
наследници на загиналите в боевете сюлейманови орди за евентуалното откриване на плочата.
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Ãåîðãè Äèìèòðîâ
ïðåä áúëãàðñêèÿ ñúä

На 5 май 2006 г. Върховният административен съд в 9
ч. би трябвало да е разгледал жалбата на Асоциация Български национален фронт против Постановлението на Министерския съвет на НРБ №3, взето на заседанието на 2 септември 1947 г с
протокол № 134.
Това постановление одобрява обединението на три села в
едно селище, а именно с. Мариино, с. Раковски, с. Черноконьово и
превръщането им в град, който
да носи името “Димитровград”.
В жалбата се казва:
“Ноторно известно е и не
подлежат на доказване фактите,
че Георги Димитров е бил лидер и
председател на БКП, шеф на Балканската комунистическа федерация и ръководител на Балканската секция на Третия интернационал. Няма съмнение, че Георги
Димитров е значима фигура в комунистическото движение през периода 1919-1946 г., съветски агент, свързан със
съветските тайни служби, родоотстъпник, погазил
по най-срамен начин интересите на България, бил
е инструмент за насилствено и незаконно превръщане на България след 9.9.1944 г. в държава с
комунистическа форма на управление по образеца
на СССР. С действията си “вождът на българския
народ” извърши безпрецедентна разправа с народни представители от ХХV Народно събрание и те
бяха невинно осъдени от така наречения “народен
съд”. Той е отговорен за рушенето на моралните
ценности и извършването на посегателства върху
религиозните свободи на българския народ и провеждаше непрекъснат терор срещу личностите, несъгласни със системата на управлението и с цели
групи от населението.
На 25 януари 2006 г. Парламентарната асамблея на Европа (ПАСЕ) прие резолюция за необходимостта от международно осъждане на престъп-

ленията на тоталитарните комунистически режими. В документа
се осъждат престъпленията на все
още съществуващите червени диктатури. ПАСЕ нанесе удар в самото сърце на комунистическата
идеология, като напълно я отрече,
окачествявайки комунистическите
режими като мракобесни и режими, които не могат да представляват алтернатива на демокрацията.
През 2000 г. ХХХVIII Народно събрание осъди категорично комунистическия режим в България
и прие Закон за обявяването на
комунистическия режим в България за престъпен. Народните представители приеха, че комунистическото управление нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над законите. БКП е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на идеология, които в дейността си са били
насочени към потъпкване на човешките права и
демократични свободи.
С оглед на гореизложените съображения молим да отмените атакуваното постановление на
Министерския съвет.
24 февруари 2006
С уважение:
Лозан Попов Председател на УС на
Асоциация Български национален фронт
Б.Р. Законният срок за вземане на решения
от ВАС, господа магистрати, е един месец. Този
месец изтече.
И ние с нетърпение очакваме как ще издържите изпита, на който сте подложени. Стискаме ви палци.
от “ПРО и АНТИ”
23

Б О Р Б А

Òúæíà ãîäèøíèíà
Êàêúâ å òîçè íàðîä? Èìàë öàðå, èìàë âîåíà÷àëíèöè, à íå îñòàâèë íèòî ñëåäà îò òåõíèòå
ãðîáîâå!” (Åìèëèÿí Ñòàíåâ, 3 þëè 1976 ã.)

Íà 28 àâãóñò ñå íàâúðøâàò 63 ãîäèíè îò
òðàãè÷íàòà è íåíàâðåìåííà êîí÷èíà íà öàð Áîðèñ III - Îáåäèíèòåë. Öåëèÿò áúëãàðñêè íàðîä
æàëåå è ñòðàäà. Âðàãîâåòå íà Áúëãàðèÿ ëèêóâàò!
Íÿêîè ñúáèòèÿ, ñúïúòñòâàùè ïîñëåäíèòå
÷åòèðè ãîäèíè îò öàðóâàíåòî íà òîçè èçêëþ÷èòåëåí è äàëíîâèäåí ìîíàðõ, ïðèæèâå íàðå÷åí
îò ñâîÿ íàðîä Öàð Îáåäèíèòåë:
Ñëåä ñêëþ÷âàíåòî íà çëîâåùàòà ñäåëêà
ìåæäó õèòëåðèñòêà Ãåðìàíèÿ è áîëøåâèøêà Ðóñèÿ, êàêòî è ïîñëåäâàëîòî ÿ ñàìî ñåäìèöà ïîêúñíî - 1 ñåïòåìâðè 1939 ã., èçáóõâàíå íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, íàä Áúëãàðèÿ íàäâèñâà
ñìúðòíà îïàñíîñò. ßâíè è äúëáîêî ïðèêðèòè
áîëøåâèøêè àãåíòè ñå àêòèâèçèðàò, ãîòîâè çà
äåéñòâèå... Áðîåíè ñåäìèöè ñëåä ïîðàæåíèåòî
íà Ïîëøà è ïîñëåäâàëàòà ÿ ïîäÿëáà ìåæäó Ãåðìàíèÿ è ÑÑÑÐ â Ñîôèÿ ñå ïðîâåæäà òàéíà ñðåùà ìåæäó ïðåäñòàâèòåëè íà íåëåãàëíàòà ÁÊÏ
è ëÿâîòî êðèëî íà Âîåííèÿ ñúþç “Çâåíî”. Íà
ñðåùàòà áèâà ïðèåòà ïðîãðàìà çà ñúâìåñòíè
äåéñòâèÿ ìåæäó êîìóíèñòè è çâåíàðè. Íà ñëåäâàùèÿ äåí âúðõó áþðîòî íà öàðÿ ñå ïîÿâÿâà
äîêëàä çà ñúñòîÿëàòà ñå ñðåùà. Ñëåä êàòî ñå
çàïîçíàâà ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà äîêëàäà è îöåíÿâà ãîëÿìàòà îïàñíîñò îò ñëó÷èëîòî ñå, äàëíîâèäíèÿò ìîíàðõ ïðàâè ãåíèàëåí õîä, êàòî èçïðàùà ïðåç îêòîìâðè 1939 ã. ñòàðèÿ ñîöèàëèñò
ä-ð Íèêîëà Ñàêàðîâ â Ìîñêâà ñ ïîñëàíèå äî
Ãåîðãè Äèìèòðîâ è Âàñèë Êîëàðîâ, ïðèçîâàâàùî ãè äà íå ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ, êîèòî áèõà
çàñòðàøèëè ñèãóðíîñòòà íà Áúëãàðèÿ! Ñðåùàòà ñå ñúñòîÿëà â õîòåë “Ëþêñ”, êúäåòî ñà áèëè
íàñòàíåíè âñè÷êè ïî-çíà÷èìè êîìèíòåðíîâñêè
àãåíòè îò öÿë ñâÿò. Äâàìàòà õðàíåíèöè íà Äæóãàøâèëè-Ñòàëèí îòêëèêíàëè ïîëîæèòåëíî íà
öàðñêèÿ àïåë, à Ã. Äèìèòðîâ îòáåëÿçàë: “À çàùî Áîðèñ÷î íå îñâîáîäè íàøèòå õîðà îò çàòâîðà?” Íÿêîëêî ìåñåöà ïî-êúñíî, â íà÷àëîòî íà
1940 ã. âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè çàòâîðíèöè áèâàò
àìíèñòèðàíè! Îò çàòâîðà ñà îñâîáîäåíè è îñúäåíèòå çà çàãîâîð ïðåç 1935 ã. ïîëêîâíèöèòå
Äàìÿí Âåë÷åâ, Êðóì Êîëåâ, ìàéîð Êèðèë Ñòàí÷åâ è Ïåòúð Òîäîðîâ, ÷èèòî ñìúðòíè ïðèñúäè
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öàðÿò çàìåíÿ ñ äîæèâîòåí çàòâîð! Ãîðåèçáðîåíèòå íåàäåêâàòíè ëèöà, ïðèñâîèëè ñè ïðàâîòî
äà ñå èçæèâÿâàò êàòî áîãîâå, ñ óáåæäåíèåòî,
÷å ìàíèïóëèðàò ïîëèòèêàòà è èçäàâàò äúðæàâíè òàéíè, ñúçäàâàéêè ïðîáëåìè íà äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå è îáùåñòâîòî, êîåòî èì å ïîìîãíàëî äà ñå èçäèãíàò è áúäàò óâàæàâàíè!
×åòâúðòà ãîäèíà îò íà÷àëîòî íà âîéíàòà.
Áúëãàðèÿ îñòàâà êàòî îàçèñ â öåíòúðà íà âðÿùèÿ áàëêàíñêè êîòåë áëàãîäàðåíèå íà óìåëîòî äúðæàâíî óïðàâëåíèå, îñúùåñòâÿâàíî îò îòëè÷íî ôóíêöèîíèðàùè ñòðóêòóðè. Òåçè ñòðóêòóðè ñà èçãðàæäàíè â ïðîäúëæåíèå íà äåñåòèëåòèÿ ïî èíèöèàòèâà íà ìîíàðõà, ñ ïîìîùòà íà
ðåäèöà áåççàâåòíî ïðåäàíè äî ñìúðò ñëóæèòåëè îò ðàçëè÷åí ðàíã. Â ðåçóëòàò íà ïðåöèçíà
ñåëåêöèÿ ñå èçäèãàò ìëàäè è ñïîñîáíè õîðà â
óïðàâëåíèåòî íà ñòðàíàòà, ñú÷åòàíî ñ ó÷àñòèåòî íà äîêàçàëè ñâîèòå ñïîñîáíîñòè, ÷åñòíîñò
è ïàòðèîòèçúì ïî-âúçðàñòíè äúðæàâíèöè è ïîëèòèöè. Îò íåáåòî íàä Áúëãàðèÿ íå ïàäàò áîìáè (êàòî èçêëþ÷èì õâúðëåíèòå íàä Êþñòåíäèë
è Ñîôèÿ îò þãîñëàâñêèòå íè “áðàòîâ÷åäè” ïðåç
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ïðîëåòòà íà 1941 ã.), âúïðåêè ÷å ñìå îáÿâèëè
ïîëê. Ãåîðãèåâ ùå áúäå ïðîèçâåäåí â ÷èí ãåíå‘ñèìâîëè÷íà” âîéíà íà ÑÀÙ è Âåëèêîáðèòàíèÿ!
ðàë îò “íàðîäíàòà ìèëèöèÿ”, íî ÷åòèðè ãîäèíè
Óìåëèÿò ìîíàðõ âîäè óâåðåíî äúðæàâíèÿ êîïî-êúñíî, ïðåç 1948 ã., ùå ïî÷èíå â êîìóíèñòèðàá íà Áúëãàðèÿ, à íà õîðèçîíòà ñå î÷åðòàâàò
÷åñêèÿ çàòâîð... Ïî ïîâîä óáèéñòâàòà íà ãåí. Ëóíåÿñíèòå êîíòóðè íà ìèðà...
êîâ è ïîëê. Ïàíòåâ çâåíàðèòå ðàçïðîñòðàíÿâàò
Â íà÷àëîòî íà 1943 ã. êîìóíèñòè÷åñêî-çâåïîçèâ îò èìåòî íà Ëåãèîíà, â êîéòî îáâèíÿâàò
íàðñêèòå çàãîâîðíèöè èçðàáîòâàò çëîâåù ïëàí
çà ñëó÷èëîòî ñå... Äâîðåöà!
çà ëèêâèäèðàíå íà èçòúêíàòè áúëãàðè, äîêàçàÂ ñúùîòî âðåìå å ðàçêðèòà øïèîíñêàòà
ëè ñâîÿòà ïðåäàíîñò êúì Ðîäèíàòà. Ïî óêàçàíèå
ãðóïà íà ä-ð Àëåêñàíäúð Ïååâ, â êîÿòî å ó÷àñòíà èçâåñòíèÿ çâåíàðñêè äååö Èâàí Õàðèçàíîâ è
âàë è íà÷àëíèêúò íà âîåííî-ñúäåáíàòà ÷àñò ïðè
íå áåç ïîìîùòà íà íà÷àëíèêà íà óíèôîðìåíàòà
Ãåíåðàëíèÿ ùàá íà âîéñêàòà è ÷ëåí íà Êîðîíïîëèöèÿ Ãåîðãèåâ íà 13 ôåâðóàðè 1943 ã. ïðåä
íèÿ ñúâåò ãåí. Íèêîôîð Éîðäàíîâ Íèêèôîðîâ.
äîìà ìó å óáèò ãåí. Õðèñòî Ëóêîâ - èçòúêíàò âîåÏðè ðàçïèò â ïðèñúñòâèåòî íà âîåííèÿ ìèíèñíåí äååö è áèâø ìèíèñòúð íà âîéíàòà. Íà 15 àïòúð ãåí. Ìèõîâ è ãåíåðàëèòå Ñòîÿíîâ è Õðèñòîâ
ðèë å óáèò â àäâîêàòñêàòà ìó êàíòîðà Ñîòèð ßíåâ
Íèêèôîðîâ îòðåêúë äà å áèë çàâåðáóâàí îò ä-ð
- äåïóòàò â ÍÑ. Íà 3 ìàé å óáèò ïîëê. Àòàíàñ ÏàíÏååâ, íî ïðèçíàë, ÷å å ïîëó÷èë îò øïèîíèíà
òåâ - áèâø äèðåêòîð íà ïîëèöèÿòà è îòëè÷åí àä3-4 ïúòè ïî 10 õèëÿäè ëåâà... Ñëåä âîéíàòà Íèìèíèñòðàòîð. Îòíîâî å çàìåñåí ïîëê. Ãåîðãèåâ,
êèôîðîâ ùå áúäå íàãðàäåí îò ñúâåòñêîòî ïðàêîéòî ó÷àñòâà ‘àêòèâíî” â íàáåëÿçâàíå íà ìåðêè
âèòåëñòâî ñ îðäåí “×åðâåí çíàìå”, à îò ÎÔ-ïðàçà çàëàâÿíå íà óáèéöèòå ïî âðåìå íà ñúâåùàâèòåëñòâîòî - ñ îðäåí “Íàðîäíà ðåïóáëèêà Áúëíèå ïðè ïðåìèåðà ïðîô. Ôèëîâ, çàåäíî ñ äðóãè
ãàðèÿ” - I ñòåïåí.
Ò. Òîäîðîâ, Ïëîâäèâ
îòãîâîðíè íà÷àëíèöè. Íà 9 ñåïòåìâðè 1944 ã.
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Êðèÿò áåçîòãîâîðíîñò
Êîìèñàð Ñòîèöåâ
ïîäàäå îñòàâêà è ðåøè ñëó÷àÿ

На 1 юни 2006 г. Българският национален съюз проведе протестно шествие в Пазарджик, чрез което изрази недоволството си от бездействието на
полицията в случая с жестоко убитите сестри Белнейски. Призивът ни беше отговорните за това престъпно нехайство да подадат оставка, ако не успеят да открият
извършителя в срок от два месеца. Точно два месеца по-късно (на 1 август) началникът
на ОД “Полиция” комисар Жоро Стоицев депозира оставката си при министъра на
вътрешните работи Румен Петков. Парадоксално е, че неговата оставка даже не е
свързана с неразкритото убийство на сестрите Белнейски, а с друг случай, при който
подчинени на Стоицев извършиха тежко престъпление. Излишно е да напомняме, че
преждевременната смърт на този български гражданин можеше да бъде избегната, ако
Стоицев беше по-рано освободен от поста си по некомпетентност. За това отговорността по неразкритото убийство на сестрите Белнейски и за инцидента в гората край
Велинград, където беше застрелян от полицаи невинен човек, събиращ гъби, са в тежест
не само на самия Стоицев, но и на неговите преки началници в София.
1. Ние искаме да се назначи разследване относно досега свършената работа на
Стоицев и екипа, който е работил по убийството на сестрите.
2. Ние искаме обяснение от Министерството на вътрешните работи, а именно в
лицето на министър Румен Петков, защо не са взети необходимите мерки по освобождаването на некомпетентните служители досега, а напротив, даже са били наградени!?
3. Всички онези, които са бездействали, проявили са престъпно нехайство или умиш25
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лено са пречили или крили материали, които биха помогнали да се разкрият извършителите, да бъдат дисциплинарно наказани и уволнени от МВР. Същото се отнася и за
онези, които са търпели некомпетентността и лошата организация в РДВР-Пазарджик,
довели до трагичния инцидент край Велинград.
БНС ще продължи да следи внимателно хода на разследването и противно на някои
очаквания, че с времето ще се забрави за случая, протестите ще продължат. Денят на
следващия ни протест наближава, защото когато правото се превърне в безправие,
съпротивата е задължителна.
Първият учебен ден в Пазарджик отново ще премине в протестно шествие по
улиците на града.
България над всичко и всичко за България!
Адриана Митева, член на ръководството на БНС

Горното писмо е изпратено до:
1. Народното събрание на Република България
2. Министерството на културата
3. Българската национална телевизия
4. СЕМ, Комисията по гражданско общество и медии, Националния съвет по
журналистическа етика
5. Българския национален фронт - САЩ, списание “Борба”

íè

Редакцията на сп. “Борба” уведомява читателите си, че
списанието
се изпраща само на тези, които на редакционното
êö
à
запитване са потвърдили желанието си да го получават в бъдеще.
ä
Ðå
Тези, на които е спряно да се изпраща поради непотвърждение, могат да
възстановят получаването му след обаждане в централата - P.O. Boc 46260,
Chicago, Ill, 60646 USA.
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* * *
Централният управителен съвет на БНФ, Инк., благодари на тези, които
помогнаха на фамилия Дочеви да издигнат паметник на гроба на д-р Дочев в г.
Шумен, а именно:
От Австралия - Петър Петров, клон Аделаида.
от САЩ:
Лари Йорданов, Христо Попов, Георги Антонов, Никола Тумпалов, А. Д., С. П.,
Милко Мушков, Миро Гергов.
От Канада:
Тони Ворош, Георги Симеонов, Райна Въжарова.
От България - Огнян Тасов.
* * *
В следващия брой на “Борба” ще бъдат отпечатани епиграми и поговорки на доц. Ж.
Куновски.
* * *
В брой 4 списание “Борба” беше публикувало, че ще бъде отпечатан материалът на
г-н Иван Марчески, но по технически причини не можем да изпълним обещанието си.
Очаквайте го в следващия брой.
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Излезе от печат и вече е на книжния пазар втората
част на книгата “Вулкан”
Това е документално изложение на живота, творчеството и борбата на Георги Заркин срещу комунистическия режим в България.
Приложени са автентични документи, оперативни разработки, характеристики, снимки, следствия, съдебни дела и
присъди.
Също така е приложено и част от следственото дело,
водено от Военна прокуратура - Пловдив, показващо чрез
протоколите за разпит методите, чрез които офицерите и
генералите от Държавна сигурност са изтръгвали показания
и самообвинения от следствените.
Действията, документите и имената, намерили място
в книгата, са автентични, в което се състои и силата й.
Адресът, на който може да се получи книгата е:
гр. Самоков 2000, ул. “Иван Вазов” 68А
Лъчезар Георгиев Заркин, тел. 0722/2 01 61; 0885 446-693.
Цени: “Вулкан”, част 1 - 5 лева; “Вулкан”, част 2 - 8 лева.
В цената на книгата са включени пощенските разходи.

Â ïàìåò íà Ñòåôàí Ãðóåâ

Åäèí ãîëÿì áúëãàðèí ñêëîïè î÷è è íàïóñíà òîçè ñâÿò. Íà 2 ìàé òàçè ãîäèíà, íà 83-ãîäèøíà âúçðàñò, ñëåä êðàòêî áîëåäóâàíå ïî÷èíà Ñòåôàí Ãðóåâ â Ñàóòõÿìïòúí - Ñúåäèíåíèòå ùàòè.
Òîé å ïîçíàò êàòî àâòîð íà êíèãàòà “Êîðîíà îò òðúíè”, íà àâòîáèîãðàôèÿòà “Ìîÿòà
îäèñåÿ”, îò ñïîìåíèòå ìó, ïóáëèêóâàíè â ñïèñàíèåòî “Ëåòîïèñè”, îò ìíîãîáðîéíèòå èíòåðâþòà ñëåä ïúðâîòî ìó çàâðúùàíå â Áúëãàðèÿ ïðåç 1990 ã. è ò.í.
Ñòåôàí Ãðóåâ å ðåïîðòåð è øåô-êîðåñïîíäåíò îò Àìåðèêà íà ñâåòîâíîèçâåñòíîòî
ñïèñàíèå “Ïàðè Ìà÷”, êðúñòîñâàë ïëàíåòàòà îò Âèåòíàì äî Àôðèêà è ñòúïâàë äîðè íà
þæíèÿ ïîëþñ. Â ìíîãîîáðàçíàòà ñè êàðèåðà íà æóðíàëèñò îò êëàñà òîé èíòåðâþèðà
ñâåòîâíîèçâåñòíè õîðà êàòî êèíîàðòèñòèòå Ãàðè Êóïúð, Õàðè Áåëàôîíòå, Ìåðëèí Ìîíðî, ó÷åíè êàòî Îïåíõàéìåð (áàùàòà íà àòîìíàòà áîìáà) è ìíîçèíà äúðæàâíèöè. Èìåííî íåãîâèÿò òðóä “Ïðîåêòúò Ìàíõàòúí” - èñòîðèÿòà íà àòîìíàòà áîìáà, ãî óòâúðæäàâà
êàòî àâòîð íà èñòîðè÷åñêè òðóäîâå. Çà íåãîâèÿ ïðåñòèæ ãîâîðè ôàêòúò, ÷å áå ïîêàíåí
äà îòêðèå òúðæåñòâîòî ïî ñëó÷àé 60-ãîäèøíèíàòà íà àòîìíàòà áîìáà âúâ Âàøèíãòîí.
Íî ïðåç öÿëîòî òîâà âðåìå, ïîâå÷å îò 45 ãîäèíè â èçãíàíèå, òîé íîñè â ñúðöåòî ñè
ñïîìåíà çà ðîäèíàòà è å íåïðåêúñíàòî àêòèâåí â áîðáàòà çà ñâàëÿíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì â Áúëãàðèÿ. Êðàòêî ñëåä 9 ñåïòåìâðè 1944 ã., êîéòî ãî çàâàðâà ñòóäåíò â
Æåíåâà, òîé çàïî÷âà äà èçäàâà åäèí áþëåòèí çà ñúáèòèÿòà â Áúëãàðèÿ è ñå âêëþ÷âà â
óñèëèÿòà çà îðãàíèçèðàíå íà ïîëèòè÷åñêàòà åìèãðàöèÿ â Ïàðèæ. Ãðóåâ ïðåêúñâà ðàáîòàòà ñè â “Ïàðè Ìà÷”, çà äà îðãàíèçèðà â Ìþíõåí ñåêöèÿòà íà íîâèíè íà ðàäèî “Ñâîáîäíà Åâðîïà”. Òîé å â íåïðåêúñíàòà âðúçêà ñ ïî-âèäíèòå ïîëèòè÷åñêè åìèãðàíòè â
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Èñïàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ, Ñúåäèíåíèòå ùàòè, Áðàçèëèÿ, Êàíàäà, Àâñòðàëèÿ è äðóãàäå. È ïîëàãà ñèëè çà òÿõíîòî îáåäèíåíèå.
Ñëåä ñðóòâàíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì â Áúëãàðèÿ Ãðóåâ å ÷ëåí íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Àìåðèêàíñêèÿ óíèâåðñèòåò â Áëàãîåâãðàä.
Íåêà ñâåäåì ãëàâè è êàæåì “Ëåêà ìó ïðúñò, Áîã äà ãî ïðîñòè”.
ÁÎÐÁÀ

Â ïàìåò íà Íèêîëàé Ñòîÿíîâ
Åäèíàäåñåò ãîäèíè áúðçî è íåóñåòíî èçìèíàõà îò òðàãè÷íàòà ñìúðò íà íàøèÿ íåçàáðàâèì ïðèÿòåë è ëåãèîíåð Íèêîëàé Ñòîÿíîâ, êîéòî íè íàïóñíà ðàíî, ïîêîñåí îò íåèçëå÷èìà
áîëåñò. Ðàçáèðàéêè, ÷å äíèòå íà æèâîòà ìó ñà âå÷å êúì ñâîÿ êðàé, çà äà èçáåãíå ìú÷èòåëíàòà
ñè ñìúðò, òîé ñàì ñëîæè êðàé íà æèâîòà ñè.
Îùå â ïúðâèòå äíè íà ìîåòî çàïîçíàâàíå ñ íåãî, êîåòî ñòàíà íà 9 ìàðò 1991 ã. â Íþ Éîðê,
ìåæäó íàñ ñå çàðîäè èñêðåíî ïðèÿòåëñòâî, êîåòî ïðîäúëæè äî ñåòíèòå ìó äíè. Äúëãè ðàçãîâîðè çà âçàèìíî îïîçíàâàíå, êîèòî ïðîäúëæàâàõà äî êúñíî íîùè, ñå îòíàñÿõà ïðåäèìíî çà
æèâîòà è äåéíîñòòà íà ëåãèîíåðèòå âåòåðàíè è çà ðåàëíèòå âúçìîæíîñòè çà âúçñòàíîâÿâàíå
â Áúëãàðèÿ íà ëþáèìàòà íè îðãàíèçàöèÿ - Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå íàöèîíàëíè ëåãèîíè. Íèêîëàé, êîéòî áåøå ïðåêàðàë áëèçî ñåäåì ãîäèíè â çàòâîðè è ëàãåðè, èñêàøå äà íàó÷è âñè÷êî çà
òÿõ, çà äà ìîæå ïðè ïúðâîòî ñè çàâðúùàíå â Ðîäèíàòà ñëåä 30-ãîäèøíà ðàçäÿëà, ïðåìèíàëà
âúâ âñåîòäàéíà áîðáà ñðåùó êîìóíèñòè÷åñêàòà äèêòàòóðà è ïîòèñíè÷åñòâîòî íàä íàðîäà íè è
â åìèãðàíòñêè íåâîëè è íàäåæäè äà âçåìå ïðàâèëíî îòíîøåíèå êúì ñúùåñòâóâàùàòà îáñòàíîâêà, ñúçäàäåíà ñëåä 10 íîåìâðè 1989 ã. è íàé-âå÷å äà ïîäïîìîãíå ñ ïàðè÷íè ñðåäñòâà âñÿêà
ïðîÿâà íà íàøèòå ñúèäåéíèöè, êîèòî âå÷å ñå áÿõà ñúâçåëè îò áëèçî ïîëóâåêîâíàòà äóõîâíà
èçîëàöèÿ è ïðàâåõà íåñèãóðíè ñòúïêè â ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò.
Íà íÿêîëêî ïúòè Íèêîëàé èçðå÷å ïðîðî÷åñêèòå äóìè: “Ñ âñÿêà èçìèíàòà ãîäèíà íàøèòå
ðåäîâå â åìèãðàöèÿ íàìàëÿâàò, çàùîòî âñè÷êè áåç èçêëþ÷åíèå ñìå â íàïðåäíàëà âúçðàñò, à â
îðãàíèçàöèÿòà íå èäâàò ìëàäè ñèëè. Àç âèæäàì áúäåùåòî íà ÁÍÔ íå òóê, â ÑÀÙ, Êàíàäà è â
Åâðîïà, à â Ðîäèíàòà íè, êúäåòî òðÿáâà äà ñå çàâúðíåì è òàì äà îòäàäåì ïîñëåäíèòå ñè ñèëè
çà âúçñòàíîâÿâàíå íà íàöèîíàëíèòå ëåãèîíè è îñúùåñòâÿâàíå íà íàøèòå çàâåòíè ìå÷òè.” Òîé
íå ìîæà äà îñúùåñòâè ñâîåòî èñêðåíî æåëàíèå äà ñå çàâúðíå â Áúëãàðèÿ, çàùîòî êîâàðíà
áîëåñò ïîõàáè íåãîâèòå ñèëè è òðàãè÷íà ñìúðò ãî îòêúñíà îò íàøèòå ðåäîâå. Ïîñëåäíèòå ìó
äóìè, îòïðàâåíè êúì ìåí, áÿõà: “Àêî íåùî ëîøî ñå ñëó÷è ñ ìåí, èñêàì äà ìå êðåìèðàø è
óðíàòà ñ ïðàõà ìè äà ïðåíåñåø â Ïëîâäèâ è ïîëîæèø â ãðîáà íà ìîåòî áðàò÷å è ðîäèòåëè!”
Àç èçïúëíèõ íåãîâàòà ïîñëåäíà âîëÿ. Â íàøèÿ õðàì “Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” íèå, íåãîâèòå ñúèäåéíèöè è ïðèÿòåëè, ìó îòäàäîõìå ïîñëåäíà ïî÷èò ñ îïåëî, îòñëóæåíî îò îòåö Âàñèë
Ñòîÿíîâ. Â ïðåïúëíåíèÿ õðàì îò áîãîìîëöè è îïå÷àëåíè ïðèÿòåëè ïðåä òëåííèòå ìó îñòàíêè ãí Äî÷åâ ïðîèçíåñå ïðîùàëíî ñëîâî, ñ êîåòî íàïîìíè íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè çà íåãîâèÿ ñêðîìåí æèâîò, ïðåìèíàë â ìëàäåæêè æàð è ãîòîâíîñò çà ñàìîæåðòâà ïðåä îëòàðà íà îòå÷åñòâîòî
íè. Ïðîùàëíè äóìè, èçðàçÿâàùè áîëêà è ñòðàäàíèå îò ïðåæäåâðåìííàòà ìó ñìúðò ïðî÷åòîõ è
àç. Ïðî÷åòîõ ãè òðóäíî è ñ âúëíåíèå, çàùîòî ñúëçè ïúëíåõà î÷èòå ìè, à íåïîíîñèìàòà áîëêà
ïðåêúñâàøå ãëàñà ìè è íå ìîæåõ ÿñíî äà èçãîâàðÿì íàïèñàíèòå ñëîâà. Îòåö Ñòîÿíîâ ïðåíåñå
óðíàòà â Ïëîâäèâ è ñúñ çàóïîêîéíà ìîëèòâà â ïðèñúñòâèåòî íà ïðèÿòåëè è ðîäíèíè ÿ ïîëîæè
â ãðîáà íà ðîäèòåëèòå ìó, çà äà îñòàíå çàâèíàãè â ðîäíàòà çåìÿ, êîÿòî Íèêîëàé îáè÷àøå è çà
êîÿòî ïîíåñå ìíîãî ñòðàäàíèÿ è ëèøåíèÿ.
Íèêîëà Ñàðîâ
(Ñúñ ñúêðàùåíèÿ)
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Åïèãðàìè è ïîãîâîðêè
Доц. Ж. Куновски
ПРОМЯНА - нова премяна.
ПЕРЕСТРОЙКА - държавна бъркотия, пълна
цитания, всенародна просия.
НАРОДНО СЪБРАНИЕ - гълчава без мера.
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ - къса памет, голяма уста, дълга ръка
ПАРТИЯ - на тебе празно тасче, на мене тлъсто тостче
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРОИТЕЛ - уличен
просител.

* * *
Какъв му умът, такъв му и животът.
На вересия не давай, на комунист не вярвай.
Без партийна подплата няма голяма плата.
КОМУНИЗМЪТ - от провала и развала към
възхвала.
Добрата власт народ умножава, лошата власт
къщи запустява.
СИНДИКАЛИСТ - пуши си лулата и си гои
снагата.
КАПИТАЛИСТ - труда обира, КОМУНИСТЪТ
на капиталиста кожата съдира.
НАЦИОНАЛЕН ВЪЗХОД - превъплъщава се в
род.
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hêîãà
×àñîâíèêúòú íà ñïðàâåäëèâîñòüòà ïîíh
hâà, íî âðåìåòî ìó âèíàãè èäâà
çàêúñíh
Ïðåäè 61 ãîäèíè ïî íàðåæäàíå îòú Ìîñêâà ìåæäóíàðîäíèÿòú òåðîðèñòú Ãåîðãè Äèìèòðîâú ÷ðåçú
ò.íàð. íàðîäåíú ñ@äú íàëîæè è áhõà ëèêâèäèðàíè (îñ@äåíè íà ñìúðòü è åêçåêóòèðàíè) ïîëèòèöè, âèñîêîêâàëèôèöèðàíè èíòåëåêòóàëöè, èçêóñòâîâåäè, âèñøè îôèöåðè, äóõîâíèöè è íàé-îáèêíîâåíè ãðàæäàíè, íà
êîèòî åäèíñòâåíàòà âèíà áhøå òàçè, ÷å áhõà íà ïî÷èòü è óâàæåíèå âñðhäú ñúãðàæäàíèòh ñè è íåíàâèæäàõà ëåíòÿèòh, êàêâèòî âú ïî-ãîëhìàòà ñè ÷àñòü áhõà òhçè, êîèòî ñå íàðåæäàõà ïîäú ÷åðâåíèòh çíàìåíà íà
êîìóíèçìà.
Òîâà áhøå ñ@äú íà ëóìïåíèçèðàíàòà óëèöà, êîÿòî íàëàãàøå ïðåäú çàêîíà ïðàâîòî íà ñèëàòà, íà
ãðóáàòà è áåçîòãîâîðíà ñèëà, íà àçèàòñêèÿ ÷åðâåíú íîâú ðåäú. Ïðåäú òîçè ñ@äú áhõà èçïðàâåíè äà îòãîâàðÿòú çà “ïðîòèâîíàðîäíàòà” ñè ähÿòåëíîñòü íàä 11 õèëÿäè ïîäñ@äèìè. Âú èìåíàòà íà ïîäñ@äèìèòh ôèãóðèðàõà è èìåíà íà ãðàæäàíè (ãðàôàòà “áåçñëåäíî èç÷åçíàëè”), êîèòî áhõà íàé-çâhðñêè óáèòè âú ïúðâèòh
ìåñåöè ñëåäú çàâçåìàíåòî íà âëàñòüòà îòú êîìóíèñòèòh. Îòú òîçè “íàðîäåíú ñ@äú” áhõà ïðîèçíåñåíè
2730 ñìúðòíè ïðèñ@äè, áåçú âúçìîæíîñòü çà çàùèòà è àïåëàöèÿ. Èçïúëíåíèåòî èìú ñëåäâàøå ÷àñîâå
ñëåäú ïðîèçíàñÿíåòî. Èíêâèçèöèÿòà íà ñðhäíîâhêîâèåòî, êîãàòî áhøå íåîáõîäèìî äà èìà ñàìî îáâèíåíèå, çà äà á@äå ÷îâhêú èçïðàâåíú íà êëàäàòà, ñå çàâúðíà âú ñðhäàòà íà äâàäåñåòèÿ öèâèëèçîâàíú âhêú,
âú êîéòî ÷îâhêîïîäîáíèòh ÷åðâåíè çâhðîâå ãî íàïðàâèõà ñâîÿ ïîëèòèêà. Êðúâü è ïëà÷ú çàëÿõà çåìÿòà
áúëãàðñêà.
Êîìóíèçìúòú å è ñè îñòàâà ñèíîíèìú íà íàñèëèåòî, áåççàêîíèåòî, ïîêâàðàòà è ïîâñåìhñòíèÿ òåðîðú.
Çàäú ïèùíèòh îáåùàíèÿ íà êîìóíèñòèòh çà ñâîáîäà, ðàâåíñòâî è ÷îâhøêè îòíîøåíèÿ áhõà ïðèêðèòè
âúë÷è ç@áè, îòú êîèòî êàïå ÷îâhøêà êðúâú. Ìèëèòh èìú óñìèâêè, ïðèêðèâàùè æèâîòèíñêèÿ èìú íðàâú è
âëàñòíè÷åñêè íàãîíú, èçìàìàòà, ëúæàòà, ëèöåìåðèåòî, äåìàãîãèÿòà ïîòèñêàõà íàé-åëåìåíòàðíèòh ÷îâhøêè
îòíîøåíèÿ. Áàðèêàäèðàíè çàäú ÷óâñòâîòî çà íåóÿçâèìîñòü ïðåäú çàêîíèòh, çà êîìóíèñòè÷åñêèòh âëàñòhøå çàìh
híåíà ñú ïðàâîòî íà ñèëàòà.
íèöè âå÷å íhìàøå çàäðúæêè. Ñèëàòà íà ïðàâîòî áh
Âú Âàðíà ñëåäú íàâëèçàíåòî íà ñúâåòñêèòh âîéñêè âú Áúëãàðèÿ êàòî îêóïàòîðè è çàãðàáâàíåòî íà
âëàñòüòà íà òhõíèòh ïîáðàòèìè - áúëãàðêèòh êîìóíèñòè, íà 8 ñåïòåìâðè 1944 ã. å óëîâåíú âîäà÷úòú íà
ìhñòíàòà ëåãèîíåðñêà îðãàíèçàöèÿ Õðèñòî Íåäåâú, ïðåáèòú îòú áîé, çàâúðçàíú ñú âúæå çà êðàêàòà è
âëà÷åíú îòú öåíòúðà íà ãðàäà äî Ìîðñêàòà ãðàäèíà ñú ïðå÷óïåíè ð@öå, áåçæèçíåíèÿòú ìó òðóïú å îêà÷åíú
íà âúæå íà ïúðâîòî “óäîáíî çà öåëüòà äúðâî”. Ïàê òàìú ñóòðèíüòà íà 8 ñåïòåìâðè âú ëàïèòh èìú ïîïàäà
ãåí.-ëåéòåíàíòú Íèêîëà Õðèñòîâú - êîìàíäèðú íà Òðåòà áúëãàðñêà àðìèÿ. Àðåñòóâàòú ãî è áóêâàëíî ìèíóòè ñëåäú òîâà Àíãåëú Ãåîðãèåâú - èçëÿçúëú ïðåäè òîâà îòú çàòâîðà, ñòðåëÿ âú ãëàâàòà ìó. Ñ@ùîòî ïðàâè
è Ëàìáî Òåîëîâú - ñåêðåòàðü íà îáëàñòíèÿ êîìèòåòú íà êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ âú Âàðíà, êàòî çàáèâà
îùå íhêîëêî êóðøóìà âú âå÷å ìúðòâîòî òhëî íà ãåíåðàëà.
Âú òîâà âðåìå ïîìåùåíèÿòà íà ïîëèöèÿòà, àðåñòèòh âú êàçàðìèòh, êëàñíèòh ñòàè íà ó÷èëèùàòà è
ìàçåòàòà èìú ñ@ èçïúëíåíè ñú óâàæàâàíè ãðàæäàíè, äî â÷åðà óïðàæíÿâàùè ïóáëè÷íàòà âëàñòú âú ãðàäà,
òúðãîâöè, ÷èèòî ìàãàçèíè ñ@ ðàçãðàáåíè îòú ÷åðâåíèòh “ãîñïîäàðè áàíäèòè”, ñâåùåíèöè îòú Áúëãàðñêàòà
ïðàâîñëàâíà öúðêâà, êîèòî çàïî÷âàòú äà á@äàòú ÿçäåíè è ïîäëàãàíè íà ì@÷åíèÿ, êîèòî è íàé-èçâðàòåíàòà
ôàíòàçèÿ å ñëàáà äà îïèøå, îòú õîðà íà íàóêàòà, èçêóñòâàòà è êóëòóðàòà.
Âú Øóìåíú âúðçàíú êàòî æèâîòíî ñú âúæå çà âðàòà å ðàçâåæäàíú ìàéîð Äî÷êî Äî÷åâú, îïëþâàíú,
ðèòàíú è îêúðâàâåíú. Ïðèâå÷åðú, íàñèòèëè ñå íà çðåëèùåòî ñè, ÷åðâåíèòh áàíäèòè, ïëÿ÷êîñàëè âîåííèòh
âåùåâè ñêëàäîâå è îãðàáèëè ðàçáèòèòh òúðãîâñêè ìàãàçèíè, ãî çàâëè÷àòú ïî øîñåòî çà Îìóðòàãú, ê@äåòî
ãî óáèâàòú. Êàêòî âú Âàðíà, òàêà è âú Øóìåíú öhëèÿòú èíòåëèãåíòåíú åëèòú å íàáëúñêàíú âú êàçàðìè,
ìàçåòà, ó÷èëèùà è ïîëèöåéñêè ó÷àñòúöè.
Âú Ðóñå îáëàñòíèÿòú ïîëèöåéñêè íà÷àëíèêúò Ñòåôàíú Ñèìåîíîâú óñòðîéâà áàíêåòú íà ïðåìèíàëèòh Äóíàâà ñúâåòñêè âîéñêè. Íà áàíêåòà âëèçàòú ñú øìàéçåðè íîâèòh óïðàâíèöè íà ãðàäà ñú ÷åðâåíè
ëåíòè íà ð@êàâèòh íà äðåõèòh ñè, èçâëè÷àòú ãî íàâúíú è ïîâå÷å íèêîé íèêîãà íå ãî å âèähëú. Ñëåäú
íhêîëêî ìåñåöà èìåòî ìó å ïîìhñòåíî âú ñïèñúöèòh íà îñ@äåíèòh íà ñìúðòü îòú “íàðîäíèÿ ñ@äú” áåçñëåäíî èç÷åçíàëè ãðàæäàíè.
Âú Âèäèíú ñú èçâàäåíè î÷è å ëèêâèäèðàíú îòåöú Ïàëàäèé.
Продължава на предпоследната корица

Продължение отъ втората корица

hëîâî å ðàçê@ñàíú è óìúðòâåíú Ãîãî Èöîâú. Âú Ïëåâåíú, âú Ëîìú, âú Äîáðè÷ú è Ñèëèñòðà
Âú Áh
âú àðåñòèòh ñå ÷óïÿòú ð@öå è êðàêà, ÿçäÿòú ñå ñâåùåíèöè îòú ðàçëèãàâåíè ïèÿíè òâîðöè íà íîâèÿ êîìóíèñòè÷åñêè ðåäú. Òàêà íàìèðàòú ñâîÿ êðàé íàäú 25-30 õèëÿäè äóøè (âñå îùå ñòàòèñòè÷åñêèòh äàííè ïðîäúëæàâàòú äà ñå ïîïúëâàòú) ñàìî çà òîâà, ÷å ñ@ íåíàâèæäàëè ëåíòÿèòh, ïîêëîíèöè íà ìåæäóíàðîäíèÿ
òåðîðèçúìú è êîìóíèçúìú áúëãàðñêè êîìóíèñòè.
Ãîñïîäà êîìóíèñòè è íhêîè âàøè ãëàøàòàè, êîèòî èñêàòå îòú íàñú çàáðàâà íà ãíóñíèòh âè áðàòîóáèéñòâåíè ähëà. Âèå, êîèòî èñêàòå çàáðàâà íà ëàãåðèòh íà ñìúðòüòà - Áåëåíå, Ëîâå÷ú, Ñêðàâåíà, Íîæàðåâî è îùå 101 ëàãåðè. Âèå, êîèòî áåçú âèíà óáèõòå:
Èâàíú Ìàðèíîâú îòú Ïîäåìú, Ïëåâåíñêî, èçïðàòåíú âú Ëîâåøêèÿ êîíöåíòðàöèîíåíú ëàãåðú íà 9
ìàðòú 1961 ã. è óáèòú íà 19 ñ@ùèÿ ìåñåöú, Ãåîðãè Ñòîèëîâú îòú Áàòàêú, óáèòú âú Ëîâåøêèÿ ëàãåðú ïî
íàðåæäàíå íà çàì.-ìèíèñòúðà íà â@òðåøíèòh ðàáîòè Ìèð÷î Ñïàñîâú, Íèêîëà Ñëàâîâú, ðîäåíú âú ñ.
Ñòàðîñåëú, Äóïíèøêî, ñëåäú æåñòîêà èíêâèçèöèÿ, óáèòú âú êîíöëàãåðà Áåëåíå íà 16 àïðèëú 1952 ã., Èâàíú
Ñòåôàíîâú îòú ñ. Ìîêðåøú, Âèäèíñêî, ïðåçú çèìàòà íà 1962 ã. âú ëàãåðà Áåëåíå çàâúðçàíú íà êîëú è
ïîëèâàíú ñú âîäà äî çàìðúçâàíåòî ìó âú ëåäåíú áëîêú, Ïåòúðú Êèðîâú - ôåëäøåðú, óáèòú áåçú ïîâîäú
îòú îõðàíàòà íà ëàãåðà Áåëåíå, Èâàíú Ïîïîâú - àäâîêàòú îòú Ñîôèÿ, è Çëàòêî Çëàòåâú, óáèòè âú ëàãåðà
Áåëåíå ïðåçú 1961 ã., Äå÷êî Äåéêîâú - ñèíú íà âîäà÷à íà ïúðâè ãîðÿíñêè îòðhäú Ê. Äåéêîâú, å îòêàðàíú
âú ëàãåðà Áåëåíå è óäàâåíú âú Äóíàâà ïðåçú 1953 ã., Âàñèë Й. Йордановъ è Èëèÿ Ïàëàìóðîâú ñà óáèòè
ïðåçú 1961 ã. âú ëîâåøêèÿ ëàãåðú, äîðè íå ñå èç÷åðâÿâàòå äíåñú äà èñêàòå îòú íàñú, îáèêíîâåíèòh ãðàæäàíè, äà âè óäîñòîèìú ñú èçáèðàòåëíàòà ñè áþëåòèíà è äà âè îáëå÷åìú îòíîâî âú âëàñòü. Âèå ìèñëèòå, ÷å
âúëíàòà íà çàáðàâàòà å ñêðèëà ìðúñíèòh âè ähëà ñú èçáîðíàòà ñè ïîáåäà âú ìèíàëèòh èçáîðè. Âèå ãðåøèòå! È íèå ñìå äîâîëíè îòú òàçè âàøà ãðåøêà. Ìèëîâèäíèòh âè óñìèâêè íà íåâèííîñòü, êîèòî äàðÿâàòå ïî
ïîâîäú è áåçú ïîâîäú, êîãàòî èìåíàòà âè ïîäú ïñåâäîíèìú çà ïðèêðèòèå á@äàòú ðàçêðèòè, íè ñ@ ïîçíàòè.
Íèå ïîçíàâàìå âúë÷èÿ âè íðàâú è ùå êàæåìú: Íå íà çàáðàâàòà!, çàùîòî íîñèìú îòãîâîðíîñòü ïðåäú
íàøèòh ähöà è âíóöè, ïðåäú áåçêðúñòíèòh ãðîáîâå íà óáèòèòh îòú âàñú áúëãàðè, çàùîòî íîñèìú îòãîâîðíîñòü ïðåäú Áúëãàðèÿ. Íå ðàç÷èòàéòå, ÷å âðåìåòî íà çàáðàâàòà è íåáèòèåòî ùå èç÷èñòÿòú êðúâüòà îòú
ð@öåòh íà ïðåäöèòh âè, ñú êîÿòî êðúâü âèå, òhõíèòh ïðèåìíèöè, èñêàòå äà çàïèøåòå åâðîïåéñêàòà ñòðàíèöà íà íîâàòà áúëãàðñêà èñòîðèÿ. Èëþçîðíà å íàäåæäàòà íà íhêîè, ÷å ñåìåíàòà, êîèòî ïîñhõòå ïðåçú
ïîñëåäíèòh ïåòíàäåñåòü ãîäèíè íà áåäíîñòü, áåçðàáîòèöà, ïðåñò@ïíîñòü, êîðóïöèÿ, ìîðàëíî è íðàâñòâåíî ïàäåíèå è êîèòî ìîòèâèðàòú íîñòàëãèÿ ïî ìèíàëîòî, ùå âè îñèãóðÿòú áóéíà æúòâà. Íèå çíàåìú îòê@äå
ñ@ ïàðèòh, ñú êîèòî êóïóâàòå èçáîðíè ãëàñîâå, è íhìà äà ãî ïðåìúë÷èìú. Ïðîìèòè ïàðè íhìà, êàêòî íhìà
è ïðîìèòè ñúâåñòè. Íî ñúáóäåíè ñúâåñòè å èìàëî, èìà è ùå èìà. Íèå çíàåìú êîé âè ïîäãîòâè çàâðúùàíåòî
êúìú âëàñòüòà. Òîâà ãî çíàå è áúëãàðñêèÿòú íàðîäú. È íå íèå âå÷å, à òîé ùå á@äå ñ@äíèêúòú íà ähëàòà âè.
Îñòàâåòå ñîöèîëîãè÷åñêèòh ïðîó÷âàíèÿ çà îáùåñòâåíèÿ âè âúçõîäú çà òhçè, êîèòî ñ@ ãè ïîð@÷àëè è
çàïëàòèëè. Ìèëèîíèòh èçíåñåíè âú îñåìäåñåòüòh ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âhêú è ñåãà âúðíàòè êàòî ñâåæè
ïàðè, åäâà ëè ùå ïîìîãíàòú âú ïîõîäà âè êúìú âëàñòüòà. Âèå èñêàòå ïðîáèâú îòãîðå íàäîëó è ñå çàèãðàâàòå ñú íèùåòàòà íà õîðàòà, ïîäèãðàâàéêè ñå ñú ÷óâñòâîòî èìú çà íàöèîíàëíà ãîðäîñòü, êàòî ãî òëàñêàòå
êúìú êðàéíîñòü. Òîâà å îïàñíà èãðà ñú îãúíÿ, à ðàçäóõâàíåòî ìó îáèêíîâåíî äîâåæäà äî èçëèçàíå èçâúíú
êîíòðîëú íà îãðàíè÷àâàíåòî ìó. Âàøàòà âëàñòü íè íàó÷è äà âè ðàçïîçíàâàìå ïîäú êàêâàòî è ïëàùåíèöà äà
ñå êðèåòå. Íå ðàç÷èòàéòå íà îâ÷àòà íè êðîòîñòü. Òÿ âú íèêàêúâú ñëó÷àé íå ãðàíè÷è ñú îâ÷à ãëóïîñòü. Íèå íå
ñìå îòìúñòèòåëíè. Íèå íå ñìå óáèéöè. Íèå íå î÷àêâàìå íîâú êúðâàâú ñåïòåìâðè. Íî íèå ðàç÷èòàìå íà
çäðàâèÿ ðàçóìú íà áúëãàðèíà è òîé íåìèíóåìî ùå ãî ïðîÿâè ïðè ïðåäñòîÿùèòh èçáîðè. Çàòîâà íå ñàìî
êàçâàìå, íî è òâúðäî âhðâàìå, ÷å

÷àñîâíèêúòú íå íà îòìúùåíèåòî, à íà ñïðàâåäëèâîñòüòà
hêîãà çàêúñíh
hâà, íî âðåìåòî ìó âèíàãè èäâà.
è âúçìåçäèåòî ïîíh
ÁÎÐÁÀ
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Âú ïàìåòü íà ãåðîèòh - áîðöè çà ñâîáîäà, è æåðòâèòh
íà òîòàëèòàðíèÿ ðåæèìú, êîéòî çàãðàáè âëàñòüòà
âú Áúëãàðèÿ íà 9 ñåïòåìâðè 1944 ã.

(ïàìåòíèêúòú å ïîñòðîåíú âú 1983 ã. îòú öúðêîâíàòà îáùèíà Ñâ. Èâàíú Ðèëñêè
âú Íèàãàðà Ôàëñú è Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê.)
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