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95 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА ЗАКОНА 
ЗА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ

ДЪЛБОК ПОКЛОН И ВЪЗХВАЛА НА ДЕЛОТО ИМ!

Будителите  за възраждане на българския национален дух и просвещение на
народа са открили оная живителна сила, която е давала упование  и надежда през
вековете на робство  и на чуждестранно влияние и са държали будно националното
самосъзнание. Делото на будителите е  проправяло озарен от светлина път  през
мрака и тегобите  на османското иго, за да  преведе  поробения народ  до  полити-
ческо  освобождение и духовно  възвисяване.

Българските будители са били в миналото, но и  днес, пример  за добродетел-
ност и за  непреклонност на  българския дух и укрепват вярата  за консолидация
на българската нация и ново възраждане.  

Все още за жалост народът ни има нужда от будители, все още има НЕПРОБУ-
ДЕНИ  българи, не чувстващи своята принадлежност към многовековен  и способен
народ, който трябва да има гордост и самочувствие на един от най-старите
народи, дали на света слово и писменост,  просветителен дух и неизчерпаема
самобитна култура, създали държава, определена с най-високо признание като
“на духа”. 

Будители има и в нашата действителност, но и те черпят своята сила и родо-
любие от дълбоките недра на българското историческо минало, живеят и творят
със стремежа   да достигнат чистия и свят патриотизъм, интелектуалното
прозрение и   саможертвата  на будителите от изминалите векове. 

За днешни  будители ще иде реч в настоящия и в следващите броеве на списа-
нието.

Главен редактор:
Акад. Маргарита Каменова
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Интегративните ефекти –
липсващите балансиращи съставки 

на управленските решения

Проф. д.ик.н. Асен Ковачев

Академик на Българска академия на науките и изкуствата

Статията е фокусирана върху определянето на
интегративните ефекти в развитието на иконо-
мическите системи. Те са акселеративната част,
15 – 20 % от прирастите на брутната продукция
(БП) и брутния вътрешен продукт (БВП). Тези
ефекти са липсващите балансиращи съставки на
сега прилаганите алгоритми при разработването
на прогностични решения. Последните се базират
на стационарната, а не върху динамичната тео-
рия на сложните системи. При симплекс метода на
линейното програмиране ресурсите са предопреде-
лени и ефектите се формират само чрез тяхното
преразпределяне. Най-често те са в рамките на
статистическата грешка: 3 – 5 %. При обоснования

тук RPSD алгоритъм интегративните ефекти се
формират от продуктово-ресурсните взаимодей-
ствия и балансиране (чрез матричния мултиплика-
тор) в процеса на развитието на системата. Те
имат подчертано системно-структурен харак-
тер. 

Ключови изрази: интегративни балансиращи
ефекти; продуктово-ресурсни взаимодействия
(recorrent actions);  RPSD алгоритъм; структурни
съотношения; сродни групи от продукти и от услу-
ги; структуроопределящи групи; групи „донори” и
групи „бенефициенти”.

Р Е З ю М Е

This article is focused on identifying integrative
effects in the development of economic systems. They
are the accelerated part, 15-20% of Gross Production
(GP) and Gross Domestic Product (GDP) growth. These
effects are the missing balancing components of the cur-
rently applied algorithms in the development of prog-
nostic solutions. The latter are based on the stationary
rather than on the dynamic theory of complex systems.
In the simplex method of linear programming, resources
are predetermined and the effects are formed only by
their redistribution. Most often they are within the sta-

tistical error: 3-5%. In the RPSD algorithm justified here,
the integrative effects are formed by product-resource
interactions and balancing (through the matrix multi-
plier) in the process of system development. They have a
marked systemic and structural character.

Keywords: integrative balancing effects; product-
resource interactions; structural ratios (recurrent
actions); RPSD algorithm; related product and service
groups; structuring groups; groups of "donors" and
groups of "beneficiaries".

A B S T R A C T

I. Балансиране на производството на про-
дукти и услуги и неговото осигуряване с
ресурси

Всяко управленско решение в икономиката зася-
га  бъдещето, цели постигането на по-големи по
количество и качество резултати спрямо настоя-
щето. Критерийното  изискване за сбъдване на
решението е неговата продуктово-ресурсна балан-
сираност. Това е валидно за всеки елемент на иконо-
мическата система, както и за цялата система.

Самото решение следва да се разглежда като
надграждане на обемите и структурните съотно-
шения на системата през базовата година - насоче-
ни към по-високите им числени стойности през

прогнозната година. Така че системата се разглеж-
да не в статика, а в процес на развитие: от заваре-
ното към ново нейно балансирано състояние.

Балансираността на управленските решения е
узаконена в Лисабонския договор за ЕС, в който се
изтъква че “ЕС  се придържа към парадигмата за
устойчиво развитие - чрез поддържането на балан-
сиран икономически растеж” / чл.2 ал.3/. 

Балансираното състояние може да се поддържа
само чрез креативното прилагане на системно-
структурния подход към разработването на
управленските решения.

“Ако липсваха структури в заобикалящите ни
вещи, науката на микроскопично равнище би била
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невъзможна изобщо. Изучаването на логиката на
структурите - ето какво нас трябва да ни интере-
сува преди всичко”, (2.,с.329. М. Тода и Э. Х. Шу форд,
Логика систем: введение в формированию теорию
структур. Исследования по общей теории систем.
М. 1969).

Икономическата система е с най-висока степен
на сложност. Тя се обуславя от многобройно еле-
менти и силните  взаимодействия между тях в
процеса към  балансирано развитие. Доминираща
роля в това развитие имат продуктово-ресурсни-
те взаимодействия между изхода (output) на
системата - производството на продукти и услуги,
и входа (input) - неговото осигуряване с ресурси.
Тези взаимодействия имат рекурентен характер,
т.е. повтарят се и са с прогресивно намаляващ раз-
мер на небалансираността, докато се стигне зало-
жената точност в балансираното решение. 

В контекста на динамичната теория на систе-
мите изходните и входните елементи на икономи-
ческите системи следва да се разглеждат като рав-
нопоставени и но и взаимосвързано променящи се.
Това означава всеки от тях да се разглежда едновре-
менно и като продукт и услуга (по редовете на таб-
лицата представяща системата), но и като ресурс
за себе си и за останалите елементи - по колоните
на тази таблица. Тази равнопоставеност и взаи-
мосвързаност на посочените елементи съответ-
ства на първия закон на диалектиката: причина
равна на следствие и обратно. Поради това както
продуктите, така и ресурсите при разработване
на управленските решения са търсени неизвестни.
В сега прилаганите алгоритми за управленски реше-
ния само продуктите са търсени неизвестни,
докато ресурсите са предопределени (екзогенни
величини).

Продуктово-ресурсните взаимодействия - чрез
итеративно променящия се матричен мултипли-
катор, осигуряват интегративните ефекти - при
прехода от базовото към прогнозно балансираното
състояние на системата. Това се постига чрез
RPSD алгоритъма - виж II.1. Тези ефекти са липсва-
щите балансиращи съставки на решенията
за икономическите системи. 

При посоченото балансиране на управленските
решения се спазва и втория закон на диалектика-
та: за прерастване на количествените натрупва-
ния в качествени изменения. Последните са резул-
тат от изпреварващото нарастване на групите
от продукти и услуги с по-висока продуктивност
спрямо изразходваните ресурси. Това изпреварване
се залага в целевия вектор на продуктите и услуги-
те през прогнозната година. Чрез неговото поеле-
ментно разделяне с вектора през базовата година
се слага началото за итеративното продуктово-
ресурсно балансиране на икономическата система
през прогнозната година. Обект на управленските
решения са брутната продукция, включително

услугите. В сегашните управленски решения такъв
обект е БВП или печалбата - като негова част.

II. Алгоритми за разработване на управ-
ленски решения

Алгоритъмът е математическо понятие. То
съдържа формулировката на проблем, заедно с опре-
делен състав от математически операции и после-
дователност при тяхното изпълнение за решаване-
то на този проблем. 

Основното внимание на алгоритъма е към фор-
мулировката на проблема. За сложната икономиче-
ска система това трябва да се прави чрез креатив-
ното прилагане на системно-структурния подход.
“Понастоящем липсва адекватен апарат за изслед-
ване на редица проблеми, което би позволило ради-
кално да се разшири приложната сфера на систем-
ния подход. Този апарат би следвало да се базира
върху специфичното системно възприемане на
света, но и върху специфичния логико-методологи-
чески и математически апарат” (2; с. 21, Задачи,
методы и приложения общей теории систем).
“Познаването на структурата е основа на норма-
тивната теория на системите. Основополагаща
роля в това отношение се отдава на методите за
създаването и поддържането на оптимални струк-
тури на системите”. (2., с.393, С. С. Сенгупта и 
Р. Л. Акоф, Теория систем с точки зрения исследова-
ния операции).

II. 1. Алгоритъм за балансиране на брутна-
та продукция с разходваните ресурси: RPSD
(Restructuring, Productivity, Sustainable
Development)

Този алгоритъм е адекватен на представените
в предходната точка изисквания за системно-
структурно пребалансиране на производството на
продукти и услуги с неговото ресурсно осигуряване.
Преструктурирането на икономическата система
е двигателната сила за реализиране на приори-
тетите в развитието º - за нарастване на нейния
продуктивен капацитет, за устойчивостта на
икономическия растеж.

“Устойчивото развитие е процес на промяна,
при който експлоатацията на ресурсите, насоче-
ността на инвестициите, ориентирането на тех-
нологиите и на институционалните промени са в
хармония помежду си и увеличават текущия и
бъдещия потенциал, с който да се осигуряват
човешките потребности и стремежи” (1., с. 4). 

В балансираното преструктуриране на иконо-
мическата система между базовата и прогнозната
година взаимодействат всички нейни елементи,
съдържащи се в представящият я модел. Това е
таблицата за националните сметки. Те са 4096,
плюс 64 елемента във вектора за произведената
брутна продукция. Техните числови стойности се
променят взаимосвързано при преминаването
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от една към друга итерация - до постигането на
пълната балансираност между продуктите и услу-
гите с осигуряващите ги ресурси. Само 52 елемента
от тази таблица за нашата икономика са с нулева
стойност. 

Това е таблицата “продукция - ресурси” на
Европейската комисия по статистика, която е
задължителна за страните членки на ЕС. Поради
липсата на алгоритъм за нейното използване за
прогнозиране на икономическото развитие на
страната, тя се използва само за нуждите на ана-
лиза за минало време. Тази таблица е създадена
от нобелиста Ричард Стоун, представена първона-
чално в неговия труд “Input - Output table and
National Accounts”, направена по поръчение на пред-
шественика на Организация за икономическо
сътрудничество и развитие. В таблицата са обеди-
нени двата квадранта на input-output table на нобе-
листа Василий Леонтиев. Първият от тях е за про-
изводствено потребената продукция. Вторият е
за крайното потребление, който е равностоен на
третият квадрант - за добавената стойност
(БВП), за потребените стоки и услуги. 

Сега таблицата “продукти - ресурси” включва 64
сродни групи: за продуктите 27 и за услугите 37. Те
са производни от отраслите и подотраслите на
input-output table. Сродността на групите е по две
линии: потребителско предназначение на продук-
тите и услугите и видовете базови технологии за
преработване на ресурсите - от първичните към
междинните продукти, до продуктите за крайно
потребление, вкл. за износ. За бизнес организации-
те: фирми, холдинги, браншови асоциации и др., ана-
лог на тези сродни групи могат да бъдат видовете
продукти и услуги и (или) някакви техни групиров-
ки.

Използването на таблицата за националните
сметки чрез RPSD алгоритъма за прогнозиране е
важно при  условията на пазарната икономика.
Прогнозирането на  64 на брой сродни групи от про-
дукти и от услуги (вместо на равнище общ обем на
БВП и то чрез метода на екстраполация и суб-
ективни експертни оценки), конкретизира бизнес
поведението на стопанските субекти. Това прогно-
зиране прави по-надеждно предвидима бизнес среда-
та. Примери за добри управленски практики в това
отношение са индикативното планиране във
Франция - през 60-70-те години на миналия век,
както и сегашни практики в южна Корея,
Сингапур, Виетнам и други страни.

Чрез RPSD алгоритъма  се постига комплексна
взаимосвързаност между структурно-технологич-
ния и стойностно-ценовия аспект на продуктово-
ресурсното балансиране /чрез съпоставими и
съизмерими стойностно-ценови парамет-
ри/ , както и монотонно нарастващ продуктивен
капацитет на иконо-мическата система. От тази
позиция е обосновано темповете на растеж на рав-

нището на 64-те сродни групи да се измерват чрез
текущите, пазарно формиращи се цени, вместо
чрез цените на базовата година.

II. 2. Прилагани алгоритми в теорията и
стопанската практика

Основните алгоритми за решаване на системи
линейни уравнения използват индексен ред . Чрез
него се преизчисляват следващите го уравнения.
Този ред се образува чрез разделянето на всичките
параметри в първото уравнение на параметъра
пред първата неизвестна. Този ред се изважда от
следващите уравнения. Така се елиминира тяхната
първа неизвестна. За преизчисляването на остана-
лите им параметри се използва специална формула.
По-нататък по описаният начин в индексен ред се
превръща второто уравнение. Чрез неговото
изваждане от следващите уравнения се елиминира
втората неизвестна, а чрез посочената формула се
преизчисляват и останалите им параметри и т.н.
докато се достигне до последното уравнение с него-
вата последна неизвестна. След нейното числово
определяне по обратен път се определят числовите
стойности на всички други неизвестни. 

Симплекс метода на линейното програмиране е
усложнена разновидност на представения алго-
ритъм - с водещ индексен ред при решаването на
системи линейни уравнения. При него се започва със
системи от линейни неравенства. Чрез тях се
ограничават горната граница за ресурсите.
Неравенствата се превръщат в уравнения чрез
т.н. допълващи променливи, но с ниски коефициен-
ти в максимизиращата целева функция.
Индексните редове се определят, следвайки големи-
ната на коефициентите в тази функция.
Съответните колони стават ключови, а редове-
те им ключови редове. При тяхното пресичане се
определя и ключовото число. Итеративното пре-
изчисляване на числовите стойности в системата
уравнения става по споменатата горе формула,
като в нея се включва и ключовото число.
Създатели на симплекс метода, работили само-
стоятелно, са Л. В. Канторович и Джалинг
Кумпманс, също носители на Нобелова награда за
икономика през 1975 г.

Ефективността на оптималното решение с
максимизиране на целевата функция, най-често на
печалбата, е резултат само на преразпределянето
на ограничените ресурси, в полза на високо печелив-
шите продукти.

Чрез използването на ключовия ред - с ключова-
та колона, при симплекс метода, само частично
(по двойки) взаимодействат входно-изходните (рес-
пективно продуктово-ресурсните) параметри на
системата, при прехода от една към друга итера-
ция. То се прави и чрез ключовото число, което е на
главния диагонал на таблицата (матрицата). А от
този диагонал се предопределя продуктивността
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на тази система. Така че симплекс метода за раз-
работване на балансирани и оптимизирани реше-
ния е само частен случай на напълно системния
по своя характер RPSD алгоритъм - за пълна балан-
сираност на управленските решения.

Независимо от липсата на целева функция,
решението чрез RPSD алгоритъма притежава каче-
ствата за оптималност. Това е така, защото:

а) целевите изисквания за ефективност са зало-
жени в приоритетите на целевия вектор, включи-
телно и за приоритети със стратегически харак-
тер - като работни места, образование и квалифи-
кация на трудовите ресурси, здравеопазване, чиста
околна среда, инфраструктура, международна
интеграция и др.

б) взаимосвързано се балансират както про-
изводството на продуктите и услугите, така и
необходимите за него ресурси. Това осигурява и
самите интегративни ефекти между 15 - 20 % от
приръста на БП и БВП в нашата икономика.

в) постига се идеалният оптимум по Парето -
всеки елемент от системата получава балансира-
ната и оптимизираната си числова стойност.

Алгоритъмът с водещ индексен ред се прилага и
при определянето на многофакторните регресион-
ни уравнения, които се използват за прогнозиране-
то, най-често на БВП. Техните числови стойности
се определят по посочения алгоритъм.
Съдържанието на тези фактори (в качеството им
на независими променливи), като брой работници,
обем дълготрайни активи и др.п. не съответстват
напълно на съдържанието на БВП или печалбата,
т.е. на съдържанието на зависимата променлива.
Сериозен методологически дефект е, че симетрично
разположените спрямо главния диагонал на табли-
цата коефициенти са с еднаква числова стойност.
Те са сумите от двуфакторните умножения или на
производните им двуфакторни корелационни коефи-
циенти. И още нещо по-важно: коефициентите на
този главен диагонал са с еднаква единична стой-
ност. Така се елиминира нарастването на продук-
тивността на системата. Защото детерминан-
тата на матрицата, респективно вътрешно про-
дуктовия мултипликатор, са равни на единица.
При това положение става невъзможно продуктово
- ресурсното взаимодействие при прехода от една
към друга итерация - към новото балансирано
състояние на системата. Като прибавим към това
и междуфакторната мултиколиниарност, то нега-
тивната оценка за многофакторните регресионни
уравнения, става напълно убедителна. Според
изтъкнатите дефекти от съдържателен и алго-
ритмичен характер, определено може да се каже, че
многофакторните регресионни уравнения са само
формално усложнен вариант на простата екс-
траполация (пренасяне) на динамиката от минали

години - към следващите. Тези уравнения не могат
да бъдат надежден инструментариум за прогнози-
ране - особено на ниските равнища на агрегиране на
производствено-стопанската дейност.

Посочените недостатъци на прилаганите алго-
ритми за управленски решения се обуславят от
използването на стационарната статистическа
теория (ceteris paribus - “при равни други условия”);
от използването на метода на въздействието,
за преизчисляване на параметрите на уравненията
- чрез водещия индексен ред, вместо на взаимодей-
ствието между всички параметри на икономиче-
ската система. Тези алгоритми са пригодни само
за простите затворени системи от неживата при-
рода (с липсващ метаболизъм). Обратната връзка
между промените на изходните и входните пара-
метри сега се прави чрез метода на “черната
кутия” на инженера Норберт Винер, вместо чрез
итеративно променящия се матричен мултипли-
катор при RPSD алгоритъма. 

Преодоляването на доказаната ненадеждност
на разработваните с тези алгоритми прогностич-
ни решения се прави чрез палиативното използване
на т.н. рисков мениджмънт, поддържането на голе-
ми резерви и скъп контролен апарат и др.п., така
че да се минимизират загубите в процесите на раз-
витие на икономическате системи. Залага се също
на експертни оценки - на субективните очаквания:
на бизнеса, на Международния валутен фонд,
Световната банка, на европейски институции и др.
Тези очаквания са на високо агрегирано равнище -
темпове на БВП, борсови цени на фундаментални
ресурси, процент на инфлация и др. Обикновено
очакванията в това отношение съществено се
коригират от техните автори - твърде късно, през
третото тримесечие на прогнозната година.

Посочените съществени методологически и
алгоритмични различия между системно-струк-
турния RPSD алгоритъм и несистемния стациона-
рен алгоритъм (включетелно и на симплекс метода
на линейното програмиране) при прогностичните
решения, може да се оцени от сравняване на тези
решения, базирани върху следния числов пример:

Базово положение (отчет)

Изменение на БП през прогнозната година - целе-
ви вектор:

106 à 110  приръст 1,038
96 à 133  приръст  1,385

124 à117 намаление 0,944

1 Този алгоритъм е създаден от големият немски математик Гаус Карл Фридрих (1777-1855), професор в университета на гр.
Гьотинген, т.е. преди повече от 200 години. 
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1. Решение чрез RPSD алгоритъм - 18-та
четна итерация

Последни коефициенти между 18 и 17 итерация:
0,9993
0,9995
0,9994
Интегративен ефект - общо

4,676 (6,848 икономисани ресурси, минус 2,172 от
намалена брутна продукция (вместо 360, тя е
351,04 - т.е. минус 8,96) 
или 6,848 - 2,172 = 4,676
4,676 : 21,668 (прираст на БВП 115,668 - 94) = 21,6 %

2. Решение с водещ индексен ред на систе-
мата линейни уравнения

Ако променим подреждането решението е
съвсем различно. Докато при RPSD алгоритъма то
не се променя. По-важното е, че в това решение
числата в третата колона са с отрицателна стой-
ност.

3. Решение чрез симплекс ( М ) метода

Поради липсата на интегративни ефекти при
решението чрез симплекс метода ефективността
на това решение се измерва на единица продукция.
Тя нараства: 6,655 : 354,756 = 0,0226, т.е. 1,85 %. За
сравнение с RPSD решението, при което тази ефек-
тивност нараства 21,668 : 351,04 = 0,0617,  т.е. 6,17
%.

Сравненията между решенията, разработвани
чрез симплекс метода и чрез RPSD алгоритъма,
заслужават внимание, защото и двете решения
отговарят на строго необходимото условие за
балансираност (т.е. без отрицателни числови
стойности) на решенията в областта на икономи-
ката.

Сравненията на решенията на числовия пример,
както и с предходни мои аналитични и прогностич-
ни изследвания, чрез използването на симплекс
метода показаха:

1. Решаваща роля за спазване на необходимото
условие за балансираност на неговите уравнения
между продуктите и лимитираните ресурси има
ключовото число във формулата за преизчисля-
ването на параметрите на уравненията. Нещо
повече, ключовите числа се намират на главния диа-
гонал на матриците (таблицата). Кумулативното
произведение от числата на този диагонал - като
частно от тяхното разделяне на съответната
брутна продукция, определят нейната детерми-
нанта, нейната вътрешно системна продуктив-
ност. 

2. Общосистемният ефект при решението на
числовия пример чрез RPSD алгоритъма е по-голям
спрямо този чрез симплекс метода - 3,3 пъти (в т.ч.
2,3 пъти са интегративните ефекти).

Съществена разлика между сиплекс метода и
RPSD алгоритъма е, че при първия се решават
системи линейни неравенства (превърнати в урав-
нения), а при втория - системи от нелинейни
интегрални и диференциални векторни уравнения,
и то многократно - при всяка итерация. Така се
реализира общосистемният ефект от продуктово-
ресурсните взаимодействия в процеса на развитие
на икономическата система.

III. Интегративните ефекти в прирасти-
те на брутната продукция и брутния
вътрешен продукт на българската икономи-
ка през периода 2003-2040 година

Тези ефекти са определени чрез пресмятанията
с RPSD алгоритъма за изминалите 2003 - 2010 годи-
на, както и за прогнозните пресмятания за 2015 -
2020, 2027, 2035 и 2040 година. 

Пресмятанията за изминалите години са напра-
вени през 2013 г., когато бе готова таблицата на
НСИ “продукция - ресурси” за 2003 г. Тя послужи за
базова таблица, чрез която се балансира таблица-
та и векторът на брутната продукция за 2004 г.
По аналогичен начин се пресметнаха таблицата и
векторът на брутната продукция за следващите
години до 2010 г. Аналогични пресмятания се напра-
виха с прогнозните години, но с първоначално опре-
делен целеви вектор на брутната продукция.

Интегративните ефекти в рамките на RPSD
решението се определя като прирасти между
балансирания е небалансирания  (първоначално
зададен) вектор на брутната продукция и на брут-
ния вътрешен продукт, респективно техния дял
(%) в тези прирасти. Този дял за брутната продук-
ция между 2003 и 2008 година е 16,5 %, а между 2008
и 2010 г. 11,2 %. Спадът се дължи на кризисната 2009
година.
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За прогнозните години този дял е следният:

Големият дял на интегративния ефект при БВП
между 2010 и 2015 г. се дължи на реализираните
еврофондове и доплащанията към тях от държав-
ния бюджет - най-вече през 2014 и 2015 г.

Най-голям прираст (процентни пункта) между
2020 и 2040 г. се очаква в сродните групи: селско сто-
панство заедно с хранителни продукти + 1,5;

основни метали и метални изделия (без машини)
+0,83; химически продукти и рафинирани
нефтопродукти +1,03. Най-големи са
намаленията в операциите с недвижимо
имущество, вкл. условен наем - 1,10; финан-
сови услуги заедно с допълнително пен-
сионно осигуряване - 0,9; търговия на едро
и дребно - 0,83.

В следващите три графики са предста-
вени обемите на: БП, на ресурсите и на

БВП - общо и по отделно за 27-те сродни групи про-
дукти и за 37-те групи услуги. Индексите на нарас-
тване между 2015 и 2040 г. за цялата икономика са:
за БП - 251,09 %, за ресурсите - 259,15 % и за БВП -
240,11 %. Нарастването им е с подчертано моното-
нен характер.
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IV. Структурноопределящи групи от
сродни продукти и от сродни услуги

Прогнозните пресмятания създадоха възмож-
ности да се идентифицират водещите сродни
групи при преструктурирането и развитието на
националната икономика. Тяхната водеща роля
се обуславя от големият обем и високата им про-
изводствено-технологична комплементарност.

Тези групи с техните относителни дялове в

обемите на: брутната продукция (БП), брутния
вътрешен продукт (БВП) и интегративните
ефекти (ИЕ) са представени в  таблица №...:

Структуроопределящата роля на 9-те сродни
групи от продукти и от услуги са разделени на
две части: група “донори” и група “бенефициен-
ти”. Първите са с изпреварващ индекс  на про-
изведения БП между 2016 и 2020 г., а вторите - с
изпреварващ индекс на потребените ресурси.
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*Показателите за тази година са от предход-
ната прогноза с размерност на таблицата за
националните сметки 57/57 групи сродни продук-
ти и сулуги.

За по-съдържателна характеристика на
структуроопределящата роля на 9-те сродни

групи от продукти и от услуги, те са разделени
на две части: група “донори” и група “бенефициен-
ти”. Първите са с изпреварващ индекс (коефици-
ент) на произведения БП между 2016 и 2020 г., а
вторите - с изпреварващ индекс на потребените
ресурси. 
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Другите две структуроопределящи групи са с
индекси, почти съвпадащи със средните за страна-
та - 1,2844.Относителният дял на групите от
двете части в прирастите на БВП на страната е
49,59%, на ИЕ - 42,58%. Общо за 9-те групи тези
дялове са съответно 60,88 % и 54,47 %. Прави впе-
чатление включването на държавното управление
в структуроопределящите групи. То е израз на
мащабната администрация и нейните високи
заплати. Що се отнася обаче за интегративния й
ефект, той е много нисък - 56 млн.лв., при средно за
9-те групи - 190 млн.лв. Интегративният ефект за
цялата икономика през 2016 - 2020 г. е 3200 млн.лв.
или 15,73 %, докато за групата на държавното
управление този процент е 1,7%.

* * * 
Икономиката - като най-сложна открита

система, на базата на вътрешно присъщите си
качества: динамизъм, интегративни продуктово-
ресурсни взаимодействия и повишаващо се каче-
ство и продуктивност, е самоорганизираща се и
саморегулираща се система в процеса на нейното
развитие. Интегративните ефекти в този процес
(неизмеримите досега балансиращи съставки) уско-

ряват нейния растеж. Те са спойката на развитие-
то, на нарастването на нейния продуктивен
потенциал.

В тези ефекти се съдържат икономиите от:
условно-постоянните разходи - управленски, инфра-
структурни, амортизационни отчисления и др.п.;
нарастваща продуктивност на ресурсите и пови-
шено качество (респективно ценова оценка) на про-
дуктите и услугите. 

При това положение основната задача на
органите за управление е да разкриват и с прио-
ритет да поддържат нейните структуроопреде-
лящи елементи; да включват в стопанския оборот
диференциалните предимства на страната; да
укрепват институционалната среда и др.п., като
разработват високо надеждни стратегии и прогно-
зи за балансирано развитие и нарастващ продукти-
вен потенциал. За тази цел, както се доказа мате-
матически и емпирично следва да се използва
системно-структурният RPSD алгоритъм.
Неотменна инвестиционна част в това нараства-
не следва да бъдат интегративните ефекти - плод
единствено на самото развитие на икономическа-
та система.
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Какъв Европейски съюз е необходим 
на България

Проф. д-р Борис Михайлов

Дописен член на Българска академия на науките и изкуствата
Директор на Институт за национални стратегически изследвания

Авторът анализира състоянието на България в
условията на Европейска интеграция и прави изво-
да, че са необходими радикални реформи в управле-
нието на българската държава. Подлага се на ана-
лиз и функционирането на действащия европейски
механизъм. Прави се оценка на предлаганите от
Европейската комисия сценарии за усъвършенства-

не на европейската интеграция, въз основа на
която авторът предлага два възможни варианта
за избор на комплексен механизъм за функционира-
нето на Европейския съюз.

Ключови думи: интеграция, Европейски съюз,
анализ, интереси, избор, държави-членки. 

Р Е З ю М Е

The author analyzes the state of Bulgaria in the con-
text of European integration and concludes that radical
reforms of state governance are needed. The functioning
of the existing European mechanism is also analyzed
and its main shortcomings are highlighted. An assess-
ment of the scenarios proposed by the European
Commission to improve European integration is made

and the author proposes two possible options for choos-

ing a comprehensive mechanism for the functioning of

the European Union.

Key Words: Integration, European Union, analysis,

interests, mechanism, choice, Member- States.

What kind of European Union is needed 
for Bulgaria

Prof. Dr. Boris Mihailov

Correspondent Member of Bulgarian Academy of Sciences and Arts
Director of Institute for National Strategic Investigations

A B S T R A C T

Проблемът за функционирането на ЕС и
мястото на България в него трябва да се раз-
глежда комплексно най-малко в три основни
измерения:

• Като проблем на цивилизационен избор на
България;

• Като институционален механизъм за функ-
ционирането на българската държава;

• Като институционален механизъм за функ-
ционирането на ЕС.

Всяко от тези измерения следва да се оце-
нява през призмата на следните обективни
интереси: интересите на българския народ (на
гражданското общество и отделната личност);
интересите на представителите на гражданите в
държавното управление (т. н. “политически елит”);
интересите на държавите-членки на ЕС;  интере-

сите на представителите на държавите-членки в
органите на ЕС (т. н. “европейски елит”); интереси-
те на държавите извън ЕС. Неотчитането в прак-
тиката на влиянието на посочените фактори в
тяхната комплексност е причина за незавидното
състояние, в което понастоящем се намира
България, както и функционирането на ЕС.

I. Проблемът за цивилизационния избор на
България

Цивилизационният избор на България след
1989 г. беше определен от категоричното отхвърля-
не от народа на бюрократичната и неефективна
централизирана планова икономика, недемокра-
тичната система на управление  и приемането на
пътя към пазарна икономика и демократична
система на управление на правовата държава.
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Комплексният анализ на т. н. “преход”
показва, че целите му в България не бяха постигна-
ти, за разлика от бившите социалистически стра-
ни от Централна Европа. Основните причини за
проваления преход и установяването на посткому-
нистическа олигархична система на управление са
анализирани от автора  и тук не са предмет на
изложение. Но проблемът за цивилизационния
избор продължава да стои с пълна сила, неза-
висимо от формалното ни членство в ЕС
поради следните причини:

• Масовото недоволство на народа от про-
дължаващата бедност, социално разслоение, липса
на справедливост и последно място в ЕС по разви-
тие във всички области;

• Пълната незаинтересованост на т. н.
“политически елит” от провеждане на
необходимите радикални реформи.

Авторът не разглежда проблема за други алтер-
нативни цивилизационни избори (Евразийски и
други), тъй като не разполага с конкретни пара-
метри на техните механизми, за да бъдат те срав-
нявани.

От горното могат да се направят следни-
те основни изводи:

Първо. Основното противоречие на съвре-
менния етап в страната е между обективния
интерес на българските граждани за реални рефор-
ми, които да реализират цивилизационния избор на
страната, и интересите на т. н. “политически
елит” против реформите и за запазване на статук-
вото. 

Формалните противоречия между интересите
на различни политически партии за привличане на
избиратели не предлагат алтернатива, а запазване
на статуквото.

Второ. Налагането на необходимите
радикални реформи зависи единствено от зре-
лостта и активността на гражданското обще-
ство. Слабостта му се дължи на неговата неорга-
низираност и пасивност, които се определят от
исторически и политически причини и от народо-
психологически черти на българина.

Трето. При наличие на  активно граждан-
ско общество реализирането на цивилиза-
ционния избор не е непременно свързано с инсти-
туционално обвързване с дадена форма на междуна-
родна интеграция. Успешното развитие на страни
като Норвегия и Швейцария извън ЕС и напускане-
то на Великобритания го доказват.

Четвърто. Обективно другите държави
извън ЕС нямат интерес от обединена
Европа - някои поради несъвместими системи и
враждебни намерения и други от конкурентни съоб-
ражения. Това, обаче трябва да подсилва аргумен-
тите за необратимост на процеса към обединена
Европа.

Пето. Цивилизационния избор на България
към пазарна икономика и демократична
система на управление е без алтернатива.
Това се потвърждава особено от предпочитанията
на младото поколение за образование и работа към
високо развитите демократични държави.  

Доказано е теоретично и практиката го
потвърждава, че няма по-съвършена систе-
ма от пазарната: при нея се произвеждат всички
търсени продукти и услуги, в резултат на конку-
ренцията се внедряват най-ефективните вариан-
ти на научно-техническия прогрес, постига се най-
ефективно използване на материалните, трудови-
те и природни ресурси, най-ниски цени на произвеж-
даните продукти и услуги и най-справедливо оценя-
ване на човека и неговите постижения. Друг е
въпросът как тази система се използва при различ-
ните демократични механизми.

II. Институционалният механизъм за
функциониране на българската държава и
положението на България в Европейския
съюз

Състоянието на България преди и след
присъединяването към ЕС е анализирано под-
робно от автора  и всички основни изводи и пред-
виждания, направени през 2010 година се
потвърждават. Те могат да се сведат до:

Първо. България не отговаряше на изиск-
ванията за членство в ЕС, но беше приета по
политически и геостратегически съображения. Тя
не отговаря на изискванията и понастоящем,
поради  липсата на интерес и  некомпетентност
от българските правителства за реформи. Не бяха
направени разчети за ползите и загубите на стра-
ната от членството в ЕС; все още не са разработе-
ни и приети дългосрочни прогнози и държавни поли-
тики за развитие на страната; не се прилага офи-
циално допитване до народа по стратегически про-
блеми, включително и за приемането ни в ЕС. 

Второ. Прокламираните принципи и
ползи от членството в ЕС не само не се
потвърдиха, но се оказаха във вреда за
България - някои по вина на българските прави-
телства и други поради несъвършенства на евро-
пейския механизъм:

• Изгодата от приемане на демократично
законодателство е нереалистично пожелание, не
само защото ЕС не успява да го наложи поради неза-
интересованост на българските правителства, но
и защото при доказан интерес за държавата това
законодателство може да се приеме и без членство
в ЕС;

• Приватизация като условие за премина-
ване към пазарна икономика беше изродена
чрез прибързаност,  без предварителна подготовка

1Михайлов, Б. „Приложна макроикономика”, Изд. „Нова звезда”, 2010, Част седма, Глава 33 
2Михайлов, Б. ” Приложна макроикономика”……, Глава 35
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и се проведе във форми, които по законодателен
път несправедливо ощетиха обществото и доведо-
ха до обогатяване на т. н. “политически елит” и на
организираната престъпност. 

• Изгодата от свободно движение на
стоки и услуги за засилване на национална-
та конкурентоспособност не само не се доказа,
но се трансформира в катастрофално унищожава-
не на българското производство поради смазващо-
то конкурентно предимство на развитите държа-
ви, несъразмерно ниските европейски фондове за
тази цел и задължителните тарифни и квотни
ограничения, които са от полза за богатите евро-
пейски държави и във вреда за България.

• Либерализацията на трудовите потоци
за осигуряване на по-добра реализация на
хората се оказа от полза за най-способните млади
хора, както и за безработните (около 2 млн.), но
това доведе до огромни загуби в демографското,
икономическото и духовно развитие на страната и
до несъизмерими ползи за богатите държави от
безплатното използване на образован  човешки
капитал. 

• Свободното движение на капитали като
възможност за реконструкция, модерниза-
ция на производството,  технически прогрес
и осигуряване на заетост е в полза на богатите
държави и във вреда за България поради липсата на
държавна политика за развитие на националния
капитал. Това доведе до неконтролирано завладява-
не от чуждия капитал на печеливши производства,
до износ на добавена стойност и основно насочване
на чуждите инвеститори към непроизводствената
сфера (финансова и търговска), които не осигуря-
ват икономически растеж.

• Теориите за икономическо догонване,
сближаване и изпреварващо развитие не се
оказаха валидни за България. Сравнителните ана-
лизи за икономическо развитие показват, че разли-
ките между бившите социалистически страни от
Централна Европа и западните страни намаляват,
докато за страните от югоизточна Европа и
България разликите се увеличават, както по отно-
шение на Централна Европа, така и на западните
страни.

Опитите на някои изследователи (пре-
димно от БАН) да определят количествени-
те ползи и вреди за България от членството
в ЕС не показват цялата картина, тъй като те не
използват пазарни методи и поради това се основа-
ват само на преките разходи и загуби, без отчита-
не на пълните ефекти при реалните пазарни проце-
си в дълбочина и на всички пазари. Подробното
математическо описание, като и методите за
определяне на неикономическите последствия
(социални, духовни, екологични и др.) са разработени

от автора за тази цел .
Трето. Съществуващият институциона-

лен механизъм за управление на България е
крайно икономически неефективен и социал-
но несправедлив. Това се доказва от редица
изследвания на Евростат, доклади на ЕК, на
Институт “Отворено общество”, доклади на
Държавния департамент на САЩ и ЦРУ, на социо-
логически агенции и др.: последно място в Европа по
конкурентоспособност, по качество на регулации-
те, по спазване на законите, по здравеопазване, по
свобода на словото, по икономическа свобода, по
обществена подкрепа на институциите и по кое-
фициент на сближаване; последно място в ЕС по
стандарт и качество на живота  и първо по бед-
ност; последно място по правораздаване и по
демокрация; първо място по корупция, по негра-
мотност, по равнище на престъпност, по диферен-
циация на доходите  и т. н. 

Основните изводи от критично неблаго-
приятното състояние на страната се свеж-
дат до следното:

• Наред с текущото равнище на крайно незадо-
волителните показатели, още по-тревожна е тен-
денцията за тяхното задълбочаване, особено след
значително намаляване или прекратяване на евро-
пейските фондове в близките години;

• Независимо от ниското жизнено равнище про-
учванията показват, че чувството в народа за
несправедливост е по-силно от чувството за бед-
ност, което носи надежда за промяна;

• Необходимите радикални реформи са един-
ственото решение на проблема за реализиране на
цивилизационния избор на България. 

Четвърто. Съществуващото дълбоко
недоволство в народа и желанието за промя-
на на статуквото се сблъскват с липсата на
представа как и с какви средства да се осъ-
ществи промяната (показателен е референдума
за приемане на изцяло мажоритарна изборна систе-
ма, който беше отхвърлен от парламента).
Частичните реформи от правителствата само
имитират промяна и целят запазване на статук-
вото. В това отношение интелектуалният елит
на страната е в исторически дълг към българския
народ. Авторът  е разработил проект за
Национална концепция за радикални реформи във
всички основни сфери: производствено-икономиче-
ската, финансовата, демографската, регионална-
та, външно-икономическата, социалната, духовна-
та и институционалното устройство и демокра-
тичната система на управление на държавата.
Необходими са обаче нови разработки и широки дис-
кусии в това направление, за да се стигне до обща
приемлива концепция за необходимите реформи и
мерките за тяхното реализиране.

3 Михайлов, Б. „Приложна макроикономика”........, Част Пета и Част Шеста  
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III. Институционалният механизъм за
функциониране на ЕС

ЕС функционира в условия на сериозни
противоречия между интересите на стра-
ните-членки, което води до непреодолими
трудности в неговото управление. Причина за
това е както незадоволителното конституиране
на съществуващите параметри на механизма за
управление на общността, така и неясните насоки
за неговото усъвършенстване. В тези условия е
недопустимо поведението на българските прави-
телства да приемат пасивно и със съгласие всички
решения на ЕС, както и да се стремят към засилва-
не на европейската интеграция независимо от ней-
ната бъдеща форма (например: самоцелния стре-
меж за влизане в еврозоната).

Състоянието и перспективите за разви-
тие на механизма на ЕС и мястото на
България могат да се оценяват, ако се изхо-
ди от обективните факти:

Първо. Утвърждаването на качествените
параметри на развитието чрез законода-
телството (за върховенство на закона) е предо-
ставено на отделните държави, но  българските
правителства, освен че нямат капацитет, не са
заинтересовани да го разработят и приложат даже
и след 10-годишно членство. В резултат на това се
санкционират гражданите, вместо виновните пра-
вителства.

Това несъответствие в законодателствата би
трябвало да се реши още в началния етап на прие-
мане на новите страни-членки, като се утвърди от
ЕС унифицирано законодателство за всички държа-
ви-членки.

Второ. Съществува непреодолимо проти-
воречие между изработването и утвържда-
ването на автономни бюджети от държави-
те-членки, от които зависи равнището на иконо-
мическото развитие и жизнения стандарт в тях
от една страна и от друга страна - използваните
от ЕС инструменти за регулиране в общността:

• Наложените принципи за неограничено движе-
ние на стоки, услуги, хора и капитали са присъщи за
управление на еднородна общност с общ бюджет, за
да служат за пазарно формиране и изравняване на
цените на стоките и услугите, на цената на труда
(работната заплата) и на цената на капитала
(лихвения процент). Вместо това, наличието на
автономни бюджети и различна степен на иконо-
мическо развитие (и конкурентоспособност)  води
до изгода за богатите държави, до огромни загуби
за бедните и до задълбочаване на неравенството
между тях.

• Използваните ограничителни тарифи като
икономически лостове, вместо да се прилагат по

отношение на други държави и общности извън ЕС,
за да защитават неговите интереси, се използват
между държавите-членки в интерес на богатите
държави. Автономните бюджети и различната
степен на конкурентоспособност предполагат
използването на тарифните ограничения от
отделните държави  за защита на техните про-
изводства.

• Използваните ограничителни квоти за отдел-
ни производства, както и различна степен на
допускане на държавна помощ, освен че облагоде-
телстват богатите държави, са в грубо противо-
речие с принципите на пазарния механизъм, които
не допускат преки административни лостове на
пазара.

• Европейските фондове и субсидии се разпреде-
лят по административен път без ясни критерии, с
цел да се подпомагат по-бедните страни, което
води до отрицателни стимули за повече помощи,
вместо по-висока ефективност. Освен това те се
утвърждават за цели, определени от ЕС без оглед
на интересите на отделните страни (например за
инфраструктура, вместо за производствени цели).

• При утвърждаване на общоевропейски полити-
ки (за постигане на производствени, технологични,
екологически и други стандарти, енергийна поли-
тика, търговски и политически отношения с други
страни, миграционна политика и др.) не се прилага
възмездяване на страни, които са ощетени от тях
или са непосилни за изпълнение. Това поражда нераз-
решими противоречия между интересите на
отделни страни и общността.

Трето. Конституираните органи за
управление на общността (Европейски парла-
мент, Съвет на Европа, Европейска комисия с мно-
жество комисии и Европейска централна банка)
представляват по-скоро органи за бъдещо центра-
лизирано управление, което на настоящия етап
поражда посочените  противоречия и е несъвме-
стимо с  автономните бюджети на страните.
Тези противоречия се подсилват от недемократич-
но избраната и бюрократична структура на евро-
пейските органи. 

Посочените аргументи показват, че е
необходимо сериозно усъвършенстване на
институционалния механизъм за функцио-
ниране на ЕС. 

Четвърто. Предложените 5 сценария в т.
н. “Бяла книга” на ЕС са разграничени по меха-
нични признаци, без всеки от тях да може да бъде
обоснован като завършен механизъм:

• Първият сценарий, отговарящ на съще-
ствуващия механизъм с всички посочени противо-
речия и недостатъци не може да бъде приет като
ефективен механизъм.

4Михайлов, Б. Национална концепция за радикални реформи в България – представена на Национална конференция, организи-
рана от БАНИ през октомври, 2016
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• Вторият, третият и четвъртият сце-
нарии освен недостатъците на първия сценарий
съдържат в себе си функционално несъвместими
елементи на интеграцията: не може да се приеме
само единен пазар, без валутен съюз; съюзът на
няколко скорости регистрира обективния факт за
развитие на държавите на различни равнища, но
това ще изисква  утвърждаване на отделни  меха-
низми за различните равнища, което ще засилва
противоречията между тях поради несъвмести-
мост на механизмите (интеграция само по данъ-
чна система, или само по социална система, или
само по търговия, без другите системи е немисли-
ма!).

• Петият сценарий (за Федерален ЕС) е оче-
видно предпочитан от ръководството на ЕС: зато-
ва са посочени слабостите на предходните четири,
затова е изградена и съществуващата институ-
ционална структура и създадена “еврозоната”.

IV. Какъв Европейски съюз е необходим на
България?

Направеният до тук анализ и досегашният
опит показва, че са възможни два варианта на ком-
плексно завършени институционални механизми за
функциониране на Европейския съюз : 

Първи вариант: Централизирано управле-
ние на общността (общи органи за управление;
единно законодателство; централно разработване
и утвърждаване на стратегии за развитие на
основните сфери; единен бюджет; единна валута;
централно регулиране на пазара; утвърдена демо-
кратична система на управление). 

Главните особености на този вариант са:
• Утвърдените в практиката подходи,

методи и инструменти за управление при
пазарни и демократични условия са крайно
несъвършени - те не позволяват надеждно про-
гнозиране и регулиране в отделна държава и още по-
малко в бъдеща огромна разнородна федерация.
Практиката го е доказала чрез възникване на
непредвидени (за държавата) икономически кризи и
неефективна парична политика. Това ще затрудни
изключително управлението на общността.
Авторът е предложил в това отношение по-
съвършени пазарни подходи, методи и инструмен-
ти .

• Отнемането на суверенитета на отдел-
ните държави за политиките по основните
сфери ще доведе до:

а. Отпадане на необходимостта от централни
държавни органи на законодателната,  изпълни-
телната и съдебната власт. Съществуващите ще
се трансформират в изпълнителни агенции.

Запазването им в сегашните функции ще предизви-
ка допълнителна бюрократизация в общността.

б. Пазарните субекти и гражданите трябва да
се отнасят до централните органи на ЕС за реша-
ване на техните проблеми, тъй като местните
органи ще се оправдават с решенията на ЕС. Това
ще намалява стимулите за конкуренция на пазар-
ните субекти и ще увеличава чувството за неспра-
ведливост в гражданите.

• Централното управление на общността
ще ограничи широкото използване на зна-
нията и уменията на интелектуалния
потенциал на отделните държави и ще се
сведе до използване на ограничен кръг специалисти
в централните органи на ЕС. Те могат лесно да
бъдат поставени в условия да защитават интере-
сите на определени кръгове или държави, а не на
всички граждани на общността.

• Демократичната система на управле-
ние на общността  чрез избори и контрол на
избирателите върху властта ще се обез-
смисли:

а. По-малките държави като България ще
имат незначително влияние при вземане на
решенията в Европейския парламент поради про-
порционално по-малкия брой депутати. Те ще
бъдат поставени в условия да защитават чужди
интереси, без възможност да им се търси отговор-
ност от страната, особено при съществуващата
система да се гласува за партии, а не за личности.

б. Изборът на ръководни длъжности в ЕС,
даже и при мажоритарна система, не може
да бъде ефективен, понежи личностите от дру-
гите страни няма да бъдат познати за всички и
трудно може да им се търси отговорност от изби-
рателите в отделните страни.

в. Ролята на гражданските общества в
отделните страни ще се обезличи,  защото те
няма да играят необходимата роля нито на мест-
но, нито на европейско равнище. Всичко това ще
доведе до още по-пълно откъсване на интересите
на гражданското общество от интересите на
управляващия елит (показателно е даже при съще-
ствуващия европейски механизъм пълното негли-
жиране и даже осъждане от европейския елит на
решения на национални парламенти или референду-
ми, което по същество противоречи на всякакви
демократични принципи).

• Има реална опасност от обезличаване на
отделните нации по отношение на техния
бит, култура, етнически, религиозни и други
особености, тъй като насоките за развитие на
човешкия капитал (образование, наука, култура,
изкуство и др.) и другите европейски стратегии ще

5Михайлов, Б. „Приложна макроикономика”........, Част Седма, Глава 35
6Михайлов, Б. „Приложна макроикономика”........, Част Пета, Глава 19 и Част Шеста, Глава 23
Mihailov, B. et al. –  Modeling  Growing Economies in Equilibrium and Disequilibrium. Modeling Alternative Socioeconomic Mechanisms

–  Durham, USA,  1983
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се определят от централните органи, които
могат да прокарват политики, чужди на национал-
ните традиции.  

Втори вариант. Европейска интеграция
при децентрализирано управление на държа-
вите-членки със следните особености:

• Пълно хармонизиране на законодател-
ството на отделните държави по отношение
на пазарните принципи, демократичната система
и правовата държава;

• Запазване на националния суверенитет
на държавите да разработват и провеждат поли-
тики в основните сфери съобразно своите нацио-
нални, икономически, социални и други интереси;

• Преустройство на националните
държавни институции съгласно новото
законодателство при отчитане на специфични-
те условия в отделните държави;

• Създаване на Европейски координацио-
нен съвет, състоящ се от представителите на
правителствата на държавите-членки, който да
разглежда и решава въпросите от общ интерес при
пълен консенсус;

• Възможност за създаване на общоевро-
пейски структури по определени дейности
от общ интерес, когато те функционират по-
ефективно от дейностите в отделните страни
(общи научни, приложни и други дейности, общи
инфраструктурни, енергийни, контролни, инфор-
мационни, отбранителни и други системи).
Участието на отделните страни ще става чрез
общо финансиране и съвместно участие в управле-
нието им за срок и обем, отговарящ на интересите

на отделните държави; 
• Създаване на Европейски изследовател-

ски център към Европейския координацио-
нен съвет, в който да участват чрез конкурс
постоянно или на консултантски начала висококва-
лифицирани специалисти от отделните страни с
основна функция да разработват дългосрочни про-
гнози и стратегии за развитие на общността, да
осъществяват експертиза на предложенията на
отделните страни и да предлагат решения на
Европейския координационен съвет.

Този вариант не изключва възможност за
пълно обединяване (сливане) на две или пове-
че държави, когато техните интереси го нала-
гат.

Вторият вариант избягва всички отри-
цателни страни на съществуващия меха-
низъм и на първия вариант и запазва всички
пазарни стимули и принципи на демокра-
тичната правова държава и развито граж-
данско общество .

Вторият  вариант е твърде вероятно да
не отговаря на интересите на т. н. “полити-
чески елити”, които са заинтересовани от запа-
зване на статуквото или биха предпочели първи
вариант, който  им осигурява  недемократично
постигнато властово и материално положение. По
тази причина гражданското общество, кога-
то бъде достатъчно зряло и организирано,
трябва да си извоюва правото да вземе край-
ното решение за отделните варианти при
задължително осигурен информиран избор.

Доп. член проф. д-р Борис Михайлов
Тел.: 0887 370 542
E-mail: bormihailov@abv.bg

Corresponding member prof. Dr. Boris Mihailov
Tel.: +359 887 370 542
E--mail: bormihailov@abv.bg

*

7Михайлов, Б. „Приложна макроикономика”........, Част Седма, Глава 34
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“За” и “против” влизането 
на България в еврозоната

Акад. проф. дфн. д-р ист. Нако Стефанов

Българска академия на науките и изкуствата
Нов български университет

През последните месеци ставаме свидетели на
активна пропагандна обработка на общественото
съзнание в България от страна на мастити пред-
ставители на водещи политически партии, ключо-
ви средства за масова информация, икономисти и
финансисти, а най-вече от неправителствени орга-
низации (НПО) и други подобни, за необходимостта
Родината ни в рамките на една година да канди-
датства едновременно за предварителния меха-
низъм ERM II, т.нар. “чакалня за еврото”, както и
за присъединяване към Банковия съюз. По този
повод даже бе заявено, че съществува консенсус
между основните политически партии. 

В тази връзка бяха дадени много аргументи “за”
и “против”. В дадения материал ще се опитаме да
разгледаме всички тези аргументи, за да може да
формираме относително меродавно мнение за това
струва ли си Отечеството ни да се отказва от
лева в името на еврото, което се разглежда и като
път за по-нататъшната евроинтеграция на
България.

Класификация на аргументите “за” и
“против” еврото в България

Първото, което ще се опитаме да направим, е да
създадем една първоначална класификация на всич-
ки тези аргументи “за” и “против” по редица кри-
терии. Първият такъв критерий е несъмнено
функционалната област на аргументацията. От
позицията на този критерий следва да се говори за:

• Политически аргументи - това са аргументи
пряко свързани с политическия процес на национал-
но и регионално равнище. В случая имаме предвид
интересите и целите на политически партии и
икономически групи в нашата страна, както и
такива на политически течения и обединения,
както и стоящите “зад гърба” им финансово-иконо-
мически структури на равнище ЕС;

• Икономически аргументи  - това са аргументи
свързани с икономическия процес, взаимоотноше-
ния и взаимодействия на национално ниво и в рам-
ките на ЕС;

• Геоикономически и геополитическа аргумента-
ция - в случая става дума за един по-мащабен поглед
върху “за” и “против” както от гледна точка на
време, така и на пространство, т.е. присъства
дългосрочност като перспектива и включване не

само на национален и регионален аспект, но и глоба-
лен ракурс при формиране на гледна точка и пози-
ция.

Несъмнено възможни са и други типове класифи-
кации, като например:

• Спекулативни аргументи -  това са аргумен-
ти, които са ненадеждни и безмислени, поради
което имат характер на спекулация;

• Рационални аргументи - такива, които се
характеризират с висока степен на надеждност,
т.е. вероятност да се осъществи процесът или
събитието, което се издига като аргумент “за” или
“против”.

Предвид тези две класификации нека да изброим
всички аргументи “за” и “против” и се опитаме да
ги систематизираме по тези два критерия. В слу-
чая ще използваме двумерна координатна система,
наречена още Декартова координатна система,
защото нейн “баща” е френският философ и мате-
матик Рене Декарт (1596 - 1650). Той я предлага през
1637 г. в две свои съчинения: “Разсъждение за мето-
да” и “Геометрия”. При  нея има две оси: хоризон-
тална - “абсциса” и вертикална - “ордината”. По
абсцисата се разполага критерият функционал-
ност с трите упоменати по-горе групи, а по орди-
натата - спекулативност и рационалност.

Относно “за” и “против” - политическа и
икономическа аргументация

Нека да започнем с ключовите политически
аргументи, представени на конференцията
"България в еврозоната. Икономическата логика
срещу митовете",  третото събитие от поредица-
та “Европа отново на път”, инициирано от прези-
дента на ПЕС. Гост на форума е бил премиерът
Бойко Борисов. Форумът е организиран от Сергей
Станишев и Ева Майдел (Ева Константинова
Майдел (по баща Паунова) е български политик от
партията ГЕРБ. Тя също така е член на ЕП и пред-
седател на Европейското международно движение).

На форума Станишев предупреждава, че “има
визия за ЕС - Европа на две скорости.  Съответно
ако сега изпуснем възможността да станем члено-
ве на еврозоната, може да се наложи да чакаме
дълго. Винаги е по-добре да участваш във взимане-
то на решения, отколкото да бъдеш техен
изпълнител”, категоричен е президентът на ПЕС.
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“С еврото влизаме в "А" отбора на ЕС” /курсив мой -
Н.С./, изтъкна Сергей Станишев." (цит. по
http://epicenter.bg/article/Sergey-Stanishev--
Prisaedinyavaneto-kam-evrozonata-iziskva-nat-
sionalno-usilie/152827/2/0). 

Ако приемем, че това са ключови политически
аргументи, явно подкрепени както от БСП, така и
от ГЕРБ, т.е. основните политически партии у нас,
може да се твърди, че съществува политически
консенсус по тези въпроси. Въпреки това, по наше
мнение, гласът “за”, ръководен от аргумента, че
това ще ни даде възможност да “участваме във взи-
мането на решения” и да бъдем в “А” отбора на ЕС”,
по скоро бихме причислили към спекулативните
аргументи, отколкото към рационалните. Защото
на всеки е ясно, че България, която е най-бедната
страна в ЕС, намираща се в тежка демографска
катастрофа, “мачкана и тъпкана” по-най различен
начин от европейските институции - селскосто-
панските субсидии, проблемът с “тираджиите”,
сегашните намерения за разполагане на “бежански
лагери” и т.н., едва ли ще бъде допусната да “взема
решения” и да стане “А” отбор само за това, че е
приела еврото.  Да, следва да признаем, че това
може да бъде фактор. Но едва ли следва да се съмня-
ваме, че най-важните фактори са други - динамично
социално-икономическо развитие (високи темпове
на икономически растеж, вдигане на доходите, бърз
преход към т.нар. “Четвърта индустриална рево-
люция”), преодоляване на демографската ката-
строфа и т.н.. Това са пътищата към “А” отбора,
използвайки езика на С.Станишев, а не простото
влизане в Еврозоната. Така че този аргумент опре-
делено може да бъде сметнат на силно спекулати-
вен.

Но нека да минем към икономическата аргу-
ментация “за”. Тук ще цитираме и Институтът
за пазарна икономика, който с финансовата подкре-
па на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева
Майдел, изготви и публикува доклад относно
потенциалните икономически ефекти от присъеди-
няването към Еврозоната. В този доклад се
твърди, че “... покачването на суверенния кредитен
рейтинг в повечето страни се наблюдава още с
приемането на страната в чакалнята на еврозона-
та, ERM II. Ново покачване на рейтинга обикновено
следва и при официалното приемане на еврото по-
късно. За България S&P’s неотдавна обяви изрично,
че влизането в ERM II ще бъде фактор за повишава-
не на рейтинга на страната. Вдигането на рей-
тинга от своя страна ще доведе и до по-ниски
лихви, по-лесен достъп до финансиране и повече
инвестиции.” (тук и по-нататък цитатите са по
анализа “Присъединяване на България към еврозона-
та - икономическият поглед.Ефекти за икономика-
та от присъединяване към ERM II и еврозоната” с
автори д-р Десислава Николова, Институт за
пазарна икономика, Георги Ангелов, Институт

“Отворено общество” - София, Калоян Стайков,
Институт за пазарна икономика/ИПИ/, издаден
от ИПИ. Същият този анализ може да бъде наме-
рен на страницата на ИПИ - ime.bg).

Нужно да се подчертае, че високият кредитен
рейтинг играе роля за привличане на преки чужди
инвестиции. Но това не е единствения фактор. Да
не говорим, че това, което се наблюдава в други
страни, не е гаранция, че подобно явление ще се
повтори и у нас. Привличането на чужди инвести-
ции е резултат от много комплексни фактори. При
което, например, корупцията, липсата на прозрач-
ност в стопанския живот, а трябва да кажем и
факторът “демографска катастрофа”, в резултат
на която не могат да се намерат подходящи кадри,
в никакъв случай не са “силна черта” на бизнес сре-
дата в България. Общата политическа среда е също
важен момент. Авторът на настоящия  материал
е разговарял с редица чужди инвеститори. Те са спо-
деляли опасенията си, че решенията, които са взе-
мали български правителства във връзка с един или
друг чужд мащабен инвестиционен проект, като
правило са се изменяли, въпреки първоначално при-
етия курс. Такива “политически колебания” опреде-
лено не създават климат на доверие сред значими
чужди инвеститори. В този смисъл повишаването
на кредитния рейтинг на страната в резултат на
стъпките за влизане в Еврозоната не е достатъчно
условие за “нахлуване” на поток от чужди инвести-
ции. По този начин и този аргумент може да
възприемем по-скоро като спекулативен, отколко-
то за рационален.

Друг аргумент изтъкнат в гореспоменатия
доклад-анализ е, че “Близо 95% от преките чужде-
странни инвестиции влязоха в България след като
страната получи покана за започване на преговори
през 1999 г. Подобен положителен ефект можем да
очакваме и от процеса на подготовка за членство в
ERM II и еврозоната.” На фона на резкия спад на
чуждите инвестиции през последните месеци, през
които се говори за нашата интеграция в
Еврозоната, такива очаквания са доста илюзорни.
Вместо да се “помпат розови илюзии” по-добре след-
ва да се анализира защо е този значителен спад в
инвестиционния поток в България.

Не може да се пренебрегне и друга една спекула-
ция, пак дадена в гореспоменатия доклад-анализ, а
именно, че “От гледна точка на неотдавнашните
събития в българската банкова система, присъеди-
няването към единния надзор над банките в еврозо-
ната би било сред сериозните позитиви за икономи-
ката. Безспорно, най-големият плюс на Единния
надзорен механизъм ще бъде по-високото доверие в
надзора над местните банки. Това е равнозначно на
репутационна печалба за страната, предвид това,
че надзорът ще се извършва по единна европейска
методика и с участието на външна институция с
висока репутация.” 
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Доколко са оправдани тези очаквания за ефек-
тивността на единния надзор над банките в
Еврозоната и за контрола над дълга и финансовите
потоци в страните, възприели еврото? Нека да
погледнем някои факти: Държавният дълг в Гърция
спрямо БВП е  178.6%. За сравнение, средната стой-
ност на държавния дълг за всички страни от ЕС (28
държави) в края на 2017 г. според Евростат е 81,6%,
в еврозоната (19 държави) - 86,7%. Приет преди 26
години, Договорът от Маастрихт предвижда мак-
симален допустим размер на дълга  60% от БВП.
Преди финансовата криза от 2007-2009 година
Брюксел ревниво наблюдаваше как страните отго-
варят на изискванията на Маастрихт. Кризата
обаче задълбочи финансовото положение на повече-
то държави-членки на ЕС, така че прилагането на
договора се превърна  по-скоро в изключение, откол-
кото, правило.

“PIGS” - СВИНЕ (от английски). Това са
Португалия (P), Италия (I), Гърция (G), Испания (S).
Португалия се нарежда на трето място в ЕС по
относително равнище на задлъжнялостта, като
застава зад Италия (125,7%). Резултатът на
Испания е близо до 100% (98,3%).

Европейският съюз вече е загубил Обединеното
кралство. Може да загуби Италия и Испания.
Основата на ЕС ще остане Германия, Франция и до
известна степен Белгия. И около тях - голяма група
държави със слаба икономика и действащи като
постоянни кандидати за заеми от ЕЦБ и субсидии
от бюджета на ЕС. Същевременно локомотивите
на европейската икономика не излъчват  примерни
показатели. Германия има равнище на публичен
дълг от около 70% от БВП. Разбира се, не е лошо на
фона на други страни, но по-лошо от нормата на
Договора от Маастрихт (60% от БВП). А във
Франция тази цифра е достигнала 100%.

Дискусиите за бъдещето на ЕС обикновено се
отнасят до показатели само за държавния дълг. Но
всъщност за общата картина е необходимо да се
вземат предвид дълговете и на други сектори - кор-
поративен и този на домакинствата. Според оцен-
ките на Банката за международни разплащания
общият дълг на Италия е бил 263% от БВП през
2017 г. И тогава се оказва, че Италия в този показа-
тел не принадлежи към категорията на най-необла-
годетелстваните страни на Европейския съюз.
Например в съседна Португалия този показател е
значително по-висок - 321%. Но ето и общите нива
на дълга на страни, които обикновено се водят
като най-богатите в ЕС: Холандия - 290%, Франция
- 321%, Белгия - 338%.

Дадените по-горе данни са и отговор на следва-
щия аргумент в доклада-анализ , че “Влизането в
еврозоната означава достъп до общите фондове на
еврозоната - 700-милиардния Европейски механизъм
за стабилност, единния механизъм за преструкту-
риране на проблемни банки, евентуално и единния

фонд за гарантиране на влоговете, както и достъп
до ликвидност и рефинансиране от ЕЦБ. Това нама-
лява драматично рисковете както за банковата
система, така и за фиска, и е своеобразна застра-
ховка в случай на кризи.  Това означава по-лесно пре-
минаване на страната и финансовата º система
през периоди на кризи.“

В тази връзка ще запитаме, какво ще отго-
ворят защитниците на тезата за бързото интег-
риране в Еврозоната по повод на това, че ЕЦБ ще
отнеме 80% от резерва на България, гарантиращ
валутния борд. А това са 38-40 милиарда евро!!!
Защо Родината ни трябва да се лишава от тези
средства?!

Не може да не припомним и друг момент.
Като правило досегашната практика на преход
към еврото във всички страни без изключение пока-
зва, че смяната на собствената парична единица с
евро води до скок на цените на дребно до два пъти.
Въпреки обвиненията от страна на привърженици-
те на бързата интеграция в Еврозоната, че таки-
ва “страхове” са спекулативни, може ли някой да
гарантира, че подобно явление няма да се случи. И
ако това стане, какво прави тогава българският
народ, 1/3 от който и без това е под чертата на
бедността? 

За геополитическата и геоикономическа
аргументация по повод бързата интеграция
в Еврозоната

Днес ставаме свидетели как центробежните
тенденции в ЕС се усилват. Вече имаме “Брекзит”.
Нараства евроскептицизмът в Италия и в редица
други страни-членки. Засилва се неустойчивостта
в политическите кръгове, които са твърди при-
върженици на ЕС в текущия му формат в страни-
те от ядрото - Германия и Франция. Плюс това
нарастват и противоречията между самите тези
две водещи страни. Всичките тези негативни явле-
ния са резултат от дълбоката криза на неолиберал-
ния модел, който е в основата на днешния ЕС. От
друга страна  се наблюдава задълбочаваща се криза
на еднополярния свят, част от платформата на
който е ЕС.

В страната - флагман на неолиберализма и гло-
бализма, т.е. “глобализацията по американски”, на
чиято инициатива и досегашна подкрепа се дължи
ЕС в днешния си формат, на власт дойде тенден-
цията на класическия десен национален консерва-
тизъм. Тази тенденция утвърждава, че всяка
държава има своите национални интереси, както
има и правото да ги защитава. Такава линия е в
пълен контраст с текущата йерархия на ценности
и зависимости в ЕС, където  националните интере-
си са смачкани под “Брюкселския диктат”, а
Брюксел се съобразяваше единствено с неолиберал-
ния, глобалистки Вашингтон.  

Едновременно с това се наблюдава постоянно и
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неизменно укрепване на Азия и Евразия. Дългият
Азиатски цикъл на ускорено капиталово натрупва-
не и стопанска динамика продължава своя ход пред-
ставен днес не само от Китай, но и Индия и стра-
ните от АСЕАН. Евразия, т.е. РФ, се върна на гло-
балната геополитическа сцена, базирайки се на при-
добитото ново военно-стратегическо превъзход-
ство...

Всичко това е ясен сигнал, че ще настъпва
значителна промяна в глобален план, но също така
и в самия ЕС. Не искаме да гадаем и спекулираме със
сценарий за вариантите на тази промяна. Ясно е
само едно, че става дума за гигантски поврат,
който ще измени много неща. Поврат, който по
своите мащаби ще бъде не по-малък от този, който
вече наблюдавахме в края на 80-те и началото на 90-
те години на ХХ век. Поврат, от който нашата
Родина - България бе сред най-губещите страни...

Позитивни аргументи за влизане в
Еврозоната

По-лесното преминаване през кризи за страни-
те от еврозоната се вижда ясно от скорошния
опит на България и страните от еврозоната. От
една страна, икономическата и финансовата криза
доведе до по-слабо увеличение на лихвите по креди-
тите в страните от еврозоната в сравнение с
България. При последвалото възстановяване се
наблюдава същото - лихвите по кредитите в евро-
зоната намаляха значително по-бързо в сравнение с
тези в България. Това показва, че бидейки извън
еврозоната, България понася кризите по-тежко, а
възстановяванията са значително по-бавни. С
други думи присъединяването към единната валу-
та би спомогнало за намаляването на силата на
външните икономически шокове за страната,
както и за по-бързо възстановяване от тях.
Влизането в еврозоната намалява и транзакцион-
ните разходи по обмен на валута и таксите по бан-
кови преводи. Само спестените разходи по обмяна
на валута за целите на външната търговия над-
хвърля 450 млн. евро на година, което е почти 1% от
БВП. Това е три пъти повече от размера на данък
дивидент и е равносилно на намаление на данъка
върху печалбата наполовина - изключително голям
ефект. Отделно, присъединяването към еврозона-
та се очаква да доведе до намаление на таксите по
банкови преводи към страни от еврозоната. В
момента средната банкова такса за такива
трансфери е около 20 евро, докато в рамките на
еврозоната тези такси в повечето са случаи нулеви
или близки до нулата. Това означава допълнително
спестени разходи за българския бизнес и граждани
от порядъка на 5-6 млн. евро всяка година.  

Разбира се, членството в еврозоната означава и
участие на страната в нейните спасителни меха-
низми, както и заплащане на такса за надзор от
българските банки. Що се отнася до вноската на

България в Европейския механизъм за стабилност
/ЕМС/, по наши изчисления тя би била около 1%- 2%
от БВП в зависимост от икономическо развитие на
страната към момента на влизане в еврозоната.
Тази сума е напълно поносима цена за “застраховка-
та”, която ЕМС дава на всяка страна-членка и е
сходна с излишъците по бюджета на страната в
последните 2 години, т.е. би била лесно платима от
бюджетна гледна точка.  Освен тази вноска от
България ще се очаква да поеме гаранция за
допълнителна вноска от порядъка на 15% от БВП,
но тази гаранция ще се задейства само при нова
тежка фискална или  банкова криза в еврозоната.  

Влизането в еврозоната ще наложи плащането
на надзорни такси от банките към ЕЦБ, които
обаче за повечето български банки биха били симво-
лични - от порядъка на няколко хиляди евро на годи-
на. Но това е много вероятно да се случи и без вли-
зане в еврозоната, тъй като тази практика за
финансиране на надзорни и регулаторни органи чрез
такси се разпространява и извън еврозоната.
Например, от настоящата година българската
Комисия за финансов надзор се самоиздържа точно
с такива такси върху поднадзорните лица.  

Като цяло позитивите надделяват значително
и страната би пропуснала много, ако не кандидат-
ства или се забави. Сега, в добрите времена за евро-
пейската и българската икономика избледняват
спомените за кризата и се увеличава вероятност-
та за положително решение при кандидатстване в
ERM II. ERM II не се е разширявал от повече от десе-
тилетие именно заради кризата и затова сегаш-
ният благоприятен момент трябва да се използва.
България тъкмо излезе от групата на страните с
прекомерни макроикономически дисбаланси съвсем
наскоро беше повишен кредитният º рейтинг, а
през януари 2018 г. пое и председателството на ЕС.
Всичко това е индикация за много по-благоприятен
международен имидж на страната. Тези положи-
телни развития трябва да се използват за
напредък към еврозоната, който  ще създаде
допълнителни позитиви за международните
възприятия на страната.  

Междувременно еврозоната непрекъснато се
променя, като този процес се ускори след кризата.
И в момента има редица предложения за промени -
например, за създаване на отделен бюджет и на
отделен парламент на еврозоната. Тези предложе-
ния, ако бъдат реализирани, директно ще изключат
страните извън еврозоната както от вземането
на решения, така и от достъп до средства. Макар
и радикални и трудно приложими, споменатите
идеи показват насоката на мислене в еврозоната и
приоритизирането на самата еврозона за сметка
на ЕС. Дори по-ограниченото предложение за създа-
ване на отделно перо за еврозоната в общия евро-
пейски бюджет, също ще е за сметка на структур-
ните и кохезионните фондове и целта е средства-



l

25

Акад. Нако Стефанов. “За” и “против” влизането на България в еврозоната

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

та да се използват за страните от еврозоната.
Т.нар. Еврогрупа - финансовите министри на стра-
ните от еврозоната и нейният председател -
става все по-влиятелна и много решения се вземат
там, без участие на останалите финансови мини-
стри от ЕС. 

На практика еврозоната се интегрира по-бързо
от останалата част на ЕС и се създава реален риск
от Европа на две скорости, като на втора скорост
ще бъдат тези, които останат извън еврозоната.
Този разлом се подклажда и от излизането на
Великобритания, което променя съотношението
на силите между страните в и извън еврозоната.
Все по-вероятно е важните решения да се вземат
от страните в еврозоната, а страните извън нея
няма да имат сериозно влияние. Това увеличава
стимулите за членство в еврозоната и участие в
обсъжданията.  

Нещо повече, всички нови страни-членки са
задължени да влязат в еврозоната, но докато са
отвън реално не могат да оказват влияние върху
реформите. Реформите и бъдещето на еврозоната

ще бъдат определени от сегашните членове, а бъде-
щите членове ще трябва при влизането си да прие-
мат новите правила, без да са имали възможност
да участват в изработването им. При това поло-
жение по-добре е да се върви към по-бързо членство,
за да се участва в изработването на бъдещата кон-
струкция на еврозоната, отколкото да се чака,
защото тогава няма да има възможност за влия-
ние.  

Изпусне ли се моментът, може да се наложи да
се чака дълго за следващ благоприятен момент. Не
на последно място, през 2019 г. предстоят избори за
Европейски парламент, сменя се Европейската
комисия и ръководството на Европейската цент-
рална банка. Никой не знае какво ще се случи след
2019 г. и как ще се промени политическата обста-
новка, затова не бива да се изпуска възможността
да се кандидатства още при настоящата комисия,
която има благоприятно отношение към българ-
ското влизане в ERM II.

Акад. проф. д-р Нако Стефанов
Тел.: 0898 719 910
E-mail: nako54@mail.bg

Acad. prof. dr. Nako Stefanov
Tel.: +359 898 719 910
E-mail: nako54@mail.bg
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This paper will reflect on the ideologies of national-
socialism and congenial ideologies as conceived in the
original inter-War discourse of the XX century. Those
include fascism, falangism, and theoretical foundation
of the Legion of Archangel Michael, among others. The
critical message of our investigation is two fold. On the
level of the social unconscious there is decribed the
archetype of the “arch-Evil” as emanation of the

archetype of “shadow” by C.-G. Jung, which is severely
exploited in the post-War global society to produce and
promote the “monster” of the Far Right as potential
and/or real source of any misfortune. On the other
level, there is addressed the conscious “collective
memory”, manipulated to the edge of annihilation to
incontestable denial of any form or aspect of national-
socialism.

Въведение. 

Диксурсът на омразата в периода между
двете Световни войни

Разочарованието в Европейското социо-културно
пространство както от левите така и от десните
идеологии довежда до възникването на социално-
политическите конструкти на “третия път”.
Между тези модели съществуват изразени различия
в зависимост от обществено-исторически фактори
и конкретния национален и народопсихологически
контекст. Характерни примери в това отношение
са “испанската Фаланга”, “легионът на Св. Архангел
Михаил” в Румъния, движението “Усташи” в
Хърватска, италианския фашизъм, германския
национал-социализъм и др.

***
При реконструиране археологията на дискурса на

омразата определено място заемат национал-социа-
листическите идеологии и практики, които са
възпроизведени в по-късни индоктринационни схеми,

включително в постмодерното неолиберално обще-
ство.  Дискурсът на омразата е съществувал преди
възникването на нацизма и продължава да съще-
ствува след него. Той въплъщава в себе си необходи-
мостта на обществото  да структурира обект,
върху когото да стовари вината за неговите небла-
гополучия в епохи на криза. Такъв обект по правило се
оказва другостта, различността, малцин-
ствените групи. 

Ортодоксалното разбиране за мястото и значе-
нието на националсоцидеология понастоящем е
дълбоко догматизирано и сведено до пълно отрица-
ние и отхвърляне. 

Корените на националсоциализма могат да
бъдат търсени исторически в края на XIX, началото
на ХХ век. Когато парадигмите на социалдарвиниз-
ма (Х. Спенсър) и свързаните с него разсизъм и евге-
ника (А. Де Гобино и Х. С. Чембърлейн) започват да се
преформулират от научни в идеологически кон-
струкции.  В резултат на това национал-социали-
стическата идеология след Първата световна война
заимства в себе си редица антихуманни, по съще-

A B S T R A C T
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ство еволюционистки и дискриминационни възгледи
наред със социалистическите такива.  В значителна
степен върху оформянето на дискурса на омразата
оказва влияние и Освалд Шпенглер с неговия “Залезът
на Запада”.

В програмните произведения и политически речи
на основните идеолози на национал-социализма -
Адолф Хитлер и Алфред Розенберг, се очертават
импликации на изключването и омразата, които
закономерно водят до държавната политика на
геноцид спрямо еврейската общност, инкриминира-
на за тежката икономическа криза в Германия. Тази
политика става известна като “холокост”. Наред
с тази очевидно деструктивна компонента в офици-
алната националсоциалистическа идеология обаче
присъства и един градивен мотив - социално иконо-
мическа платформа, свързана с държавен контрол
на банковата система; отказ от международния
златен стандарт и други мерки, които режимът  е
предприел за овладяване на хиперинфлацията в
страната.  

Общи черти, които обединяват всички останали
идеологии на “третия път” в Западна Европа, са
обсуловени от национализма. Национализмът в тази
перспектива е схващан като приемственост с
историческите традиции на определената етно-
културна национална група, формирани в епохи на
най-пълноценно и мащабно политическо и икономи-
ческо развитие на тези народи, и се стреми към
реституиране на възможно най-обширните тери-
ториални граници от миналото величие на дадена-
та нация. Така например румънското движение
“Легион на Арахангел Михаил” е присъединяване към
Румъния на исторически свързани територии като
Молдова, части от Трансилвания, Сърбия и др. насе-
лениe на хора с румънско национално самосъзнание. 

Българското движение на националните легиони
по подобен начин настоява за възстановяване грани-
ците на Санстефанска България, които включват
Македония, Беломорска Тракия и т.н.  Други общи
аспекти на оригиналните крайно-десни доктрини
са следните (Желев, 1990, Велев, 2011):

1. Фундаментални за италианския фашизъм
са пет основни постулата 

- Корпоративизъм (Стоянов 2017);
- Еднопартиен модел на управление. Особено

съществено е да се изтъкне, че това което се
възприема като еднопартиен модел в действител-
ност е надпартиен модел. Разбирането на над-пар-
тийност е ключово както за фашизма, така и за
сродните му идеологии. Съществуването на една
единствена политическа формация не я прави един-
ствен легитимен носител на обществените инте-
реси, напротив, водещото за фашизма е, че партий-
ното и между-партийно противопоставяне са опас-
ни за обществените и националните интереси. И
следователно управлението на държавата не може
да бъде сегментирано спрямо това противопоста-

вяне, а следва да се подчинява на идеята за “обедине-
ние” . Много от плуралистичните  демокрации,
както и много от комунистическите тоталитарни
режими също апелират към единство, но този апел
в действителност е чиста проява на демагогия.  Тъй
като нито за комунистите, нито за демокрациите
единството е възможно извън удовлетворяването
на техните частно - партийни и класови интереси.
Тук можем да открием проекции с един от елемен-
тите на националсоциалистическата - надкласова-
та и надпартийна “общност на народа”   - folksge-
meinschaft (фолксгемайншафт);

- Империализъм. С това понятие официалната
историография обозначаваше стремежа на фашист-
ка Италия да достигне границите на имперско могъ-
щество на Древен Рим. Разгледано по-внимателно
обаче, то съдържа в себе си много по-сложния еволю-
ционен конструкт за жизненото пространство,
който по-късно откриваме и в националсоциализма.
Лебенсраум, (lebensraum), или идеята за жиз-
нено пространство означава, че поради ограниче-
нието на биологичните ресурси в света е наложи-
телно определени нации да осъществят контрол
над тях за сметка на други чрез експанзия.  В този
контекст т. нар. Империализъм може да бъде раз-
глеждан като експанзионизъм и е насочен към кул-
турно-историческите граници, в които се простира
или се е простирала в миналото дадената национал-
на идентичност.  Така например българският
национализъм през подобна перспектива би трябва-
ло да защитава и подкрепя интересите на всички
хора с българско самосъзнание, намиращи се извън
границите на съвременна България:  в Македония,
Западните покрайнини, Бесарабия, поречието на р.
Волга и Беломорска Тракия и др.  По-късно ще се
спрем върху липсата на подобни тенденции в рито-
риката на днешните българския националисти; 

- Милитаризъм. С това понятие беше обозна-
чаван опитът за въвеждане на военен модел за функ-
циониране на цялото общество чрез изграждане на
паравоенни формирования и разширяване на военно-
промишления комплекс целенасочено и преднамерено
за водене на агресивни войни; 

- Лидерство. Фашистката държава се отличава
с централизация на властта в една авторитарна
фигура. 

Две специфични “аномалии” на крайно-дес-
ния политически спектър в контекта на
периода между двете световни войни са
фалангизмът и Желязната гвардия
(Легионът на Архангел Михаил).

Фалангизъм - водеща особеност на испанския
фалангизъм е неговата тясна обвързаност с католи-
ческата религия и институции.  Именно в тази
обвързаност комунистическата историография
търсеше оправдание за така наречената реакцион-
ност на испанския фашизъм, доколкото същият се е
противопоставял на атеизма  в социалистическите
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учения. Испанския фалангизъм обаче също така се
придържа към идеята за корпоративната държава,
като я развива под формата на “национал-синдика-
лизъм”. Лидерът на Испанската Фаланга Хосе
Антонио Примо де Ривера през 1935 прави следното
изявление:

“Ние имаме пълното убеждение, че
същинските източници на испанските
традиции все още са живи. Испания се раз-
падна поради 3 вида разделения. Първото е
разделение предизвикано от регионалния
сепаратизъм . На второ място е разделе-
нието между партиите и на трето между-
класовата борба. Тогава, когато Испания
получи обща цел, преодоляваща тези разли-
чия, ще бъде велика отново.”

В това кратко изказване на Хосе Антонио Примо
- де Ривера (Фигура 1) се съдържа квинт есенцията
на фашистката и сродните º идеологии - преодоля-
ване на противопоставянето между пар-
тиите и между класите. Събитията от 2017
г., свързани с референдума за независимост
на Каталуния и послевалата политическа
криза в Испания, доказват верността на
предвиждането на Де Ривера.

Фигура 1.
Хосе Антонио Примо Де Ривера
Де Сенц-и-Ередиа, Трети Маркиз

на Естела

Учение на “Легиона на Арахангел Михаил” -
Желязна гвардия. В Румъния между двете светов-
ни войни се развиват няколко политически движения
които идентифицират себе си  в една или друга сте-
пен с италианския фашизъм или германския нацио-
нал-социализъм. От тях с някой-голямо и трайно
влияние се ползва учението на Корнелиу Кодряну.
Характерно за него, подобно на фалангизма е тясно-
то обвързване на крайно дясната реторика с фана-
тична отдаденост на православното християнство
в неговия румънски вариант.  Тази връзка е преекспо-
нирана до степен, в която Корнелиу Кодряну обявя-
ва, че е имал видение от Арахангел Михаил, при
което същият му е възложил обществена мисия под
формата на религиозно откровение. Независимо от
своята афиширана връзка с Румънското
Православие идеологията на Кодряну се придържа
към вече описаните принципи и в допълнение се

отличава със своя яростен антисемитизъм.
Именно антисемитизмът е оразличителен  за тази
форма на екстремистка идеология в сравнение със
фалангизма и италианския фашизъм, където лип-
сват подобни акценти.

Към това се прибавя и осъдително отношение
към непоследователността и липсата на при-
емственост в осъществяваните политики. Тук е
уместно да цитираме следните две изказвания на
Корнелиу Зея Кодряну (Фигура 2):

Демокрацията обслужва големия бизнес.
Поради своя скъп съревнователен характер
многопратийната демократична система
изисква огромни средства. От тук естестве-
но се превръща в слуга на международните
финансисти и така съдбата на нацията
бива поставена в ръцете на клика от банке-
ри.  

Демокрацията е неспособна на посто-
янство. Понеже тя се споделя от полити-
чески партии, които управляват не повече
от 1, 2 или 3 годиини, тя не е в състояние да
създаде и осъществи планове с по-голяма
продължителност. Една партия анулира
плановете и усилията на другите. Това,
което е изградено от една партия днес, се
унищожава от друга утре. 

Фигура 2.
Корнелиу Кодряну

В крайна сметка традиционните партии са
неизменно зависими от невидим  капитал, който ги
издържа, и затова са заинтересовани да прокарват
неговите лобистки законопроекти повече, отколко-
то да се грижат за интересите на народа.

В този контекст силата и измеримостта на
социално-психологическото влияние на национали-
стическите учения през 20-ти век се характеризи-
рат със своята действеност. С това,  че привеждат
в действие своите програмни декларации.  

2. Колективното несъзнавано и символич-
ният образ на “архизлото” 

Всяка една идеология, в това число и национал-
социализмът, не могат и не бива да бъдат разглеж-
дани извън обществено-политическите отношения,

1От 20 век насам в Испания съществува тежко противопоставяне между различните региони като цели области – например
Каталуния и Баския регион изискват отделяне от Испания или създаване на федеративна държава на мястото на единната Испания. 
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в които са се случили, а подобен опит е признак на
популизъм и демагогия. Крайната цел на попули-
стите  е чрез генерирането на един събирателен
образ на злото  (еманация, кулминация на злото)
да пренасочват обществените ресурси от значими-
те проблеми  на  различните съсловия и професионал-
ни групи. Процесът на демонизация търси да катек-
сира  един “отпрепариран” обект с негативна енер-
гия, превръщайки го във фетиш, конотация на
злото, към която могат да бъдат реферирани всич-
ки текущи или минали неблагополучия.  

Швейцарският учен Карл Густав юнг (Фигура 3),
първоначално е ученик на Зигмунд Фройд, като впо-
следствие влиза в конфликт с него.

Един от базисните предмети на техния кон-
фликт е концепцията за несъзнаваното. Докато у
Фройд несъзнаваното е индивидуално присъщо и
организирано по неповторим/уникален начин в
отделната личност, то според Юнг несъзнаваното е
колективен феномен, който се предава и унаследява
в историята в продължение на хилядолетия.

Фигура 3. 
Карл Густав Юнг

юнг приема, че колективното несъзнавано е орга-
низирано чрез архетиповете. Архетиповете са уна-
следени структури, символно и митологично обога-
тени първообрази, безкрайно повтарящи се основни
конфигурации в отношенията и поведението на
десетки хиляди поколения. Архетипът съставлява
своеобразна базова матрица, която може да се
изпълва с различно съдържание съобразно конкрет-
ните историко-социални констелации. юнг описва
най-общо пет архетипни образа: 

Сянката -  Според юнг сянката е “нещото,
което човек не желае да бъде”. 

Персоната е онова, което сме за останалите,
начинът, по който искаме да ни възприемат. 

Анима и анимус -  “архетипът на смисъла” и
“архетипът на самия живот”. 

Цялостната личност -  Цялостната личност
е архетипов образ на пълния потенциал на човека и
единството на личността.

На пръв поглед изграденият систематично образ
на Хитлер и Третия Райх в колективното несъзнава-
но на последните пет поколения (които не са преки
очевидци на събитията от периода 1933-1945), съот-
ветства на определението на юнг за “сянката”.

При по-внимателен социоаналитичен прочит
обаче се разкрива, че неосъзнатата, “унаследена”

представа на обществото от най-ранна детска
възраст за Хитлер е като за по-радикално “чудови-
ще”, и всички действия на неговия режим са систем-
но отъждествявани като чудовищни. По този начин
се абсолютизира злото и не се допуска неговото диа-
лектическо балансиране. 

Съществува ли в историческата и социална реал-
ност обаче гещалтът на “абсолютното и неделимо
зло”? Опитът на 20 век, подсказва, че по-скоро - не.
Както отделният човек, така и обществата, особе-
но в периоди на кризи и политически преход, са мно-
гоизмерни и в това се състои тяхната автентич-
ност. Ако се опитаме, например, наред с безспорни-
те престъпления, извършени от нацисткия режим,
да изложим и някои негови положителни постиже-
ния, то накратко те биха изглеждали по следния
начин:

1. Овладяване на безпрецедентната хиперинфла-
ция.

2. Просперираща икономика с оваладяване на без-
работицата; висок стандарт на живот и социално
осигуряване на работещите (програми за почивка,
нормирана работна седмица и др.).

3. Стимулиране на семейните ценности и демо-
графския прираст. 

4. Защита на околната среда и животните.
5. Финансиране на научни изследвания в техноло-

гиите за екологична “свободна енергия”.
6. Мащабна кампания против тютюнопушене-

то.
7. Започва производстовото на Wolkswagen, по

лична поръчка на Райхсканцлера и модел на
Фердинанд Порше. 

8. Субсидиране на земеделското прозводство.
9. Елиминиране не криминалната престъпност.
10. Развитие на стратегическа инфраструктура

(автомагистрали, летища).
От друга страна, нацисткият режим е обвинен в

“най-мащабното” престъпление “против
човечестото”, известно като “холокост” (от
гр. Холос - цялостен, кауст - горя, изгарям).
Холокостът е считан за целенасочена политика за
масов геноцид над еврейската популация е Европа в
периода 1941-1945 г. Общоприетото убеждение е, че
се касае за около 8 милиона жертви. Именно през
този митологичен конструкт и свързаните с него
(“газови камери” и производни на тях символи) в
колективното несъзнавано се оформя особеният вид
архетип на “тоталното зло”, концентриран в нациз-
ма. Той води до демонизацията на тази идеология в
сакрализирано, пълно и безрезервно отричане и служи
като оправдание за това, че всички факти, посочени
по-горе не се изучават в училищните програми по
история и не се коментират в публичното про-
странство. 

Тук по един уникален начин се съчетават в едно
технологиите на технологиите на обще-
ствената памет. Паметта е конституирана
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както от несъзнателни, унаследени “образи”, които
са вкоренени в ранното ни развитие под формата на
арехетипи, така и от преднамерено и целенасочено
манипулиране на свидетелствата на епохата с
оглед на култивиране на определена светогледна
нагласа спрямо феномените на спомена. По този
начин паметта се деформира и престава да обслуж-
ва своето предназначение: да интегрира миналия
опит в актуалните събития и с оглед на текущата
адаптация. Паметта се превръща в инструмент на
влияние и злоупотреба, като започва да оперира с
предпредикатни очевидности от рода на: “Ако
не се говори за някого или за нещо, то не се е случило”.
“Ако се говори и пише само отрицателно за някого
или за нещо, значи то е категорично лошо.”

Както е известно обаче, редица автори, наречени
“ревизионости”, оспорват мащабите на холоко-
ста (виж. “Митът за холокоста” на юрген Граф), в
които цитират редица доказателства в подкрепа
на хипотезата, че реалните измерения на  жертви-
те на антисемитската политика на нацистка
Германия възлизат на между  850 000 и 1.5 млн. души. 

С какво разликата в “статистиката” оказва
въздействие върху колективното несъзнавано? 

В историята на ХХ век съществуват примери за
други огромни по своите мащаби опити за масово
изтребление, които са означавани като “гено-
цидът”. Единият и типичен пример е с геноцида над
арменското население в Османската империя през
1914-1920 г. от Младотурското правителство,
жертвите на който се оценяват на минимум 1.3
милиона души, загинали при депортация, насилствен
труд или системно избити. И до днес турската
държава отрича това варварско престъпление, като

приема, че то не е резултат от целенасочена поли-
тика за елиминиране на арменското население, а по-
скоро “някои военни са превишили своите правомо-
щия”. С други думи, официалната турска държава
допуска, че геноцидът над арменците не е системна
държава политика, а някакъв вид серия от “инциден-
ти”.

Другият характерен пример в тази насока е
т.нар. “гладомор” в Украйна, предизвикан от поли-
тиката за секвестриране на селскостопанския
добив на Съветското правителство под ръковод-
ството на Йосиф Сталин, при който на практика са
ликвидирани чрез глад между 2.5 и 3.5 милиона души.
Понастоящем правителството на Русия продължа-
ва да отрича тези събития и по-точно да оспорва
техния мащаб.

На този фон от императивно значение се оказва
размерите и последствията на холокоста да бъдат
доведени до такива безпрецедентни цифри, че да
изключат възможността за оспорване и дори да я
криминализират.

В контекста на казаното дотук стои закономер-
ният въпрос с каква цел в колективното несъзнавано
на поколенията, родени след 1940 г. е култивиран
образът на националсоциализма като безпрецедент-
ното зло, или “архи-злото” (от архис (гр.) - огромен),
такъв, какъвто го познаваме и от произведението
на Хана Арендт “Баналността на злото”.

Това е предмет на анализ в следващата част на
настоящия труд.
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През нощта на 8 срещу 9 юни 1923
г. армейски части под ръководство-
то на Военния съюз извършват
държавен преврат, с който е
отстранено правителството на
Българския земеделски народен съюз
начело с Александър Стамболийски.
Превратът е организиран и подгот-
вен политически от Народния сговор
и получава подкрепата на повечето
опозиционни партии с изключение на
Българската комунистическа пар-
тия.

[...]
Официалната позиция на пар-

тията е неутралитет. ЦК на БКП
преценява, че става дума за урежда-
не на сметки между “селската и
градската буржоазия”. Ръковод -
ството º оказва активен натиск върху местни
структури да не подкрепят съпротивата на земе-
делците. След преврата на 9 юни пратеници на ЦК
начело с Тодор Луканов се явяват лично пред ген.
Иван Русев, министър на вътрешните работи, за
да му декларират като първи хора на партията,
от името на която се явяват, че “комунистическа-
та партия остава настрана и няма никакви наме-
рения и не се интересува от смяната на правител-
ството на Стамболийски”...

Когато новините за преврат стигат до Москва,
съветските ръководители и Коминтернът очак-
ват българските комунисти да се възползват от
обстановката и да вдигнат въоражено въстание.
Случва се точно обратното - партията се е сниши-
ла и е обявила пълен неутралитет. Възмущението
от позицията на БКП се подклажда и от решения-
та на двата последователни конгреса на
Коминтерна, които призовават към формиране на
единен фронт и - конкретно - привличане на селски-
те маси към общи действия с комунистите.

[...]
Но грешка няма. Отношението на ЦК на БКП -

явно изявено в деня на преврата - е потвърдено на
заседанието на ЦК на 23 юни.

[...]
За да подчертае толерантното си отношение

към комунистите, властта освобождава арестува-
ния Васил Коларов и на 5 август той пристига в
София и незабавно свиква ново заседание на ЦК. Без
много разисквания позицията на партията е про-
менена на 180 градуса: грешките в предишната

позиция са отчетени и решенията
на Коминтерна се приемат без-
условно - партията започва под-
готовка за въоръжен метеж с
цел взимане на властта по насил-
ствен начин и установяване на
“работническо-селско правител-
ство”.

[...]
На 5, 6 и 7 август 1923 г. на сви-

каното по указание на
Коминтерна заседание на ЦК на
БКП се поема курс към въоръжено
въстание. Против са били Никола
Пенев, Димитър Благоев - Дядото и
Тодор Луканов. [...] Решава се да се
образува Единен фронт и станови-
щето на съвещанието е изпратено
в резолюция.

[...]
Взето е решение бунтът да се вдигне на 22

срещу 23 септември под лозунга “Долу фашистката
диктатура! За съставяне на работническо-селско
управление!” [...] Васил Коларов, Георги Димитров и
Гаврил Генов създават Върховен революционен
комитет с център град Фердинанд (сега Монтана),
а към тях се присъединяват още двама земеделци.

[...]
Стратегическият план за въстанието е да

избухне едновременно на много места, за да бъдат
разпръснати въоръжените сили на властта.
Накрая, докато войските са ангажирани с бунта на
провинцията, ще се вдигне и София. По този начин
главните метежнически сили ще бъдат съсредо-
точени в Северозападна България, като се приема,
че след овладяването на Фердинанд ще бъде превзе-
та Враца, от която има бърза и добра връзка към
столицата. Град Фердинанд има и това предим-
ство, че е в близост до югославската и румънската
граница. При развоя на въстанието се установява,
че последното съображение е натежало. След
бързия разгром във Фердинанд ръководителите
бягат в Сърбия.

Още преди избухването на метежа полицията
арестува комитета, който трябва да ръководи
овладяването на София, и два дни наред началната
дата се сдобива с военния план. Предотвратено е
било вдигането във въздуха на сгради и полицейски
участъци в Слатинския редут, с което е трябвало
да започне първия ден на революцията в София.

[...]

Из “История на БКП 1919 - 1989”,
Гл. 2 Септемврийско въстание

Акад. Никола Г. Алтънков
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Правителството на Александър Цанков, което
се опира на армията, обявява военно положение на
22 септември и с разрешението на Съюзническата
контролна комисия мобилизира 3000 запасни офице-
ри и подофицери. Срещу метежниците се сражават
и формирования от цивилни доброволци - също пре-
димно офицери и подофицери от запаса, - известни
като шпицкоманди (от модните тогава обувки с
остри токове - “шпиц”). Към тях се присъединяват
и руски белоемигранти, които изпадат в ужас,
като чуят думата “комунист”.

[...]
Щабът на бунтовниците с главна квартира в

гр. Фердинанд решава да се прекрати съпротивата
срещу пристигащите военни части от Видин,
Враца и София и още на 27 септември побягват по
посока на югославия. Първите, които се измъкват,
са главните водачи Гаврил Генов, Георги Димитров
и Васил Коларов. С тях бягат и разгромени въста-
нически части - около 1500 души. Така приключват
кървавите дни в Северозападна България.

[...]
Септемврийските събития от 1923 г. стреснаха

народа, който за първи път в новата си история се
сблъска с подобно организирано насилие в служба на
чужда кауза и небългарски интереси. Вече няма
ниаккво съмнение - ако такова е имало навремето, -
че този безсмислен метеж е бил планиран и наложен
на българските комунисти от Москва и
Коминтерна изключително заради интересите на
световната революция, които тогава, а и след
това обслужват държавната политика на
Русия/СССР. Безсмислен, разбира се, само по отно-
шение на България, българската държава и българ-
ските национални интереси, но не и спрямо инте-
ресите на чуждата и враждебна на българското
общество болшевишка Русия.

Шефовете на Комунистическия интернационал
имаха предвид само нуждите на съветската
държава, или по-скоро на болшевишката партия, и
за тях не бе много трудно да намерят послушни
изпълнители в България в лицето на Васил Коларов

и Георги Димитров, които скоро след безславното
поражение на бунтовете от 1923-та заеха ръковод-
ни длъжности в международния комунистически
орган. Но заедно с тях бяха и по-малко известните
тогава Вълчо Червенков - управител на партията и
страната след смъртта на Димитров и Коларов,
както и Тодор Павлов, по-късно регент на 9.IX.1944
г. и председател на БАН, носещ отговорност за
пораженията в българската наука и култура.

Извадките са от книгата “Исторя на БКП” 2018
г., гл. 2 Септемврийско въстание

Книгата е представена на 21.06.2018 г. в
Централния военен клуб, София, пред представите-
ли на политически партии, депутати, обществе-
ници и граждани. Авторът е професор по история
от Калифорнийския университет в Санта Барбара,
академик на БАНИ. 

Акад. Н. Алтънков завършва английска филоло-
гия в Софийския държавен университет “Климент
Охридски” и история в Калифорния, САЩ.
Преподава в американски висши училища, работи в
научни институти в САЩ.

Автор е на трудове по история, политология,
социология и икономика. Има над 200 публикации.
Извадките от книгата са по повод навършването
на 95 години от т.нар. Септемврийско въстание от
1923 г. вдигнато по нареждане на Коминтерна като
подготовка към провеждане на болшевишка револю-
ция в Германия.

Истината за този метеж трябва да стигне до
българския народ, който даде скъпи жертви и от
двете противопоставени страни заради чужди
интереси и груби вмешателства във вътрешния
живот на страната. Нанесените рани на народа
ни, току-що излязъл от съдбоносните военни години
и Ньойския договор, все още тегнат върху социални-
те и политически противоречия в нашата страна
и допринасят за неосъществяване на единение на
българите, към каквото призовава и българския
президент. 
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Първата българска експериментална
ракета с тактическо предназначение 

е изстреляна в 1957 г.

о.з. подп. д-р инж. Андон Дончев
дописен член на БАНИ 

Полковник инж. Иван Даков Стоянов е изстрелял първата
българска ракета с тактическо предназначение.

Той е старши научен сътрудник, началник на Секция
“Въоръжение”, а впоследствие и на сектор “Ракетно и арти-
лерийско въоръжение” във ВТНИИ-ГУВТ-МНО /1966-1979 г./

Полковник Иван Стоянов е роден  на 27.07.1925 г.
в с. Български извор, област Ловеч. Произхожда от
селско семейство. Средното си образование той
завършва в Техническо училище “Хр. Ботев” - гр.
София през 1945 г. Два месеца по-късно баща му
умира и Иван се налага да поеме стопанството на
семейството. През есента на 1946 г. започва негово-
то служебно развитие като фелдфебел-школник в
НШЗО “Хр. Ботев” в гр. София. След завършването
й през 1948 г. заема длъжностите на взводен и
батареен командир в ПВО батарея в 5-та танкова
дивизия-гр. Казанлък. По време на полеви лагер през
лятото на 1949 г. му е съобщено, че е определен за
следване в Артилерийската военна инженерна ака-
демия /АВИА/ “Ф.Е. Дзержински”- гр. Москва, СССР. 

След завършването на АВИА със звание “Майор
инженер”  е разпределен и постъпва в
Конструкторската група, създадена през 1954 г.
към ОВОТО /Общовойсково огнестрелно отделе-
ние/ в гр. София. Групата е под прякото ръковод-
ство на началника на Управление “Артилерийско
въоръжение”на МНО - полк. инж. Георги Ямаков.
През пролетта на 1962 г. майор инж. Стоянов е
назначен за началник на сформираното
“Артилерийското техническо, научно-изследова-
телско отделение” /АТНИО/, а през 1964 г. е начал-
ник на секция “АВ” във Военната научно-изследова-
телска база по въоръжение и техника /ВНИВТ/,
район Суходол. С прерастването на ВНИБВТ във
Военен технически научно-изследователски инсти-
тут /ВТНИИ/ през 1966 г. той е началник на сек-
тор “Ракетно-артилерийско въоръжение” /РАВ/,
със звание “Полковник инж.” и ст. н.с. 2-ра степен.
Тази  длъжност изпълнява до пенсионирането си
през 1979 г. Като цивилен работи в Институт по

оптика-гр. София и разработва тема “ПТУРК с
лазерно насочване”, а по-късно е консултант по
много теми на ДСО “Металхим”.

Автор е на над 70 научни труда и публикации,
включени в няколко издания с военно-техническа
тематика. Автор е на научен труд “Теоритически
основи на безоткатните оръдия”, издаден в 1964 г.
Притежава 7 Авторски свидетелства за изобрете-
ния, внедрени в БНА. Участвал е в технически раз-
работки - над 30 броя, като 27 броя са внедрени в
БНА.

Полковник инж.Иван Стоянов има много прави-
телствени отличия - 4 броя юбилейни медали, 3
броя медали за 10, 15 и 20 години безупречна служба
и ордени “9 септември 1944 г.“ втора и първа сте-
пен; “За военна доблест и заслуга“ втора степен;
“Народен орден на труда-сребърен”; “Червено знаме”
и др.

Разработването на ново наше въоръжение
започва още през 1954 г. и за тази цел е създадена
Конструкторска група в района на ОВОТО
/Общовойсково огнево техническо отделе-
ние/. Групата е непосредствено подчинена на
началника на отдел “Артилерийско въоръжение”
/АВ/ към Командването на артилерията в МНО -
полк. инж. Георги Трифонов Ямаков. За ръководител
е назначен подполк. Николай Боянов Чомаков, дото-
гава началник на военното представителство на
Завод 10-гр. Казанлък. B Групата ca назначени също
подполк. Маню Денев Генчев, завършил школа за
оръжейни специалисти, к-н инж. Иван Даков
Стоянов и к-н инж. Петко Христов Тодоров, току
що завършили Артилерийската военно-инженерна
академия /АВИА/ “Ф. Е. Дзержински”, Москва и
други офицери, които са подбирани главно по тех-
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ническата им подготовка и склонност към творче-
ски труд. 

През 1955-1956 г. се появяват данни в чужде-
странния печат за стартирало производство в
САЩ на тактическия ракетен комплекс “Онест
Джон”, чиито ракети са пригодни да пренасят
ядрени заряди с мощност от 2 до 20 КТ на разстоя-
ние до 25 км. Ракетите на този комплекс са
неуправляеми и с реактивен двигател на твърдо
гориво. 

В същото време в СССР са приключили научните
изследвания и усилено се работи при изключителна
секретност по създаването на ответни на “Онест
Джон” съветски тактически ракетни комплекси
като 2К1 “Марс”, 2К4 “Филин” и 2К6 “Луна”.

Всичко това не убягва от вниманието на полк.
инж. Георги Ямаков - зам.-командващ Артилерията
по “АВ” в БНА, който възлага на началник отделение
“Артилерийско въоръжение”  инж. Иван Стоянов да
започне проучване по създаване на наша неуправ-
ляема ракета с радиус на действие до 35 км с
възможности да пренася бойна глава с тегло на
взривното вещество  100-120 кг. Целта е  да се уста-
новят възможностите на нашата отбранителна
промишленост за разработването и евентуалното
производство на такъв тип ракети, като първи
етап е конструирането на 2 броя експериментални
ракети. 

Предпоставки за вземане на това решение са:
разработеното в СССР ядрено оръжие, включващо
както бойни части за ракети, авиобомби, така и
голямокалибрени артилерийски изстрели с ядрени
заряди; развитието на производствения потенциал
на нашата отбранителна промишленост; появата
на нови технологии; наличие на  квалифицирани
научни и инженерно-технически кадри. 

Майор инж. Иван Даков Стоянов заедно с повере-
ните му специалисти след изучаване на оскъдната
по това време информация и въз основа на налична-
та база в страната за извършване на изследвания
предлага да се започне работа по конструиране на
тактическа ракета в умален вид и след успешни
резултати от нейното тестване да се премине

към истинския вариант на разработка.
Разработването на такъв вид оръжие в България по
това време е непознато и абсолютно ново и не
съществува почти никаква технологична база за
неговото производство. Най-близко до предстояща-
та разработка стоят изстрелите на легендарна-
та 130-мм съветска реактивна установка Р-2,1951
г. /Калибър на реактивния изстрел-130-мм; маса на
изстрела-24,2 кг; маса на взривното вещество-4,560
кг; далекобойност-8100 м./.

Щатните специалисти на отделението в
кратък срок подготвят писмени аргументирани
съображения за конструкцията на бъдещата раке-
та в два варианта: 

1.Конструкция с оперение /стабилизатори/, при
което ракетата не се върти по време на полет;

2.Конструкция с въртеливо движение на ракета-
та по време на полет.

И в двата варианта специалистите предлагат
ракетата да бъде с реактивен двигател на твърдо
гориво, включващ нитроглицеринов заряд, про-
извеждан у нас, а бойната � част да бъде на първо
време с осколъчно-фугасен заряд.

Експерименталната дейност по отношение на
състава на барута за изготвяне на барутните
шашки на реактивния двигател започва в ДФК ,
Казанлък. Тук неоценима помощ на м-р инж. Иван
Даков Стоянов оказва военният представител -
подп. Никола Атанасов Илиев, който поема органи-
зацията по изследванията на различните барутни
смеси за тяхната пригодност като ракетно гориво
под формата на шашки и производството на
барутни шашки. На котлостроителния завод
“Георги Кирков”, гр. София е възложена поръчка да
осигури две тръбни конструкции със зададени пара-
метри, засягащи корпусите на реактивните двига-
тели на бъдещите експериментални ракети. 

Избрана е конструкция, при която ракетата да
се върти по време на полет, като за тази цел
отделните сопла на сопловия блок са разположени
под определен ъгъл спрямо надлъжната ос на раке-
тата. 

Фиг. 1. Конструктивен чертеж
на разработената първа 

българска експериментална 
ракета с тактическо 

предназначение, изстреляна 
на 07.07.1957 г. 

на полигон „Сливница“.
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На фигурата е даден чертеж на конструкцията
на ракетата, която се състои от бойна част (1) и
реактивен двигател (2). Бойната част се монтира
към корпуса на реактивния двигател посредством
винтова сглобка. В челната част на бойната глава
е монтиран взривателя (12). 

Реактивният двигател се състои от горивна
камера, представляваща стоманена тръба (13),
соплови блок (3), 7 броя барутни шашки (7), преден
упор (10) с пружинен притискач (9), термоизолатор
(11), заден упор (6), барутен възпламенителен
състав с електровъзпламенител (5), метална диа-
фрагма (8) и форсажна мембрана (4). 

Сопловият блок включва стоманен корпус, в
който са изработени 6-те соплови отвора, чиито
надлъжни оси сключват ъгъл 6° с надлъжната ос на
реактивния двигател, благодарение на което се
осигурява въртене на ракетата по време на нейния
полет. В случая с въртеливото движение на ракета-
та се постигат две неща - усредняване ексцентри-
тета на вектора на тягата спрямо геометрична-
та ос на реактивния двигател и стабилизация на
ракетата, които водят до значително намаляване
на разсейването на попадението . За осигуряване
форсаж на реактивния двигател в началото при
запалването на барутния възпламенителен състав
от електровъзпламенителя служи форсажната
мембрана, която при достигане на необходимото
налягане за нормална работа на реактивния двига-
тел се разкъсва и изгаря. Освен това форсажната
мембрана изолира барутния двигател от външни
въздействия при съхранението на ракетата,
както в складови, така и в полеви условия. Всяка от
7-те барутни шашки е изработена от пресован
нитроглицеринов барут във форма на тръба, осигу-
ряща равномерно повърхностно горене, а оттам и
постоянна сила на тягата. Разположението на 6-
те шашки е симетрично по вътрешната периферия
на стоманенената тръба, а седмата шашка е в
средата по надлъжната ос на реактивния двига-
тел. Положението на шашките се фиксира от
металната диафрагма. Основните части на реак-
тивния двигател се изработват в заводите на
отбранителната промишленост на страната. 

Предният упор е изготвен от висококачествена
стомана и чрез резбово съединение се монтира към
предната част на горивната камера. Външната
стена на предния упор завършва с фланцово винто-
во съединение позволяващо монтиране на бойната
глава към реактивния двигател.

За компенсиране на линейното разширение на
барутните шашки, вследствие на температурни-
те изменения при съхранение, е предвидена пружин-
на диафрагма, заемаща пространството между
предния упор и металната диафрагма. 

Направени са теоритични разчети за максимал-
ното налягане, на което трябва да издържи корпу-
са на ракетата и е уточнена външната балистика

на ракетата. 
През пролетта на 1957 г. компановката на раке-

тата е завършена. Завод-10 - гр. Казанлък произвеж-
да барутните шашки, които са монтирани в реак-
тивния двигател и фиксирани чрез металната диа-
фрагма към горивната камера и сопловия блок. 

Групата, ръководена от м-р инж. Стоянов взема
решение за извършване на якостно изпитване на
реактивния двигател и най-вече да се увери дали
корпуса на ракетата ще издържи разчетното
налягане, създадаващо се за много кратко време от
горящите барутни шашки. За тази цел е предвиде-
но изкопаване на трап в земята, позволяващ корпу-
са на ракетата да бъде пуснат в него. В друг изко-
пан трап на безопасно отдалечение са се укрили 
м-р инж. Иван Стоянов и военния представител -
подп. Никола Илиев. Електровъзпламенителят на
реактивния двигател е подсъединен чрез разставен
полеви кабел към динамомашинката, намираща се
при офицерите в укритието. След задействане на
динамомашинката се чува мощен гръм, вследствие
на което тръбната конструкция се пръска и във
въздуха политат нагоре метални парчета от
тръбата, както и сопловия блок. 

Извършеният анализ на несполучливия експери-
мент е показал, че е необходимо да се използва
тръба с по-голяма дебелина, което пък от своя
страна ще доведе до значително увеличение тегло-
то на ракетата, а оттам и намаляване на нейна-
та далекобойност. 

Главният конструктор намира решение на този
проблем, като прилага своя технология за увелича-
ване якостта на горивната камера чрез външно
подсилване якостта на тръбата, като тя бъде
обвита плътно със стоманен тел с диаметър 2-мм.
С подсилената в якостно отношение тръбна кон-
струкция ракетата е вече сглобена и подготвена за
изстрелване. Бойната част е запълнена с инертно
вещество вместо с бойно взривно такова. За готов-
ността за предстоящото изстрелване на ракета-
та е докладвано на зам.-командващия на
Артилерията по АВ - полк. инж. Георги Трифонов
Ямаков, който дава съгласието си да бъде извършен
първия експеримент по изстрелване на наша раке-
та, като предупреждава за пълно спазване изисква-
нията за безопасност и особено за спазване на сек-
ретността.

Главния конструктор - м-р инж. Иван Д.
Стоянов е натоварен и със задачата да изработи
пускова установка с направляваща, от която да
стане изстрелването на ракетата. За направлява-
ща той подбира две тръби с дължина 5 м, разполо-
жени паралелно една на друга с просвет между тях
няколко сантиметра, така че ракетата да легне
устойчиво по цялата си дължина върху тях.
Разстоянието между тръбите е фиксирано от
заварени дистанциращи палци. Върху специално
изработен станок са монтирани направляващите
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тръби, върху които трябва да легне ракетата.
Станокът позволява изместване във вертикална
плоскост на направляващите тръби, върху които е
легнала ракетата. Насочването на ракетата в
хоризонтална плоскост се осъществява чрез изме-
стване на целия станок вляво или вдясно, след
което самия станок се фиксира с 4 броя набити
метални колове в земята. 

За изстрелване на ракетата е избран район
недалеч от полигон “Сливница”, където се намира
скалистия връх. Поставената задача е да се види
дали ракетата ще излети и дали тя няма да се
взриви още на самата направляваща. Взети са
предварително мерки и са изкопани укрития на без-
опасно отдалечаване за участващите в изстрелва-
нето на ракетата. Изстрелването се предвижда
да стане в първата десетдневка на м. юли 1957 г.

Определени са участващите в предстоящия екс-
перимент с главен ръководител майор инж. Иван
Стоянов и помощници - к-н инж. Георги Атанасов
Георгиев, ст. л-т инж. Рем Радев Заверняев и воен-
ния представител на ДФК,Казанлък - подп. Никола
Атанасов Илиев. Същите са инструктирани, след
което се пристъпва към натоварването на раке-
тата и необходимите съоръжения за нейното
изстрелване и тяхното транспортиране в района
на полигон “Сливница”.  Мястото на изстрелване-
то е избрано в подножието на скалистия връх,
като разстоянието от него е около 800 м.
Насочването на направляващата с ракетата е
извършено лично от м-р инж. Иван Стоянов, така
че при изстрелването ракетата да не може да пре-
хвърли скалистия връх, т.е тя да се разбие в скали-
те на този връх. След няколкократни проверки на
ракетата и съоръжението за нейното изстрелване
и най-вече насочването º така, че тя да не премине
скалистия връх, групата пристъпва към нейното
изстрелване.

Кабелът за задействане на електровъзпламени-
теля е подсъединен към щепсела на ракетата и е
разставен на безопасно отдалечено разстояние. М-
р инж. Иван Даков Стоянов с още трима участници
са заели своите места в укритието, след което
той включва динамомашинката и подава ток към
електровъзпламенителя на двигателя на ракета-
та. Последният от своя страна запалва барутния
възпламенител, при което барутните шашки на
реактивния двигател започват своето горене. При
достигане на разчетното налягане създадено от
барутните газове в течение на 2-3 секунди,  то
тогава форсиращата мембрана се къса и ракетата
завъртайки се около надлъжната си ос първоначал-
но плавно върху направляващите тръби полита с
мощен рев и след няколко секунди се удря в скалите
на върха и се разбива.

С това на 07.07.1957 г. приключва успешен “пуск”
на първата наша експериментална ракета с “так-
тическо предназначение”. Фактът, че изстреляна-
та конструирана ракета успешно издържа разче-
тените от специалистите натоварвания, говори
за високата тяхна профисионалност, като основ-
ната заслуга за това се пада на главния конструк-
тор - м-р инж. Иван Даков Стоянов.

Постигнатият успех от нашите оръжейни спе-
циалисти показва, че нашата отбранителна про-
мишленост би могла да пристъпи към създаването
на ракети с тактическо предназначение, но това
би отнело значително време за разработването на
технология за производство, нейното внедряване,
полигонни изпитвания и т.н., което е причина
ръководството на МНО да се откаже от по-
нататъшното разработване на тази тема. 

По-нататъшните опити и експерименти в
създаването на наша родна ракета с тактическо
предназначение са прекратени, поради това, че
вече в СССР има серийно производство на тактиче-
ски ракетни комплекси, преминали множество
изпитвания и приети на въоръжение в съветската
армия. 

Полк. инж. 
Георги Трифонов

Ямаков - началник 
на УАВ

К-н инж.
Георги

Атанасов
Георгиев-УАВ
от Групата

Ст. л-т инж.
Рем Радев
Заверняев

от Групата
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Корупцията - причина за блокирането 
на най-важните реформи

Акад. проф. д-р Петър Иванов

Българска академия на науките и изкуствата
Научен институт по демография

Областите, които у нас подлежат на реформи-
ране с въпиюща необходимост, са много. На практи-
ка това са почти всички сфери на общественото
битие. Но някои от тях имат особен приоритет,
тъй като оказват влияние върху всички останали
области на обществената практика и върху
цялостния живот на обществото си, обществото
зависи от тях. 

А една област, генерирала в себе си всички нега-
тиви на дългото комунистическо минало на НРБ и
на несъстоялия се Преход към демокрация, има
абсолютен неотменимо важен приоритет, тъй
като се отнася до самото просъществуване в бъде-
ще на българската нация. Това е демографската
катастрофа, чието наличие вече никой разумен
човек у нас не оспорва. 

Другите няколко области са: правосъдната
система, от която на практика зависи справедли-
востта и законността на всичко, което става в
България; системата на здравеопазване, която е
във възможно най-печалното състояние, и пределно
остарялата архаична система на образованието.
Какво е характерно за всяка една от тях.

А. ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА
Всяка година Република България намалява с

около 80 000 души (по данни и на нашия казионен
НСИ), което прави около 212 души на ден, или 9 души
на всеки час. Това е. Всеки час българите стават с
девет души по-малко! И в обозримо, и не съвсем
далечно бъдеще просто ще изчезнат като нация.
Няма да ни има на демографската карта, а веро-
ятно и на географската.

Демографската катастрофа притежава още и
ясни етнически измерения, защото структурата
на бързо намаляващото и умиращо българско обще-
ство се променя в полза на циганите и турците,
които през 2050 год. ще бъдат мнозинство (около 3,5
млн.) от общо 5-те милиона население на България. 

Точно това число - 5 млн. - се сочи в докладите на
Европейския съюз (ЕС) и в докладите на редица меж-
дународни институции, отдавна осъзнали трагиз-
ма на демографската ситуация у нас. България се
циганизира, ислямизира (1 300 джамии, най-голям
относителен брой в Европа) и турцизира (в няколко
области и в десетки общини преобладава турският
етнос), като тези тенденции се усилват с времето. 

Топ 10
на най-печалните демографски факти
1. Българското население намаля под 7 милиона,

колкото беше през 1947 год. (данните на НСИ са
други, те не са верни);

2. Броят на новородените през 2015 год. е спаднал
в сравнение с 2014 год. с 4 032 бебета. Намалението
е с чудовищните 63‰ на година (данни на ИСР към
МЗ);  

3. По най-голяма смъртност на населението
(14,4‰) България заема трето място в света, след
нас са Сомалия, Афганистан, Гвинея-Бисау, Уганда,
Сирия и др.;

4. Вече имаме около 300 напълно обезлюдени села-
фантоми (бяха 183 през 2011 год.);

5. По официални данни на НСИ в 1 398 градове и
села (26,2% от всички селища), в 3 области и в 42
общини етническите българи вече са малцинство;

6. България е европейски шампион по реална без-
работица на младите хора (официална 11%, реална
25%);

7. Разходите от бюджета за издръжка на цига-
ните станаха 3,5-4 милиарда лева;

8. Нарастват социалните конфликти - блокади-
те, масовите протести и пикетите през 2015 год.
са със 119% повече от 2011 год. (1 710 срещу 780);

9. По благополучие (Wellbeing) падаме на 140-то
място, между Чад и Сенегал, от 155 страни;

10. Намалява интелигентността на нацията
(National IQ Scores). Вече сме чак на 47-мо място,
след Монголия, Молдова, Казахстан и др.

България е в демографска безпътица, и, за разли-
ка от безпътицата в икономиката, която е инспи-
рирана от алчността на посткомунистическата
върхушка и от нейния инстинкт упорито да се
стреми към чуждата собственост, тук проблеми-
те са и заради абсолютната некомпетентност по
отношение на демографските процеси на досега
управляващите, а също така и поради удивителна-
та им незаинтересованост от въпросите за изче-
зването на българската нация и за погиването на
нашето Отечество. 

Б. ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА
Според изследвания на Евробарометър, инсти-

туция към Европейската комисия, страната ни е
на челно място по корупция в много сектори: мит-
ници, полиция, обществени поръчки, съдебна систе-
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ма и държавна администрация; на второ място в
Европа сме по корупция в данъчния сектор и т.н. 

А доверието в съдебната система е най-ниското
в ЕС, 3-4 пъти по-ниско в сравнение с другите евро-
пейски страни. На практика то е толкова ниско, че
не е възможно да пада повече, няма накъде. Подобно
нещо не е известно в рамките на Европейския съюз
за цялата му история. 

Всички доклади, за 2016 год. - също на ЕС сочат,
че правосъдната система в България е нереформи-
рана и фактически вредна в най-голяма степен за
българското общество и за българската държава, а
оттам и за ЕС. 

В последния мониторингов доклад на
Европейската комисия точно и ясно се констати-
ра: “Остават много малко случаи, в които пре-
стъпленията на корупцията или организираната
престъпност са били доведени до заключение в
съда”. 

По отношение на ВСС се обявява, че са налице
“множество случаи на нередности във връзка с
назначенията и освобождаванията от длъжност и
в системата за разпределение на делата на случаен
принцип”, които се отразяват върху ефикасност-
та на съдебната система и върху справедливостта
на съдебните решения.

Съществуват забележки по работата на
Инспектората към ВСС, критични констатации
относно работата на прокуратурата, следствени-
те органи, административното обезпечаване на
съда, квалификацията и кариерното развитие на
магистратите и служителите в системата и т.н. 

Докладът обобщава в най-песимистичен тон, че
“най-вероятно репутацията на съдебната власт в
България ще продължи да бъде уронвана”, което
фактически е евфемизъм за трагичното състояние
на нашата нереформирана съдебна система, покро-
вителка на олигарсите, политиците на власт, пре-
стъпниците, мутрите и крадците.

Топ 10
на най-големите беди в съдебната система

1. България е на първо място в ЕС по корупция в
съдебната система;

2. Доверие към българската съдебна система в
момента е 8%, т.е. цели 92% от българските граж-
дани не са заявили доверие към нея;

3. Общественото доверие към прокуратурата е
още по-ниско: 6%, което означава, че 94%, значи
почти всеки, от българските граждани не са изра-
зили доверие към прокуратурата;

4. Съдебната система у нас целенасочено проспа
очевидните кражби и измами в КТБ. В света, даже
и в банановите републики, няма случай открадва-
нето на 4-5 милиарда лева да не доведе до никаква
ефективна реакция от страна на съдебните вла-
сти;

5. В България, при положение че е определено най-

корумпираната европейска срана, все още няма
нито един осъден властващ политик или висш
държавен чиновник за корупция. През 2015 год. бяха
оправдани редица уж обвинени политици (Стефан
Софиянски, Христо Бисеров, Емилия Масларова и
др.);

6. В България няма осъден за поръчково убийство,
а поръчковите убийства са стотици. По тази при-
чина през 2015 год. ефективните действия на килъ-
рите се увеличават и, разбира се, остават неразк-
рити;

7. Самите съдии и прокурори, според обществено-
то мнение, са корумпирани и свързани с пре-
стъпните групировки. На обществеността са
известни действия на висши съдии и прокурори,
които очевидно са незаконни и са състав на НК
(собствени хотели на морето за крайно нуждаещи
се дъщери на висши съдии, скандални имоти на про-
курори, невъобразимо високи незаконни доходи на
магистрати и др.), но те не са обект на институ-
ционално внимание и на съдебно преследване;  

8. Трус в съдебната система (случаят с правосъ-
дния министър Хр. Иванов) постави под съмнение
стабилността на държавното управление и едва не
доведе до остра политическа криза със съответни-
те трагични последици за обществото.

9. Поредният доклад на ЕК, третиращ съдебна-
та реформа у нас, пак както винаги е остро крити-
чен и негативен. В него се чувства отчаяние и като
че ли липса на мотиви за по-нататъшно следене на
процесите в съдебната система на България, след
като те си остават винаги едни и същи.

10. Кадрите на всички равнища в съдебната
система очевидно не са в състояние да изпълняват
задълженията си, на повечето от тях им липсват
нужните квалификация и опит, въпросните хора
обикновено са протежета или роднини на този или
онзи големец. Тази практика продължава. 

Както всеки може да съобрази, всичките тези
негативни факти в живота на българското обще-
ство са възможни главно заради нереформираната
и най-корумпирана в ЕС съдебна система. Тя е
основна причина за неблагополучията на развитие-
то ни като държава и общество и за състоянието,
в което се намираме по време на Прехода. 

Обществено доверие (8%) 
и обществено недоверие
(92%) спрямо за съдебна-

та система
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В много случаи тези от българите, а те са
твърде много според социологическите проучвания,
които считат, че тъкмо нереформираната пра-
восъдна система е в основата на всичко лошо,
което преживява България по време на Прехода, и
нямат никакво доверие в нея, май нямат вече и
никакви надежди за дори малки положителни проме-
ни в областите на правосъдието. 

Как да ги имат, след като толкова години, че и
десетилетия даже, нищо, абсолютно нищо, не се е
променило у нас в положителна посока по отноше-
ние на работата на прокуратурата, следствието
и съда? 

Може би никак не са далеч от истината и тези
българи, които настояват за много радикални
(даже брутални) реформи, подобно на реформите в
тази сфера в някои бивши социалистически страни,
например, съседна Румъния. 

В. РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Българската нация не само че умира (в демо-

графски план), но умира, лошо боледувайки. Освен че
сме най-бързо изчезващата нация в света, ние сме и
най-болната нация. 

България е на първо място в Европа и на второ в
света по смъртност от инфаркти. Шампиони сме
по ракови заболявания, по диабет, по астма, по
детска смъртност, по самоубийства и т.н. Според
данни на Националния осигурителен институт,
публикувани в медиите, само за първото шестмесе-
чие на една година на 1 437 000 болни са изплатени
обезщетение заради болест. Това число болни е умо-
помрачаващо, като се има предвид, че много боледу-
ващи българи не получават през тази същата годи-
на обезщетение за болест. Според доклад на
Държавния департамент на САЩ, публикуван в
неговия сайт, цели 48% от циганчетата у нас са
болни от диабет и/или астма. Всеки ден 102 души
получават инфаркт, половината от тях умират.
Общо между 70 000 и 80 000 души умират годишно
от болести на сърцето. 

По данни на Националната онкологична болница,
всяка година 37 000 души (101 на ден) се разболяват
от рак. Половината от тях са обречени. В същото
време е налице трайна и растяща тенденция бол-
ните от рак да се увеличават. 

В медиите (www.segabg.com и др.) беше изнесена
информация за внушителен ръст на обема продаде-
ни опаковки лекарства: само за една година (2012-
2013 год.) от 148 млн. броят им нараства на 249 млн.
Ако темпото е същото, те достигат 413 млн. през
следващата година.

Закупени медикаменти в млн. опаковки

Излиза, че всеки българин от пеленачето до сто-
летника годишно използва вече по 37 опаковки с
медикаменти или по 3 опаковки на месец.От грип
боледуват годишно стотици хиляди български
граждани. По официални данни на
Министерството на здравеопазването около 100
000 души от тях през годината биват хоспитали-
зирани. Вместо около 80% от възрастните българи
да са имунизирани срещу грип, както е в ЕС, този
процент у нас е едва 4%. Това би изумило всяко нор-
мално европейско правителство, всеки нормален
човек. 

По публикувани в медиите данни, някои от
лекарствата у нас се надценяват с 400%. Отдавна
българите си купуват български лекарства от
съседните страни (Румъния, Гърция, Македония,
Турция), където те са в пъти по-евтини.

Печалбите от корупцията и мародерството във
фармацевтиката са огромни и се разпределят пак
между приближени до властта фирми и персони,
много често свързани с министри и с други партий-
ни началници във властта.

Топ 10
на безобразията в здравеопазването

1.  По смъртност (над 15‰) България вече е на
първо място в света, през 2007 год. бяхме на 19-то
място, сега сме на първо. Основна причина е каче-
ството на българското здравеопазване, което оче-
видно е най-лошото в Европа;

2.  По показателя “разходи за здравеопазване”
(health expenditures) България е на 66-то място в
света. Далеч пред нас са страни като Уганда,
Афганистан, Гвинея-Бисау и др.; 

3.  За една година 2 800 000, или две пети (40%) от
българските граждани, са боледували и са имали
право на съответните обезщетения от
Националния осигурителен институт. Ние сме
най-болната нация в Европа; 

4.  Ние сме на първо място в Европа и на второ
място в света по инфаркти. За една година около 37
000 души за се разболели от рак. Общо от рак и от
сърце всеки ден у нас умират 264 души, по 11 души
всеки час. Болните от диабет у нас са 530 000 души.
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В стоматологичен план състоянието на българи-
те, особено в третата възраст, е изключително
лошо;

5.  Вече над половината българи (над 50%) имат
психични проблеми. Националният център за
обществено здраве сочи, че 23% от работещите
хора, всеки четвърти, имат психични разстрой-
ства. Лекуват се само 340 000 психично болни.
Шизофрениците са около 100 000. Увеличават се
трагедиите (насилия, убийства, самоубийства и
др.) с участие на психично болни;

6. Цените на лекарствата в България са бру-
тално високи и спекулативни. Цените на някои
лекарства са 3-4 пъти по-високи от нормалните и
са недостъпни за бедните българи;

7. Българското население е крайно недоволно от
състоянието на българското здравеопазване. Всеки
ден се подават средно по 36 жалби и сигнали до МЗ,
9 000 общо за годината;

8. Масови протести на медицински персонал.
Почти половината (47%) от всички лекари, според
проведено изследване, са недоволни и имат намере-
ние да напуснат работното си място. От тях
78,6% (4 от всеки 5) обмислят да заминат в чужби-
на. По официални данни всяка година емигрират
600-700 лекари. Средната възраст на напусналите
България лекари е 34 години, а на оставащите е над
50 години; 

9. Скандален текст от Закона за бюджета на
НЗОК за трансфер на 100 млн. лв. от НЗОК към
здравното министерство  беше  обявен от
Конституционния съд за противоконституционен.
През една следваща година този незаконен транс-
фер е бил 340 млн. лева;

10. Въведените нови изисквания на НЗОК за рабо-
та на общинските болници в малките населени
места доведоха до тежки ликвидни кризи.
Лобирането във властта в полза на големи частни
клиники доведе до закриване на десетки лечебни
заведения. Жителите на много селища са без никак-
ва медицинска помощ.

Постоянно се появяват все нови и нови тъпи
идеи за здравна реформа, които не водят до никъде,
освен до обогатяване на близки и роднини на хора
във властта, отдали се на сладкия здравен и фарма-
цевтичен бизнес у нас. 

Г. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА
Безпътицата е налице и в образованието.

България от страна със сравнително добре разви-
та образователна система се превърна в най-негра-
мотната страна в Европа. 

Неграмотните у нас са между 40% и 50% от
целокупното население на републиката. При някои
обществени пластове неграмотността е над 60%.
Висшето образование както в държавните, така и
особено в частните висши училища, се базира един-
ствено на принципа за търсене на максимална

финансова изгода и максимална печалба, което не
кореспондира с изискванията на съвременното
модерно образование по света. 

По тази причина голям процент от “обучаващи-
те се” студенти в нашите университети са турци
от Турция. Те получават платена диплома в някои
случаи, без даже да знаят български език. Липсват
всякакви връзки на университетите с бизнеса, про-
извеждат се масово ненужни специалисти, в
България голямо процент от дипломираните през
последните години магистри са по право,
мениджмънт, маркетинг и др., при положение, че
наситеността с такива кадри отдавна е много над
потребностите на обществото. В университети-
те има ненужни факултети, които обслужват
само интересите на застарелите преподаватели.
Много преподаватели и ректори са бивши агенти
на Държавна сигурност.

Въпреки че висшите училища в България са пре-
калено много (над 55) за рязко намаляващото ни
население, Националната агенция за оценяване и
акредитация, ръководена от агенти на ДС, акреди-
тира (даде положителна оценка): Пернишки евро-
пейски университет, университет в Бухово, уни-
верситет в Добрич, Висш богословски университет,
Висш ислямски институт и др., узакони безброй
правни факултети, безброй филиали навсякъде из
страната, които произвеждат ненужни никому
“специалисти”.

Комунистическата държавна БАН със своя пер-
сонал от 10 000 души продължава, както беше през
комунистическо време, да обслужва главно себе си и
застарелите отдавна пенсионирани академици и
член-кореспонденти, получаващи пожизнено към
всички останали свои доходи и по една брутна депу-
татска заплата всеки месец. 

Годишни приходи от работа и годишни разходи на
БАН в млн. лева

БАН остана единствената държавна академия в
цяла Европа. Бюджетът й надхвърля 130 млн. лева
годишно. В последно време БАН проявява странен
интерес към Турция и към исляма.  

Корупцията в образователната система е
потресаваща. 
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Дипломи за завършено всякакво образование се
продават на път и под път. Търсачката Гугъл на
20.12.2015 год. дава 54 400 отговора (резултати) от
търсенето на фразата “продавам дипломи”.
Десетки и стотици сайтове продават дипломи за
средно и висше образование, включително, на по-
висока цена, разбира се, и с вписване в официалните
регистри на МОН.

Топ 10 
на трагедиите в образованието и науката

1. България е първа по неграмотност в ЕС, спо-
ред ЕК 41% от учениците ни не са напълно грамот-
ни;

2. Интелигентността на нацията рязко нама-
лява, по IQ ние вече сме на 47-мо място, след
Монголия, Казахстан и др.;

3. Цели 38% от българчетата не завършват
започнатото си образование, много въобще не са
учили нищо в живота си, не могат да четат;

4. У нас няма равен старт, равни права и равни
възможности в образованието;

5. Висшето образоване е комерсиализирано в без-
умна степен, “прелетни преподаватели” обикалят
страната;

6. В България работи индустрия за фалшиви
дипломи, има пазар на научни степени и звания;

7. НАОА продължава да открива ненужни универ-
ситети и колежи, произвеждаме ненужни “специа-
листи”;

8. Съществува доказана корупция в държавното
финансиране на научни изследвания;

9. Създаване на задължение родителите да пре-
доставят 4-годишните си деца в детски заведения;

10. Най-бедната и най-неграмотната в ЕС
страна постоянно и рязко увеличава студентски-
те такси, при положение, че висшето образование в
повечето страни на ЕС е безплатно. 

Национално външно оценяване в края на 2015 год.
показва, че 20% (всеки пети) от петокласниците не
могат да четат, цели 90% от безработните са
неграмотни и т.н. 

През последната учебна година броят на учени-
ците е намалял с около 15 000. Липсват учители, в
страната се търсят 1 500 учители по важни учеб-
ни дисциплини.

В българските висши училища, според МОН, през
настоящата учебна година (2015-2016 год.) са оста-
нали незаети над 15 000 места за студенти.

Всичко казано дотук говори само за себе си, но
общият извод може да бъде само един:
Състоянието ни в демографската област, в пра-
восъдната система, в здравеопазването и в образо-
ванието е трагично. Нещо повече, в тези сфери
нямаме основание за никакъв оптимизъм. 

По данни от изследвания на Демографския
институт към БАНИ общественото отношение
към провежданите реформи в общи линии (спрямо

всички реформи) е крайно негативно. 
Българите считат, че реформи у нас практиче-

ски няма, такова е мнението на 65% от българите,
а ако има все пак някъде, то те обслужват нечии
интереси - икономически или политически. Това е
обобщеното становище по въпроса на българското
общество. 

Спрямо най-важните за общественото разви-
тие реформи - в демографската област, правосъдие-
то, здравеопазването и образованието - данните
сочат почти еднакво по сила обществено недовол-
ство.

Отговорите на въпросите за удовлетвореност
или неудовлетвореност от съответната реформа
имат следния вид:

Обществена удовлетвореност от реформите (в %)

Ясно се вижда, че най-голямо е недоволството
от реформирането на здравеопазването, веднага
след него стои недоволството от реформите в
образователната система. В тези две области има
някакви опити за реформи и те се виждат от обще-
ството, но то никак не е доволно от тях. В някаква
степен задоволство от здравната реформа сочат
7%, а задоволство, макар и малко, от образовател-
ните реформи през последните години посочват
30% от изследваните.

Според общественото мнение в другите две
важни области (те са с по-висок приоритет като
необходимост от промени в сравнение със здравео-
пазването и образованието) просто няма реформи,
нищо не е направено, особено в областта на демо-
графската катастрофа, 95% от пълнолетните
българи твърдят, че за тях няма никакви промени
в тази сфера. 

Подобно е и положението в правосъдието: 92%
считат, че на практика реформи просто липсват;
точно толкова са изразили и недоверие към правосъ-
дната система. Кои са причините за плачевното
състояние на реформите (или за тяхното непро-
веждане)? 

На следващата таблица добре се вижда как
общественото мнение подрежда от първо до десе-
то място причините за провалянето на реформи-
те  у нас. 

В дясната част на таблицата първо се вижда
какво е ранжирането за причините общо за всички
реформи в България по време на прехода (колона БГ)
и след това са подрежданията за основните 4 вида
реформи - в демографската област (колона Д), в пра-
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восъдието (колона П), в здравеопазването (колона З)
и в образователната ни система (колона О). 

Във всяка една от тези пет колонки са посочени
ранговете от 1 до 10 според общественото мнение.  

Подреждане, общо за всички и по основните 4 вида
реформи, на 10-те причини, които им пречат 

Оказва се, че според общественото мнение, може
би малко странно, първата причина е липсата на
добри ефективни идеи за реформи във всички обла-
сти на обществения живот. 

На второ място е корупцията във власт-
та, проникнала навсякъде в институциите
в хоризонтален и във вертикален план. 

На трето - вечните политически разпри и кон-
фликти, които като че ли нарочно се подклаждат,
само и само да се запази изгодното някому статук-
во, близко до отречените в цял свят тоталита-
ризъм и посткомунизъм.

На четвърто място е липсата на мотивация у
властващите; те няма защо да се грижат за рефор-
ми, след като са във властта и ползват благините
там. 

На пето място е умопомрачителната некомпе-
тентност на управляващите, които са на власт
по време на Прехода, и липсата на всякакъв добър
опит у тях в сферата на положителните промени
и диверсификациите.

При екзистенциалната реформа в демографска-
та област (Д) на първо място като причина  се сочи
фрапиращата липса на мотиви за предприемане на
мерки срещу демографската катастрофа.
Втората по значимост причина е липсата на вся-
какви знания по въпроса и липсата на достатъчна
квалификация по демографския проблем.
Парадоксално е, но даже двамата научни ръководи-
тели (психотерапевтка и икономист) на колективи
от БАН, които една година работиха по
Националната демографска стратегия на
България, нямат нито една научна публикация в
областта на демографията, т.е. и те са без нужна-
та квалификация. Третата по важност причина е
следствие от първите две - липса на добри идеи в

борбата срещу намаляването и изчезването на
населението.

В областта на правосъдието (П) основната при-
чина реформирането дълги години да се отлага и
блокира  е корупцията във всичките четири основ-
ни власти - законодателна, изпълнителна, съдебна
и медии. Втора по значимост причина са политиче-
ските конфликти, които и по най-дребни поводи
(численост на ВСС, системата за разпределение на
делата в съда и др.) блокират съдебната реформа за
неограничено време и стават заплаха за самата
политическа система и за националната сигурност
на страната. Третата причина е свързана с инте-
ресите на олигарсите, монополите, групировките и
картелите, които искат да си осигурят съдебен
(прокурорски и др.) чадър, за да не понесат съот-
ветните на престъпленията, кражбите, измами-
те (КТБ, например) и на незаконните транзакции
на финансови средства санкции.

В областта на здравеопазването (З) като първа
причина за несъстоятелнот и на липса на реформи
се сочат интересите на хората и групировките,
които ограбиха и продължават да ограбват систе-
мата на здравеопазването: фалшиви и алчни част-
ни клиники, далавери със парите на Здравната каса,
номера със здравните пътеки, измами и корупция
във фармацевтиката и разпространението на
лекарства и др. Логично на второ място е коруп-
цията във властта, тъй като големите кражби и
измами в сферата на здравеопазването се осъще-
ствяват от властимащите и техните близки и
роднини. На трето място като причина за неуспе-
хи в здравеопазването се вижда липсата на добри
идеи, по-точно - сбърканата основна концепция
(база сега е системата “Бисмарк”) за реформа в
здравеопазването, която още преди 20 години беше
неправилно избрана и вместо здравеопазването да е
социално ориентирано, тъй като сме бедна страна,
то у нас представлява търговия, болниците са
търговски субекти, интересуват се главно от обо-
рота на услугите, от печалба и т.н. 

В образователната система (О) се придобива
обществена илюзия, че постоянно се правят много
и най-различни тъпи субреформи и сегментни про-
мени, които не само че не водят до нищо хубаво за
учащите се в различните степени на образование-
то, но влошават все повече и повече образователна-
та дейност със съответните социални и демограф-
ски поражения за цялото общество. Тук първото и
най-голямо препятствие пред реформите, според
общественото мнение, е липсата на добри идеи. Тя
се дължи, разбира се, както на подбора на кадрите
в системата на образователните власти (те обик-
новено са лаици или са политически лица ), така и на
сбърканата логистика на образователните проме-
ни. На второ място е  липсата на квалификация и
опит, която се дължи на удивително лошата поли-
тика в МОН; там, както и в Министерството на
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културата, досега е нямало свестен министър,
който в някаква степен да е ангажиран с образова-
телните (и културните) реформи и да разбира поне
донякъде от съответната материя. Третата при-
чина е корупцията във властта, която осигурява
на свои хора в частните учебни заведения  благо-
приятни условия за така наречения “образователен
грабеж”.

Ясно се вижда, че основната причина за
липсата на реформи, и оттам - за бедстве-

ното положение на България, е корупцията
във всички сфери на обществената практи-
ка и на всички нива на управление. 

Действията по този казус на практика са
изключително важни не само за развитието на
държавата и на българското общество, но те
пряко се отнасят и до самото съществуване на
българския етнос, който е заплашен, както всички
добре знаем, от изчезване, колкото и невероятно да
се вижда това на някои “оптимисти”. 

Принципи на борбата с корупцията 

Акад. проф. д-р Мария Славова

Българска академия на науките и изкуствата
юридически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Корупцията е сред основните проблеми в българ-
ския обществен живот през годините на прехода
от комунизъм към демокрация. След кризата от
2008 г. се обръща по-голямо внимание на ролята,
която корупцията играе за подкопаване на демо-
кратичните, икономическите и социалните рефор-
ми в страната. Политическите партии тради-
ционно заявяват в програмите си готовност да се
борят срещу корупцията, дори определят резулта-
тите от тази борба като основание за печелене на
избори. Резултати обикновено липсват, както лип-
сва и изпълнение на декларацията от 2007 г., според
която с присъединяването на България към
Европейския съюз страната трябва да възприеме
европейските стандарти за борба с корупцията.
Борбата срещу корупцията се оценява чрез меха-
низма за сътрудничество и проверка (МСП) по
отношение на напредъка на България според изиск-
ванията на ЕС.  

Политици и държавни служители от трите
власти твърдят, че участват в разкриването на
корупцията и в проектите за реформи срещу нея.
Медиите отразяват примери на корупция, а граж-
даните правят предложения за мерки за противо-
действие на злоупотреби с ДДС, със средствата по
европейски проекти, при купуване на изборни резул-
тати. Бизнес организациите също участват в ини-
циативи за преодоляване на корупцията.
Неправителствените организации провеждат
изследвания и образователни дискусии, на които
отчитат извършената работа по проекти, свърза-
ни с борбата срещу корупцията. Академичната
мисъл изследва причините и последиците на коруп-
цията.

Борбата с корупцията на законодателната и
изпълнителната власт се изразява в различни зако-
нодателни програми и в усилията на редица парла-
ментарни и правителствени комисии.
Създаденият при първото правителство “Борисов”
Център за противодействие на корупцията “БОР-
КОР”, беше анихилиран, въпреки напредничавия си
замисъл и през 2018 г. погълнат от свръхструкту-
рата, създадена от специалния закон за противо-
действие на корупцията - Закон за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. 

В законодателната власт вече в пети парла-
мент функционира Постоянна комисия за борба с
корупцията. В обхвата на нейните задължения се
включват формулиране на предложения за нови
антикорупционни закони, за изменения и допълне-
ния в действащите закони, упражняване на парла-
ментарния контрол над антикорупционните уси-
лия на органите на изпълнителната власт и раз-
глеждане на жалби от граждани и граждански орга-
низации. Освен това Народното събрание създава
анкетни комисии за разследване на корупционно
поведение и оповестява препоръки относно мерки-
те, които следва да се предприемат. 

Още през 2004 г. съдебната власт създаде към
Висшия съдебен съвет съвместна Комисия за борба
с корупцията в съдебната система.
Правомощията на комисията обаче са ограничени
до анализи и препоръки относно борбата с коруп-
цията и не включват разследване на корупцията в
съдебната система.

Въпреки институционализирането на много-
образни антикорупционни мерки за противодей-

1Oсновните идеи в тази статия са разработени в двуезичното изследване, публикувано в условия на цензура през 2005 г.
Славова, Мария, Сам Джейкъбсън. Демокрацията срещу корупцията (Democracy against corrution). Нов начин за мислене за публич-
ната администрация. С., Институт по публична администрация, 2005. 
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ствие на корупцията, усилията в борбата срещу
нея са крайно недостатъчни, а корупцията е повече
от всякога във възход,  отбелязано в поредица от
доклади на Центъра за изследване на демокрацията
(ЦИД). Най-голямо предизвикателство борбата
срещу корупцията представлява за държавната
администрация. В страните с най-високо коруп-
ционно равнище държавните институции стра-
дат от най-ниското равнище на доверие (Mischler и
Rose 2001, at.48; Herzfield и Weiss, 2003). Преценката
на българските граждани за управлението не е бла-
гоприятна. По-малко от 2 % са тези, които са
много доволни от националната администрация, а
73 % смятат, че страната се управлява по-скоро в
полза на интересите на няколко крупни фигури,
отколкото в интерес на обществото. Според две
все така актуални изследвания 51 % смятат, че
всички или почти всички министри са въвлечени в
корупция, 63% смятат, че корупцията е широко
разпространена в административните услуги, а 68
% смятат, че няма да получат необходимата услу-
га, ако не подкупят чиновник (Център за изследване
на демокрацията (ЦИД), 2005, 14; Mungal-Pippidi,
2003, 2005). Българите нареждат корупцията на
трето място сред най-значимите обществени про-
блеми, като пред нея стоят само ниските доходи и
безработицата (ЦИД, 2005). Днес тези стойности
са още по-високи, както е видно и от Единадесетия
доклад за оценка на корупцията  на Центъра за
изследване на демокрацията, “Завладяване на
държавата: Противодействие на административ-
ната и политическата корупция” от 2016 г. Между
2011 г. и 2016 г. равнището на административната
корупция се е удвоило (ЦИД, 2016). Прости задачи,
свързани с държавната администрация, често
отнемат дни, вместо да се извършат за минути,
ежедневни рутинни услуги са наситени с коруп-
ционни възможности. За българите чиновническа-
та некадърност, която изяжда ценно време и
изисква безсмислени процедурни стъпки, е толкова
корупционна, колкото и опитите за рекет.
Широкото схващане за понятието корупция обхва-
ща не само личните облаги в резултат на наруша-
ването на законите, но и личните облаги в резул-
тат на нарушаване на ежедневните правила за
общуване с администрацията. 

На теория законите формализират демокра-
цията чрез прокламираната защита на граждан-
ските и политическите свободи. На практика една
действаща демокрация изисква  от управляващите
наистина да спазват гражданските и политически-
те свободи, изисква улесняването на свободата на
хората да избират, така че обществото да стане
действащ коректив на държавната власт.

Неформалният социален механизъм, който ока-
зва най-голямо влияние върху ограничаването на
законните права, е търпимостта към корупцион-
ните нагласи на управляващия елит, което води до

подкопаване на върховенството на закона, както и
недостъпността на елита спрямо обикновените
хора, което подкопава равенството на граждански-
те права. Пропастта между конституционната
демокрация и действащата демокрация може да
бъде огромна. В България действа една добре кон-
струирана конституция, която я нарежда на висо-
ка позиция (80-тта) в скалата на конституционни-
те демокрации, но всъщност българската демокра-
ция на практика е на много по-ниско равнище, едва
на 30-то, ако се отчете подкупността на управля-
ващия елит (Inglehart и Welzel, 2005, 195).

Първият същински принцип на демокра-
цията от определящо значение за борбата срещу
корупцията е обвързаността с върховенството на
закона - управлението трява да се основава на зако-
на. Управляващите не са овластени да спазват
само правилата, които са удобни за тях, или прави-
лата, които те предпочитат. “Най-големите
отклонения от върховенството на закона са коруп-
цията и фаворизирането при разпределението на
ресурси и при прилагането на закони” (Rose и
Mishler, 2002). 

Вторият същински принцип на демокра-
цията “разделението на властите” означава вна-
сянето на публичност в разделението на власти-
те, което предотвратява злоупотребата с власт.
Демокрацията успява, когато допуска най-лошото
в човешката природа, контролът е оправдан, защо-
то хората не са ангели. Демократичната система
на управление се строи върху балансиране между
трите власти, така че всички прояви на една
власт се ограничават  от другите власти, тъй
като твърде много власт, оставена без контрол, е
по-вероятно да се превърне във власт, с която е зло-
употребено.

Контролът върху прилагането на принципа на
разделението на властите е необходим не само
между отделните власти, но и между равнищата
на управление, местно и централно и вътре във
всяка власт. Българската конституция посочва
как разделението на властите се отразява върху
изпълнителната власт. Актовете на администра-
цията са обект на надзор от административните
съдилища, които следва да се уверят, че при своята
работа изпълнителната власт спазва закона.
Народното събрание приема закони, които изиск-
ват административна дейност или промяна на
съществуващата практика, или утвърждава
финансовите средства за   работата на админи-
стративния апарат. Само приложението на прин-
ципа на разделението на властите обаче не е
достатъчно за демократизиране на публичната
администрация; то  трябва да се проследява и от
гражданите в отношенията им с изпълнителната
власт и вътре в самата система на изпълнителна-
та власт. 

Гражданите плащат на държавната админист-
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рация и имат правото да знаят как се разходват
парите им. Администрацията също се нуждае от
обществото, защото обществото е първичен
източник на информация и никоя администрация
не може да функционира добре без достоверна
информация.

Корупцията противодейства на всяко искане за
открити и отчитащи се институции, тъй като
тя може да просперира само тайно - тогава, кога-
то институциите са недостъпни и не се отчитат. 

Изследователите предлагат децентрализация-
та като начин за преборване на корупцията, тъй
като борците против корупцията ще действат
по-ефективно по отношение на по-малки управлен-
ски звена (e.g. Joaquin, 2004). В същото време
децентрализацията би могла да има противополо-
жен резултат, тъй като би било по-лесно за мест-
ните групи от елита или за местните интереси да
завземат местното управление, където конт-
ролът е по-малък (Bardhan, 2006). Така например
местното управление би имало силен мотив да
облагодетелства местните бизнесмени с благопри-
ятни договори (Warner, 2003), но една вертикална
проверка на местно равнище би разкрила връзката
с лични интереси за осигуряване на работни места
там.

Понятието “в плен на корупционни интереси”
се употребява по отношение на управление, което
работи в полза на лични, а не на обществените
интереси. Носителите на интереси, различни от
обществените, искат да влияят върху политиче-
ските решения, така че те са мотивирани да наме-
рят начин да “пленят” тези, които вземат реше-
ния, като ги правят зависими чрез подкупи, подаръ-
ци, обещания за намиране на работа или дарения за
изборите. Тъй като на местно равнище решения се
вземат от по-малко хора, този модел работи по-
добре по места. 

Вместо да се извежда децентрализацията като
самоцел, изборът между централизация или
децентрализация при борбата с корупцията би
трябвало да се основава на подходящата форма на
контрол, хоризонтална или вертикална при
извършването на конкретните административни
услуги, така че да се избегнат злоупотреби с адми-
нистративната власт.

Третият същински принцип на демокра-
цията е,  че тя е носител на основни ценности
като честност, равенство, доверие, откритост и
отчетност. Тези ценности са изведени в законите
като принципи на администрацията, но тяхната
реализация не е гарантирана.

Равенството е въведено като принцип на
Конституцията на  България, която посочва в чл.
6, ал. 1, че “всички хора са... равни по своето

достойнство и своите права”, и в ал. 2, че “всички са
равни пред закона”. Това означава, че “не може да
има привилегии или ограничения на правата на
основата на раса, националност, етническо само-
определение, пол, произход, религия, образование,
мнение, политическа принадлежност, личен или
социален статус, или имуществен статус” (чл. 6,
ал. 2).

Равенство не означава, че гражданите ще
бъдат третирани по един и същ начин, защото те
са различни и съществуват при различни обстоя-
телства. Но макар равенството да предполага и
различно третиране на хората, това третиране
трябва да бъде справедливо.  Демократичните
институции са справедливи, когато защитават
правата както на победителите, така и на губе-
щите (Przeworski, 1995). Справедливостта може да е
процедурна, но може да е и същинска, да се отнася
до икономиката, до образованието, религията или
социалния живот. Процедурна справедливост озна-
чава, че всеки може да се запознае с процедурите,
които покриват минимални стандарти, като
например изискване за вземане на решения от обе-
ктивни служители, за възможността за изслушва-
не и за последователност при прилагането на про-
цедурите.

Същинска справедливост означава, че възмож-
ностите, които съществуват по закон, са еднакви,
но има някаква компенсация за нееднакви резулта-
ти. Българите са много чувствителни на тема
същинска справедливост. Резултатите от
Международния проект по социална справедливост
показват, че българите имат по-егалитарни схва-
щания от хората в САЩ или в Западна Европа
(Mason, 2004). Българите освен това показват по-
голяма поддръжка за силна роля на държавата да се
намесва, когато е необходимо да се осигури социал-
на сигурност и законност (Orkeny и Szekelyl, 2000).
Не е последователно отношението на българите
към опитите на държавните органи да  използват
международно признати подходи за противодей-
ствие на корупционни практики при изпълнение на
обществени поръчки. При обществените поръчки
по-скоро се приема, че има сговаряне за споделяне
на облаги и привилегии, отколкото воля за противо-
действие на корупцията. Тази тенденция е диску-
тирана по време на поредица от практически семи-
нари и работни срещи между румънски и български
експерти, провели се в Румъния в периода декември
2014 - юли 2016 г . 

Друга същинска ценност на демокрацията е
доверието - вярата, че правителството ще дей-
ства в твой интерес и че няма умишлено и съзна-
телно да ти нанесе вреда (Newton, 2001). Това дове-
рие легитимира управлението и неговите действия

2Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки: Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете.
Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администрация – развиване на мултидисципли-
нарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.
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(Anderson и Tverdova, 2003), което прави по-веро-
ятно доброволното спазване на законите (Scholz и
Lubell, 1998) -  тъй като демокрацията не може да
разчита на насилие, за да постигне спазването на
законите. Доверието увеличава вероятността
гражданите да възприемат реформите (Anderson и
Tverdova, 2003) и да ги подкрепят дори и да не пече-
лят персонално от тях. Корупцията разяжда дове-
рието, защото корумпираните не спазват върхо-
венството на закона и тайно имат по-голяма полза
за сметка на обществото.

Само 33 % от страните с нова демокрация
имат доверие в своите политически институции,
независимо от това че близо 90 % подкрепят съще-
ствуването на демокрация (Mishler и Rose, 2001a). В
България само 15 % смятат, че централното
управление, включително неговите държавни слу-
жители, работят в интерес на обществото
(Mungiu-Pippidi, 2003), а 60 % смятат, че корупция-
та е широко разпространена в публичните услуги,
което означава, че интересът на корумпираните е
поставен пред интереса на обществото.

Последствията от липсата на доверие могат
да бъдат жестоки. Така например през 2001 г. гласо-
подавателите шумно победиха Съюза на демокра-
тичните сили и правителството на министър-
председателя Ив. Костов, защото обществото
беше загубило доверие в това правителство, пре-
димно заради корупцията. Корупцията беше
твърде очевидна, главно поради приватизационния
процес.

Крайният резултат от приватизацията на
българската авиокомпания “Балкан” беше, че нейни-
те активи бяха продадени за жълти стотинки (Гад
Зееви взима БГА “Балкан” за 150 000 щатски долара,
колкото струва луксозен апартамент в София) и
сега България няма своя държавна национална авио-
компания. Крайният резултат от приватизиране-
то на медната рафинерия в Средногорие беше, че
новият белгийски собственик оглозга оборудването
и прехвърли дейността в Белгия, като не остави
нищо в България и тази тенденция се засили при
канадското дружество “Дънди Прешъс”. Крайният
резултат от бюджетния излишък беше да се похар-
чат парите за кампания, а не да се помогне на нуж-
даещите се или да се финансират други социални
нужди.

Същински ценности на демокрацията са откри-
тостта и отчетността. Обществото не може да
бъде действен коректив на управляващата власт,
ако не знае какво върши тя. Откритостта се
постига като на обществото се осигурява достъп
до информация, съхранявана и от управлението, и
чрез допускане на обществото до процеса на взема-
не на решения и отчетността върху разходването
на средствата. 

Отчетността предполага система от инсти-
туционализирани практики, които да държат
отговорна публичната администрация за нейните
действия и пропуски, да я задължава да обяснява
последиците от поведението си.
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“Убеждаването на децата да повярват, че
живот чрез химическо и хирургическо въплъщение в
ролята на другия пол е нормален и здравословен
живот, е само по себе си акт на насилие срещу деца.
Представянето на половите разстройства като
нормално състояние, с помощта на образователни-
те институции и правните политики, ще обърка
децата и родителите, което ще доведе до това
повече деца да се насочат към "половите клиники",
където ще им бъдат давани лекарства, блокиращи
пубертета. Това, на свой ред, практически гаран-
тира, че те ще "изберат" живот, базиран на канце-
рогенни и токсични полови хормони и вероятно ще
обмислят ненужно хирургично осакатяване на
здрави части от телата си в юношеска възраст“.
Това се казва в официално становище на
Американската колегия на педиатрите, публикува-
но през март 2016 г. и актуализирано през септем-
ври 2017 г. Колегията твърди, че е злоумишлено да
се популяризира джендър идеологията, преди всичко
за благополучието на самите деца със смущения на
пола, и второ - за благополучието на всички техни
връстници без подобни смущения, много от които
обаче ще бъдат провокирани да поставят под
въпрос собствената си полова идентичност и са
изправени пред нарушения на правото им на лична
неприкосновеност и безопасност. 

Ето и аргументираното становище на амери-
канските специалисти по педиатрия:

1. Човешката сексуалност е обективен биологи-
чен двоичен код: "XY" и "XX" са генетични маркери
на мъжа и жената, те не са генетични маркери на
разстройство. Нормата за човешкото устройство
е да бъде заченат мъж или жена. Човешката сексу-
алност е двоична, с очевидната цел да бъде осигуре-
но възпроизводството и процъфтяването на
нашия вид. Този принцип е очевиден. Изключително
редките нарушения на сексуалното развитие (DSD,
disorders of sexual development), включително, но не
само, тестикуларна феминизация и вродена хипер-
плазия на надбъбречните жлези, са всички медицин-
ски идентифицируеми отклонения от сексуалната
двоична норма и са правилно признати като нару-
шения на човешкото устройство. Лицата с DSD
(наричани също "intersex") не представляват
трети пол.

2. Никой не се ражда с "джендър". Всеки се ражда

с биологичен пол. Джендър (осъзнаване и усещане за
себе си като мъж или жена) е социологическа и пси-
хологическа концепция, не обективна биологична.
Никой не се ражда с усещане за себе си като мъж
или жена. Това осъзнаване се развива с течение на
времето и, както и всички процеси на развитие,
може да бъде повлияно от субективните възприя-
тия, взаимоотношения и неблагоприятни преживя-
вания на детето от ранна детска възраст.
Хората, които се идентифицират като "чувства-
щи се от противоположния пол" или "някъде между
двата пола", не представляват трети пол. Те си
остават биологични мъже или биологични жени.

3. Убеждението на човек, че той или тя е нещо,
което не е, в най-добрия случай е знак за объркано
мислене. Когато биологично здраво момче вярва, че
е момиче, или биологично здраво момиче вярва, че е
момче, съществува обективен психологически про-
блем, който се крие в ума, а не в тялото, и трябва
да се третира като такъв. Тези деца страдат от
дисфория на пола. Дисфорията на пола (GD), която
по-рано биваше посочена като нарушение на полова-
та идентичност, е признато психично разстрой-
ство в най-новото издание на Диагностичния и
статистически наръчник на Американската пси-
хиатрична асоциация (DSM-5). Психодинамичните
и социални теории за GD / GID никога не са били
опровергани.

4. Пубертетът не е болест, а хормоните, блоки-
ращи пубертета, могат да бъдат опасни.
Обратимо или не, хормоните, блокиращи пуберте-
та, предизвикват състояние на болест - именно
отсъствието на пубертет - и възпрепятстват
растежа и плодовитостта при иначе биологично
здраво дете.

5. Според DSM-5, 98% от полово обърканите мом-
чета и 88% от полово обърканите момичета в край-
на сметка приемат биологичния си пол след есте-
ствено преминаване през пубертета.

6. На деца в предпубертетна възраст, диагно-
стицирани с полова дисфория, може би ще им бъдат
давани блокери на пубертета, когато станат на 11
години, и ще се изисква да бъде продължено с хормо-
ни на другия пол в по-късното юношество, за да
продължат да се чувстват от противоположния
пол. Тези деца никога няма да могат да заченат
генетично свързани с тях деца, дори чрез изкустве-

Джендър идеологията уврежда децата

СТАНОВИЩЕ
на Американската колегия на педиатрите,

представено от Българската педиатрична асоциация
с председател: акад. проф. д-р Владимир Пилософ, БАНИ



l

48

American College of Pediatricians. Gendered ideology damages children

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

на репродуктивна технология. В допълнение хормо-
ните на другия пол (тестостерон и естроген) са с
опасни последствия за здравето им, включително,
но не само, сърдечни заболявания, високо кръвно
налягане, кръвни съсиреци, инсулт, диабет и рак.

7. Случаите на самоубийство са почти двадесет
пъти по-високи сред възрастните, които изпол-
зват хормони на противоположния пол и се подла-
гат на операция за промяна на пола, дори и в
Швеция, която е сред най-утвърждаващите стра-
ни на LGBTQ. Кой състрадателен и разумен човек
би осъдил малките деца на тази съдба знаейки, че
след пубертета 88% от момичетата и 98% от мом-
четата в крайна сметка ще приемат реалността
и ще постигнат състояние на психическо и физиче-
ско здраве?

8. Убеждаването на децата да повярват, че
живот чрез химическо и хирургическо въплъщение в
ролята на другия пол е нормален и здравословен
живот, е само по себе си акт на насилие срещу деца.
Представянето на половите разстройства като
нормално състояние с помощта на образователни-
те институции и правните политики ще обърка
децата и родителите, което ще доведе до това
повече деца да се насочат към "половите клиники",
където ще им бъдат давани лекарства, блокиращи
пубертета. Това на свой ред практически гаранти-
ра, че те ще "изберат" живот базиран на канцеро-
генни и токсични полови хормони и вероятно ще
обмислят ненужно хирургично осакатяване на
здрави части от телата си в юношеска възраст.

Заключение на Колегията
Нашите противници се застъпват за нов

научно безпочвен стандарт за грижа за деца с поло-
ви смущения (джендер дисфория), които смущения
обаче биха отшумели след пубертета за по-голяма-
та част от засегнатите пациенти. По-конкретно
нашите опоненти съветват, че следва да се подкре-
пят детските мисли, които противоречат на
физическата реалност, водещи до химическата
кастрация на тези деца преди пубертета с агони-

сти на GnRH (блокери на пубертета, които причи-
няват безплодие, закърняване на растежа, пониже-
на костна плътност и непрогнозируемо въздей-
ствие върху развитието на мозъка им) и накрая
постоянната стерилизация на тези деца преди 18-
годишна възраст чрез хормони на противния пол. 

Съществува очевидна самоизпълняваща се
същност в този нов стандарт, която насърчава
малките деца с полово объркване да се въплатят в
противоположния пол и след това да се приложат
медикаменти, блокиращи пубертета. Ако едно
момче, което се самоанализира дали е момче (и
което трябва да се превърне в мъж), бива третира-
но като момиче, тогава естественото му пубер-
тетно развитие на мъж е потискано - не сме ли
поставили в действие неизбежен резултат? Всички
негови връстници от същия пол се развиват в
млади мъже, тези от противоположния пол се раз-
виват в млади жени, но той остава момче в пред-
пубертета. Той ще остане психосоциално изолиран
и сам, с убеждението, че нещо не е наред. Той ще
бъде по-малко способен да се идентифицира с мъже-
те, и по този начин е по-вероятно да се самоопре-
дели като "не-мъж" или като жена. Нещо повече,
неврологията разкрива, че предфронталната кора
на мозъка, която е отговорна за преценката на
ситуаците и оценката на риска, не е напълно зряла
до средата на двадесетте години. 

Никога не е било научно по-ясно, че децата и
юношите не са в състояние да вземат информира-
ни решения относно постоянни, необратими и про-
менящи живота им медицински интервенции.
Поради тази причина Колегията твърди, че е зло-
умишлено да се популяризира тази идеология, преди
всичко за благополучието на самите деца със сму-
щения на пола, и второ, за благополучието на всич-
ки техни връстници без подобни смущения, много
от които обаче ще бъдат провокирани да поста-
вят под въпрос собствената си полова идентич-
ност и са изправени пред нарушения на правото им
на лична неприкосновеност и безопасност.
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Акад. проф. д-р Ангел Джамбазовски
(доктор хонорис кауза)

Акад. Джамбазовски е  роден на
01.01.1948 г. в село Тушим, Воденско,
което се намира в падините на Кожух
планина и е последното село на граница-
та помежду Егейска и Вардарска
Македония. Майка му Митра и баща
Ристо са потомци на дядо  Георги,
който на времето е учил в Българско
училище в селото Тушим. Воден  е един
от най-богатите и най-красивите гра-
дове на Балканите, наподобяващ
Венеция, разделен от Италия  с реки и
мостове и красиви водопади. Днес се
намира  в гръцка територия. Акад.
Джамбазовски произлиза от интелектуална работ-
ническа борческа  фамилия. Баща му и дядо му са
завършили Богословие  в Солун. Участвали са в
двете световни войни и в Първата световна война
са прогонени от гърците - една част в Сърбия,
друга - в България.  Много близки негови роднини и
днес живеят в Стара Загора. По  време на Втората
световна война, бащата на  акад. Джамбазовски с
цялото семейство пристига в Прилеп,  днес
Вардарска Македония, голи и боси, без нищо мате-
риално. Той е шестият син в семейството. 

В Прилеп завършва средно образование, гимна-
зия, а по-късно в Скопие и средно медицинско обра-
зование. През 1967 година чрез комисия за културно
и образователно сътрудничество записва медицин-
ски факултет в Москва, където остава само един
семестър. Разболява се поради  студената зима,
напуска Москва и пристига в София, където про-
дължава обучението си във Факултета за кинези-
терапия. Завършва Факултета за рекордно време
между първите студенти с отличен успех. По
време на  следването е студент на годината и е бил
председател на чуждестранните студенти. 

След завършване на обучението се завръща в
Прилеп, Република Македония, където му взимат
паспорта, защото е следвал в България и му се
забранява  да дойде в България да си вземе диплома-
та. Тогава той решава да тръгне пеша от Крива
Паланка през планината до Кюстендил. След 12
часа мъчително ходене и борба с природата, куче-
та, вълци и други трудности успешно пристига до
Кюстендил. След трудни процедури с администра-
цията успява да си вземе дипломата, полага
държавния изпит с отличен успех и се връща в
Прилеп.

През 1970-1971 г. работи в Любляна, след това в
Медицинския център за интензивна рехабилита-
ция и физиотерапия, известен като “Римске
Топлице” в Словения, където става ръководител на

отделение за интензивна рехабилита-
ция и кинезитерапия. 

Чрез конкурс през 1972 г. заминава за
Швейцария, където става ръководител
на отделението за кинезитерапия и
интензивна рехабилитация в канто-
налната болница във Винтертур. След
четири години става шеф на лигата за
ревматични заболявания на целия кан-
тон и паралелно с това е преподавател
във Висшата школа за физиотерапия в
град Цюрих. В 1976 година става ръко-
водител на частния институт “Емил

Мизенмауер” в град Винтертур  и специализира
физиотерапия и хиропрактика. 

В 1976 г. представя  проект за  първата дисер-
тация по кинезиологична медицина в Загреб, Р.
Хърватска на тема: “Рехабилитация на кар-
диоваскуларната система след тежки нару-
шения на вегетативните функции” и получа-
ва научна  степен доктор в областа на кинезиоло-
гията и кинезитерапията в 1979 г. Преподава в
областа на превенцията и заболяванията на циви-
лизацията в Швейцария и Германия. В 1984 година
започва голяма дисертация на тема “Интензивна
рехабилитация при травми на меките
тъкани” в Белград в катедра “Спортна медицина”
на Факултета за спорт и здраве, в  1989 година
защитава голяма  докторска дисертация и получа-
ва звание “Доктор на науките в областта на кине-
зиологията”.

По време на работата си в института “Емил
Мизенауер” Цюрих специализира хиропрактика 3
години и получава звание доктор по хиропрак-
тика. В 1988 г. се завръща в Македония окончател-
но - първоначално в град Прилеп, а след това в град
Скопие, във  Факултета за спорт и здраве. Същата
година започва като доцент и през 1993 година
става професор и шеф на катедрата за кинезиоло-
гия  и антропология на същия факултет при уни-
верситета в Скопие “Св. Кирил и Методий”.

Големи са практическите му постижения в обла-
ста на физиотерапията, кинезитерапията, ману-
алната медицина, криотерапията, термотерапия-
та, кинезиологичната  медицина.

Интензивната му научна работа от 1976 г. до
днес включва около 300 научни трудове и доклади,
голяма част от които в България и Македония.
Участва активно в европеиски форуми повече от
200 пъти, има над 100 публикации в областта на
физиотерапията, хиропрактиката, кинезитера-
пията, дисковите хернии, гръбначните изкривява-
ния, дегенеративните заболявана, превенцията на



болестите на цивилизацията и др. Участвал е с
повече от триста предаванияа по електронните
медии на Балканите и в Европа, най-вече в България,
Сърбия, Хърватска, Швейцария, Германия.

Една от книгите му “Теория на кинезиологията”
е преведена на български език. В нея той предлага
спортната академия в София да се трансформира в
световен центар по кинезиология, а кадрите, които
обучава, да получат  ново звание училишен кинезио-
лог, рекреативен кинезиолог и специалист за кине-
зиологична медицина.

След връщането му в Македония става предсе-
дател на републиканското сдружение за връщане на
средствата на хората, внесени от чужбина в
Македония. 

Основава партия за балканско икономическо
единство в 1992 год., бил е председател на същата и
предлаган на много високи постове  в Македония,
дори за  премиер. 

Изградил е първия институт в Македония за
генетична кинезиология 1990 г. и център за сколио-
за, кинезиология и хиропрактика. Развива много
собствени методи за рехабилитация, криотерапия,
термотерапия, лечение на дисковите хернии без
операция, на гръбначни изкривявания, на дегенера-
тивните заболявана. Построил е много рехабили-
тационни центрове, където ще се извършват
изследвания в областта на генетичната мани-
фестна кинезиология, физиотерапия, хиропракти-
ка, криотерапия, термотерапия, хидротерапия и
превенция на болестите на цивилизацията. 

Акад. Джамбазовски има над 30 иновации и
собствена методология и технология за лекуване на
гръбначните деформации, дисковите хернии, деге-
неративните заболявания, травматични и ревма-
тични увреждания и генетична манифестна кине-
зиология. 

Написал е над 15 учебници, посветени на
гръбначната патология и нейното лечение.

Той е автор на първата книга в Европа
“Кинезиологична медицина”, издадена в Скопие, 1990
г. Други негови книги са:

1. Теория на антропологичната кинезиология,
2011 г., Скопие, около 500 стр.

2. Кинезиологична медицина, Спортна физиоте-
рапия, Хиропрактика, Медицинска кинезиология и
спортна кинезитерапия, Скопие, 2011 г.

3. Основи на кинезиологичната теория, Скопие,
Македония, около 200 страници, 2017 г.

4. Теория на кинезиологичната антропология,
Скопие, Макеодния, 2018 г.

През 2007 г. получава званието д-р хонорис кауза
от Великотърновския университет. 

През 2011 г. получава званието академик и става
член на Българската академия на науките и изку-
ствата с председател акад. проф. д-р Григор Велев.

Сега акад. Джамбазовски е ръководител и основа-
тел на първия център за сколиоза и спортна физио-
терапия, хиропрактика и медицинска кинезиоло-
гия. Според него бъдещето на медицината е превен-
цията на болестите на цивилизацията и на рехаби-
литационната медицина.

l
Acad. Prof. Angel Dzhambazovski
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“РЕНЕГАТЪТ”

Академик Йордан Каменов

Българска академия на науките и изкуствата

Славчо Красински /1908-1984 г./ с рождено име
Венцислав Кръстев се е сдобил с некрасното прозвище
ренегат. Което в 30-те години на ХХ век получават
отреклите се или напусналите комунистическите
идеи. След 9.IХ.1944 г. неприятната думичка става
клеймо, следващо докрай притежателя си като зла
съдба. 

Славчо Красински е най-видният носител на рене-
гатлъка, защото тогава е най-талантливият писа-
тел, скъсал с лявото. В 1929 г. излиза първата му книга
- стихосбирката “Вистрел”. Далеч преди това той вече
е бил посветен в левите идеи. Баща му Генко Кръстев
е един от водачите на въстанието през 1923 г. След
потушаванетго му емигрира в СССР, където е лидер на
българската емиграция в Украйна. През есента на 1941
г. става жертва на последните Сталинови репресии до
края на войната в 1945 г. Размирният син също уча-
ства в бунта и попада в ареста. Спасява го дядо му,
опълченец от 1877 г., носител на високото руско бойно
отличие Георгиевски кръст. Според българския военен
устав всички с пагони трябвало да козируват на кава-
лера на ордена. Дядото нахлул при офицера, чието про-
звище Черният капитан говори за ролята му през сеп-
тември 1923 г. Но и той се стъписал пред дръзкия ста-
рец. Става, козирува и след кратък разговор предава
внука да бъде довъзпитан от опълченеца. Който за
парлама го подкарва с няколко шамара. Поетът тога-
ва не е е бил навършил 18 години, но непълнолетието
нямало да го спаси.  

През 1925 г. Сл. Красински е арестуван в София след
атентата в църквата “Света Неделя”. Дали е било
заради реална политическа дейност или вече е влязъл в
списъка? Така и той става част от неизменната
родна “номенклатура” на неприетите и гонените от
всеки режим. Но и в 1925 г. пак се радва на щастлива
развръзка - неизвестно и необяснимо защо. 

При излизането на “Вистрел” лявата критика го
посреща като новия Смирненски. Друг на негово място
би се задоволил да бъде лидер на сериозно крило от
българската литература. Но Сл. Красински е като
големите ни поети - чиста проба творец, който се
хвърля в дебрите на живота, за да разпалва в себе си
пламъка на сътворяването. А това по принцип значи и
непринадлежност към тези, които си мислят, че им
принадлежиш. 

Греховете му според догматиката на 30-те години
са и творчески, и житейски. Той се влюбва и се жени за
генералска дъщеря. Но ужасът на бившите му съидей-
ници идва и от това, че кум му става Александър
Цанков. Професорът, оглавил преврата от юни 1923 г.

и дълго наричан Кръволок. Но съм убеден, че Сл.
Красински не е преследвал социално благополучие, а е
следвал любовта си. Няма да забравя как в края на
живота си, деликатно издебвайки отсъствието на
втората си жена, артистка от Врачанския театър,
споделяше огромната си обич към покойната първа
жена. Като не забравяше да похвали и грижовната
Венета. Но думите му за нея изглеждаха като пепел
от другаде горяла жар.  

Творческата му “изневяра” е скъсването със соци-
алната и бунтарската тематика в стиховете. Като
в някои от тях се прокрадва и мотивът за раздялата
с младежките идеали, обагрен с носталгия и себеиро-
ния. Капак за клеймото “ренегат” Сл. Красински си
извоюва със сътрудничеството си в сп. “Златорог”,
започнало в началото на 30-те години. Такова нещо
левите тогава са определяли като тежък идеен грях.
Макар че мнозина от тях да са се стремели да попад-
нат на страниците му. Винаги предизвикателен с
поведението си, с идейния си поврат Сл. Красински
става една от скандалните литературни фигури на
30-те години на миналия век. 

Но, докато така се формира обществения му
образ, той с много по-малко шум създава и литератур-
ния си. Най-привлекателните черти от него открива-
ме в поетичните сборници “Пролетен гост” /1932 г./ и
“Зелени облаци” /1938 г./ и в романа за юноши
“Животът на трима ученици” /1939 г./. Много десети-
летия вече се правим, че тези книги не са сред литера-
турната класика и че авторът им не е сред големите
писатели на 30-те години. И не само в тях. А и много
време се правим, че тълкуваме творчеството му.
Което съотнасяме към подражанието или следването
на поезията на Сергей Есенин. Свещената простота,
правеща се на свещена ученост, умира да намира ана-
логии там, където ги няма. Нерядко с цел да умалова-
жи българския автор. Вместо анализ и оценка - хоп,
сравнение с авторитет, което звучи като укор или
потупване по рамото. А поезията на Сл. Красински е
едно от ярките представителства на българската
идентичност. Българинът, смятан за чужд на хри-
стиянската мистичност и за това - нехристиянин,
всъщност благоговее пред всемогъществото на миро-
зданието, което го е направило вярващ. Бог не му се
явява само като творец и създател на морализатор-
ски текстове и забрани. Той му се показва като
обгърнала го цялостност, която и хармонизира лич-
ността и поведението й. Наречете това български
модел, страст към хармония, но то винаги си остава
най-характерното за нас. И несъмнено Сл. Красински
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притежава духовно-словесната мощ да го изобрази. А
“Животът на трима ученици” е роман за безкрайните
пакости и въображение на възмъжаващите деца, в
който писателят гради сюжета си и чрез опита на
своето юношество. 

Раздразнението от дамгосването довежда Сл.
Красински до литературен отговор. Пише и публикува
сборника с разкази “Пропаднали революционери”, чиито
сюжети е взел от собствени преживявания, споделя-
ния и наблюдения. Макар и издадени и след 1989 г., те
останаха встрани от аргументацията на пропаган-
дата за морална недостатъчност на носителите на
Идеята. Обяснението е литературно невежество във
всичките му форми. Ала такова не е липсвало на вла-
ствалите след 1944 г. Сл. Красински е един от първите
изпратени в познатите му от 1925 г. килии. Според
публикувани след 1989 г. документи той не се е бил
държал достойно. Не одобрявам съдничеството. И
затова винаги съветвам обществениете “прокурори”
да се поставят на мястото на обвинените от тях. Та
тогава да съдят. За мене винаги е важен крайният
резултат. А за Сл. Красински той е: писателят не
става довереник на властта и не прави компромиси с
творчеството си. 

Но и ще разкажа предадената ми от него история
от ареста, неописана от документи. В пълната с
интелектуалци килия един писател намира скрито в
сламеник писмо. То е било писано от осъден на смърт
за политическа дейност преди 9.IХ.1944 г. Човекът раз-

казвал за разкриването и залавянето си и посочвал
името на предалия го съидейник. Между арестантите
се разгорял спор. Повечето от тях искали да унищо-
жат писмото, обобщавайки: “Какво ни интересуват
тия комунисти”. Разбираемо за времето на крайно
противопоставяне, за натрупаната горчилка и злост.
Впрочем на такива думи се наслушахме и в днешното
противопоставяне: “Какво ни интересуват другите”.
Сл. Красински се запънал: “Човешки съдби са. Това е
завет на осъден на смърт.” Спечелил спора и предал
писмото. Тълкувайте както си щете историята, но не
я обяснявайте като опит да отърве кожата. Той про-
сто не знаеше как се прави това. 

Не му е било леко и след поредното спасение.
9.IХ.1944 г. разполовява живота му и календарно. А
написаното от него в новото, двойно по-дълго за твор-
чество време, е доста по-малко от сътвореното през
младостта му. Вярно, и стиховете му са все така
талантливи, и драмите “Фиданките цъфтят” и
“Чутна Яна” са имали своя успех. Но сред новите лите-
ратурни лъвове на него са му посочвали място в пери-
ферията. Дори също недолюбваният му връстник
Атанас Далчев е бил по-тачен. Като че за пореден път
показваме “гениалното” си умение да живеем без
истински първенци, да отритваме естествени водачи.
Просто вече не знам как някой изгонен може да бъде
върнат на полагащото му се място в литературата.
А трябва, трябва... 

СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛАВЧО КРАСИНСКИ

В ТАЗ ТЪМНА УЛИЦА, тунел безкраен, 

минава само нощния стражар 

и чувам чизмите му как копаят 

замръзналата нощна тишина.

Когато там вървя в студа и свиря 

във шепите на ледните ръце, 

срещу един прозорец тихо спирам 

и скривам в сянка своето лице.

Зад тоз прозорец, който дълго свети,

във стаята на втория етаж, 

едно момиче с книга във ръцете 

седи понявга чак до сутринта.

За кой ли път прочита стиховете 

на онзи беден скитник и поет, 

за който знай, че нищо друго няма 

освен едно момиче в този свет.

По някой път, като че стъпки чула, 

прозореца отваря тя за миг,

но чува само вятъра как брули 

дърветата в среднощните тъми.

А след това, замислена и бледа, 

прозореца затваря със ръце 

и през стъклото дълго още гледа 

към улицата нейното лице.

А аз стоя, подухвам в шепи свити 

и псувам с глас за свойта беднота, 

и както съм дошъл из тъмнините, 

потъвам пак във нова тъмнина.
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ВСИЧКО МИНАВА и всичко се лесно забравя - 
мъка по близкия, плач по любима жена, 
само ти, мое сърце, песента не оставяй - 
тъжната песен за нашата тъжна земя.

Само ти, моя съдба, не залязвай, не бързай, 
светлите друмища още пред мене блестят,
конят на моя живот със звездни юзди 
е привързан тук, 
за земята, където дедите ми спят!

Моя земя и ти, българска зла орисия,
мои окъпани в кървави мъки поля - 
триста планети живот за човек да разкрият, 
няма за мен по-любима родина в света!

Път ли ме викне и тръгна сред хора далечни, 
мир ли подиря за своето скръбно сърце -
тук ще се върна, прегърнат от твоите вечери, 
тук да умра в твойте майчински нежни ръце!

Мога ли миг да забравя дъха на полето ти, 
тъмния глас, гдето иде. от мойте деди? - 
има ли лъч във очите ми, който не свети 
в твойте нивя хлебородни и твойте реки?

Всичко е в моята кръв и така неотменно 
следва съдбата ми тъмния дядовски зов! -
всичко минава, но ти си една и нетленна, 
моя земя, моя първа и сетна любов!

ДЕНЯТ ИЗТЛЯ над мирните полета 
и хълмите от нежност се топят,
и на стада от пурпур из небето 
към залез пъстри облаци вървят.
По друмищата скърцат непрестанно 
закротени от лъхнал хлад коли, 
замря звъна на селската камбана
и ситен здрач над нивите вали.
И в тоя час на тих покой край мене 
сред тишината чувствам изведнъж 
душата си от песни напоена 
като жита след топъл летен дъжд. 
Тук всеки шум от шъпота в житата 
и всеки глас от бавни колела
или за миг сънливо лъхнал вятър 
и разлюлял самотно вишнат клас - 
това са думи леко доловими,
това са тези здрачни шумове,
които ни нашепват свои рими 
и ни диктуват всички стихове. 
И чувствам как душата ми обземаш 
ти, моя родна българска земя, и
ми диктуваш чудната поема, 
несвършена от никой досега.



l

54

Acad. Yordan Kamenov. "THE RENEGADE"

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

КРЪСТЪТ НА МЪЛЧАНИЕТО

Не харесвам думичката обговаряне, широко
използвана от литераторите. Но ще я иронизирам,
като “открадна” модела й, за да създам друга нова -
обмълчаване. Нещо доста плашещо, характерно за
днешния ден, защото търсеният от мене смисъл
на непретенциозния неологизъм е премълчаването
на ред талантливи и сполучливи творби. Нещо пове-
че - в обмълчаването се влагат не по-малко усилия и
замисъл, отколкото в обговарянето. И едното, и
другото са изкуствени построения, съответно за
минимилизиране и или хиперболизирани на истин-
ски или мними избраници.                   

Преди  да посоча конкретния обмълчан ще
напомня за странното обмълчаване на очевидното
литературно явление от последните 15-20 години -
създаването на многотомни романови епоси за
българското време от Освобождението в 1878 г. до
наши дни. Обмълчаването на явлението не е само
следствие на дезавоалирането на създателите на
много-логиите. То, премълчаването, е многосте-
пенно - варира между некатегоричното, стесни-
телно сякаш говорене, за трилогията на Владимир
Зарев “Битието”, “Изходът” и “Законът”; премина-
ва през проблясъците в по-второстепенни медии за
пенталогията на Пелин Пелинов “Възход и паде-
ние”; и свършва в бездънното мълчание за трило-
гията на Тодор Евронски “Кръстът на Гривица”,
която ще представя тук. 

Пряка цел на обмълчаването са не толкова
авторите, колкото същността на техните про-
изведения. Защото колкото и да са различни като
тематика, стилистика, в немалка степен и като
постижения, и трите епоса пресъздават дълги
отрязъци от драматичното, страшното като
национална съдба историческо българско следосво-
божденско време. И търсят не само със средства-
та на белетристиката , тъй като в тях има
вставни есета /у Вл. Зарев/, документалистика /у
П. Пелинов/,  почти документално възпроизвеждане
на скорошни събития /у Т. Евронски/, корените,
причините, битийния и философския смисъл на пре-
живяното време. Т. е., в крайна сметка подсказват,
осмислят и съграждат националната идентич-
ност. Което се свиди на родните модернизми и
постмодернизми, които уж ни приобщават към
света, от който уж сме изостанали и духовно и кул-
турно. Със същата цел като обмълчаването се
обговарят средни и откровено слаби романи за
същото време, главно до 1944 г. И ако появата и
възхвалата им при друг повод можем да наречем
конюктура, в контекста на премълчаните епоси
това прилича на политика, която е противополож-
на на определенията културна, честна, естетиче-
ска и национална. 

Най-много и най-разнообразни средства в стре-
межа си да създаде достоверна панорама на време-

то от Освобождението до войните в началото на
ХХ век влага П. Пелинов във “Възход и падение”. Той
сполучливо смесва документалното с фикционално-
то, като се възползва и от публицистиката, и от
вмъкването даже на размисли и оценки за събития
отвъд, след романото време. 

Своята трилогия Вл. Зарев е замислил като
семейна сага за рода Вълчеви, използвайки информа-
цията за своя род. Но сагата е прерасла в панорама
на българското време от началото на ХХ век до
първото десетилетие на ХХI век. Достоверността
й се гради не на документалното и историческата
фактология, а на воденето на разказа с вглеждане в
преживяванията и в психологическия свят на герои-
те. Така времето не губи своите материални и
събитийни контури, но те стават разбираеми
като следствия и изражения на състоянието на
ума и духа. И трилогията му, без да напуска тери-
торията на българското, носи белезите и на уни-
версалното, наднационалното в съзнанието и като
литература. 

Т. Евронски също тръгва в замисъла си за
“Кръстът на Гривица” от идеята за родова сага. И
също превръща трилогията в панорама на времето
- от 40-те години на ХХ век /със завръщания и за
времето преди това/ до първите 10-15 години след
1989 г. Ала и прави още нещо от “Кръстът на
Гривица”. Но да караме подред. Зад името на рода и
зад мястото на действието /в първите две части/
- странджанското село Ервино, не стоят съще-
ствували род и село. В този смисъл те са фикционал-
ни. Но всичко случващо се в трилогията е оплодо-
творено от историческата събитийност -
животът на селото до 1944 г., антифашистката
съпротива, 1944 г. и завладяването на властта,
съпротивата срещу новата власт, колективиза-
цията на земята и несъгласието с нея, обезлюдява-
нето на селото /на този регион/, животът на бив-
шите селяни в близкия голям трад и в София. Ако
всичко това беше разказано единствено с историче-
ска добросъвестност и стремеж към обективност,
навярно би се получил летопис, интересен и само
заради драматичността на времето.  

Магията се получава от присъствието на поко-
ления водачи на рода Гривица. Първият /иначе
четиридесет и вторият/ от влезлите в романово-
то действие Първи /водачите/ превежда жители-
те от люлебургазкото село Ервино, останало в
Турция и след Балканските войни, в България, къде-
то селяните наново изграждат обиталището си.
Родът Гривица /по-точно избраният от рода
Първи/ е естествено признат да управлява обще-
ствените взаимоотношения в селото от много
векове - 42 Първи значат начало 681 г. Излъчващият
водача род е знатният, знакът на изначалния
български аристократизъм. Първият не се
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назначава от централната власт, не се ползва от
привилегии и не получава възнаграждения и облаги
от подчинените. Той е натоварен с отговорността
да превежда другите в трудни времена, да осигуря-
ва хармонията в добри години. За водача това е
страхотна отговорност, която се отстоява с
висок морал, с въздържание и с вродено достойн-
ство. И той е прикован за длъжността, единствено
защото тя се предава като висока чест. И той е
така възпитан - в съзнанието му доминацията да
е чест. За първи път българската литература
/историографията е далеч от това/ открива изна-
чалната представа и традиция на българина за
власт. Някой може да си мисли - глупости, ние сме
против реда, не може да има такива хора и систе-
ма. Обяснението е просто - има система, защото
има такива хора. Ако ги няма, тя би се разпаднала.
И би била заменена с властване, двуличие, насилие и
несправедливост. 

Следва и въпросът как тази система /не ми се
нарича с компроментираната дума самоуправле-
ние/ съжителства с официалната/централната
власт. Всъщност това е темата на трилогията.
Разбира се, приумножена с неминуемата драматич-
ност на живота на Първите - вътрешна и в съжи-
телството с другите в селската общност.
Водачът безусловно признава властта - било то
царска или народна, и не й противостои. Само се
стреми да смекчи нейните крайности - сякаш да я
пази от самата себе си, да помогне на справедливо
противопоставящите й се. И властта сякаш се
примирява и негласно отстъпва. Този драматичен
и напрегнат баланс като че ли е условие за хармони-
чен живот. Според романа, обаче, след 1944 г. офици-
алната/централната власт безцеремонно пре-
късва тези отношения и налага своя диктат. Това
води до обществена трагедия, чийто първи връх е

обезлюдяването на селото Ервино. И след това -
невъзможност да се възпроизвежда този изконен
модел никъде, където и да са последният Първи и
другите от рода Гривица. А хаосът и безплодност-
та на Прехода сега сякаш също произхождат от
това. 

Изненадващото тук е, че авторът на този сло-
жен замисъл, макар да го осъществява в зряла
възраст, дебютира в литературата с трилогията
си. Т. Евронски не е изживял обичайния път от по-
късите белетристични жанрове до романа и рома-
новата поредица. Като не го е сторил, той в
някакъв смисъл не се е сдобил предварително с писа-
телска ерудиция, включваща овладяване на разка-
зваческите прийоми и на разгръщането на героите.
Така той не е станал литературен, не се е натова-
рил с невинаги полезна рутина. 

Но същевременно началото на пътя задължава
да бъдеш донякъде литературен, защото писането
е и добиване на опит. Макар и да влиза със своя
представа, Т. Евронски все пак се принуждава да
следва и общия модел на сътворяване. А това в слу-
чая се изразява с влечение към красивостта на фра-
зата, към наситеността със значещи думи, с
непременно авторово участие в осмислянето на
епизоди и съдби. Тези пориви стимулират стреме-
жа към сътворяване на неологизми и използването
на диалектизми. Разбира се, не всичко в изковаване-
то на нови думи е постигнато. Но този и остана-
лите пориви на новопосвещението не са превзели
фатално белетристичния поток. Те остават като
стилистични особености или като поносима екзо-
тика. И не ни спират да определим трилогията
“Кръстът на Гривица” като сериозна литература.                    
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ИЗ РОМАНА “КРЪСТЪТ НА ГРИВИЦА”

I
И родът на Гривица като всички останали в

Ервино бе изпи¬тал и преминал превратностите на
времето и едва ли някой би могъл да каже нещо пове-
че от това, което е останало от паметта на
татко и майка, най-много на дядо и баба. И все пак,
макар и смътно, но с преклонение в зимните нощи
край огнището, като легенда се говореше за първия
Гривица, който ту е имал без-бройни стада, ту цял
ден с кон не можел да обиколи нивите и ливадите,
които притежавал, ту водел войска в битки люти,
та чак едва ли не бил и близък довереник на царя. Но
каквото и от всичко да бе в паметта на поколения-
та, първият Гривица бе преминал като човек царски
- човек от високо коляно. И най- важното, той оста-
ваше пренесен през катаклизмите на времето като
Първия.

А и навярно имаше основание да се мисли така.
Заселил източната част на селото, гривишкият род
образуваше своя самостоятелна махала, която
ервинци, не можейки да намерят място на "и"-то,
някак си неусетно занаричаха "Махалата на
Гривиците". Това бе махалата, в която рядко се случ-
ваше някой да премине току-така. Не, не че ако
минеше оттам го грозеше някаква опасност или
нещо такова. Просто се чувстваше, че това е маха-
ла, която живее в един по-друг - свой свят. Управлява
се от други, вътрешни, различни от общоприетите
закони. В рода мъжът бе на особена почит и уваже-
ние. Обикновено смуглест, суров, той рядко дарява-
ше с ласка, но само с едно допиране на дланта до
страната на жената бе достатъчно да придаде по
неповторим начин топлината на целия обладаващ
го вътрешен мир.

Имаше и нещо друго: своеобразната йерархия на
родовата пирамида, на върха на която с цялата си
безпрекосновена власт стоеше един - Първия. Оня,
който при царските особи по на¬следство се счита-
ше за първи между първите. И още: в знак на прекло-
нение и наложена традиция никое новородено в рода
не се кръщаваше с името Гривица. Това право доби-
ваше единствено само Първия. За разлика от други-
те, Първия ходеше с кожени дрехи и високи меки
ботуши. Кожената му салтамарка отпред, покрай
врата и надолу, бе бродирана с различни разноцвет-
ни символи, които никой не знаеше какво означават,
но винаги при избродирването се спазваха до най-
малката подробност. Единствената разлика бе
само в броя на вертикалните сини чертички, които
опасваха околовръст салтамарката и които на
всеки десет се редуваха с една разделителна - черве-
на. Тези чертички-символи означаваха кой по ред в
рода е притежателят на салтамарката, а с това и
на властта. Над някои от вертикалните чертички
можеше да се видят една или две хоризонтални. Това
показваше, че този Първи е заслужил с нещо повече
уважението и почитта на родовата памет. Всеки
Първи, отивайки си, отнасяше завинаги със себе си и

символа на властта -  салтамарката. Рядката чест
да избродира новата се падаше на девойката, избра-
на от старейшините на рода. Старейшините бяха и
хората, които определяха дали при избродирването
на чертичката на отиващия си първи да се сложи
или не и червената хоризонтална чертичка. Така че
ако се съдеше по броя на вертикалните чертички -
сегашният º притежател бе четиридесет и тре-
тият Първи в рода.

Може би обаче най-много го отличаваше коланът.
Направен от кожата на любимото му куче, той бе
изцяло извезан с бяла и жълта сърма.

Имаше и още нещо, което се набиваше в очи: това
беше влиянието - властта, с която родът доминира-
ше над селото. Тя бе не само реална, селяните я прие-
маха за естествена. Тя идваше още от времето,
когато благодарение на неговото влияние беше
извоюван срещу определена такса ферман лично от
Султана турски крак да не стъпва в тяхното село.
Благодарение на организираната си сила запазиха
селото и от различни разбойнически набези. А когато
дойде времето на голямото преселение по време на
Балканската война - пак гривичани бяха тези, които
успяха да преведат през неспокойните пътища бла-
гополучно хората и имуществото не само на тяхно-
то, но и на други, потърсили сигурност и защита
околни села.

Но и само това да бе, друго да нямаше, пак бе
достатъчно да впишат с писеца на благодарността
името "Гривица" в сърцата на хората. Защото в
ония мрачни, напоени с кръв размирни дни, когато
пред погледа ти се поругава честта на жена и дъще-
ря, а на теб ти остава само безмълвно да виеш неис-
тово, когато пред очите на всички покорно полагаш
глава на аръша, за да ти я отнемат - да преведеш с
километри и километри, ден след ден, от едно
местонахождение на друго людете на цели села, да
съхраниш личната и семейната им чест, да опазиш
живота им и целокупността на стоката - не бе про-
сто подвиг. В онези дни да отстоиш своето право на
живот, чест и достойнство, не бе достатъчен само
един излъскан до блясък героизъм. Изискваше се
изпълнено от родолюбие сърце, готово да се жертву-
ва за хората. Изискваше се търпение, разум, та и
владение на истинското бойно изкуство; чувството
на вътрешен порив за осъзната мисия, чувството да
браниш с осъзната жертвоготовност народностна-
та идентичност и кръста, пред който заставаш за
своето причастие.

Сиреч метафорично казано: ДА СИ ИЗРАСНАЛ
ВЪВ ВРЕМЕТО. А настаналото време имаше нужда
точно от такива люде като четиридесет и вто-
рият Гривица - израснал във времето. И не можеше
да бъде другояче: това бе време на разрухата, на
неустановеността, в което единственият царст-
ващ закон бе правото на силния. В дебрите на гори-
те и по кръстовищата на селските друмища безчин-
стваха какви ли не шайки: чети, дезертирали войни-
ци, всякакъв декласиран типаж, отпаднал от сито-
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то на размирното време. Хиляди напускаха предели-
те на земи, където бяха се родили те и техните
бащи и деди, за да се приютят при единоверните си
братя в новите граници на своята държава. За сед-
мица-две цели обози прокудени българи трябваше да
надмогнат себе си и преодолявайки страх, насилие,
безчестие, водени от надеждата, да преминат
пътя: "роб-свободен човек". Това бяха дни, които
запечатваха за историята с кръста на голгота
последното действие от петвековното робство на
цял един народ. Само за броени дни се разиграваха
човешки драми, ехото на чиято покъртителност
щеше да отеква в не едно бъдещо поколение. Драми,
за които не би намерил слово да изпише и най-голе-
мият майстор на перото.

II
Ервинци не знаеха и що е това кражба. Да заключ-

ваш или да криеш нещо от зли очи и лоши ръце, значи
сам ти да имаш нечисти помисли. Но тежко му на
оня, който е уличен в човешка нечистоплътност, а
не дай си, боже, в кражба или убийство. Живите
ервинци още си спомняха, а за младите звучеше като
легенда-приказка случаят с циганите копанари.

Било още в началните години след преселването,
когато през Ервино преминали копанари.
Разположили своя стан в края на селото и плъзнали
из него, а очите им трескаво шарели, опипвайки къде
какво има за спатърхаване. На сутринта селото
пропищяло. На кого задигнали дрехи, на кого седло за
кон, а на един и коня с все писаната каручка. Тогава
Първия отишъл при кмета и само казал:

- Искам ги тука и всичко откраднато да се върне
на хората!

Кметът, братовият му син, коленичил на едно
коляно, турил дясната ръка до гърдите си и твърдо
изрекъл:

- Имате беса на Гривица - и станал. А в "беса",
което по родова памет ще рече "дума", гривичани
слагаха нещо много по-голямо. Беса за тях беше нещо
повече от дадена дума. Това бе чест, достойнство,
повеля. Беса бе дума, втъкана в изконната същност
на гривешкия род. Затова, когато селяните говореха
за махалата им, казваха "гривяците", а когато ста-
ваше въпрос за рода им, ги наричаха "бесовете".

Взел тогава кметът десетина мъже и препуснал
след катуна. Настигнали го на едно било и го заоби-
колили. Отначало настъпила обичайната за един
катун врява, но постепенно под тежките, недву-
смислено режещи погледи на мъжете и заплашител-
но насочените дула на пищовите врявата утихнала.
Едър мъж около петдесетте, с широки пищни
мустаци, очевидно главата на кервана, бръкнал в
конопената си риза и също извадил пищов. Бавно, без
да го изпуска от погледа си, към него се приближил
синът на Първия и сегашен Първи. Чувало се само
неспокойното пръхтене па конете. Когато дошъл на
два разкрача от него, изведнъж камшикът на младия
Гривица изсвистял, описал полудъга и като режещ
бръснач шибнал ръката на главатаря. Викът от бол-
ката бил заглушен от изстрелите във въздуха на
останалите гривичани. Още два камшика стил

Гривица - единия отгоре надолу, другия отдолу наго-
ре - и от мъжествеността на главата на катуна
нищо не останало.

Когато ставаше въпрос за ред, законност, нака-
зание, гривичани имаха по-особено, свое разбиране и
налагаха свои неписани, донесени от времето, суро-
ви, но справедливи закони. Най-отпред, след коня на
младия Гривица, с притегнати от въжето ръце и
привързан за опашката на откраднатата каручка,
потъртвал бос баша катунджията, а след тях унило
се тътрел охраняван топтан целият катунешки
мравуняк. Когато стигнали селото, ги посрещнал
сам Първия. Огледал с безмилостен поглед кервана и
от коня си повелил:

- Там - посочил поляната, където станувал
катунът предната вечер, и продължил, -  доде не се
върне и последното, де е взето, никой да не се пуска.
Ни хляб, ни вода. А него -  кимнал към главатаря - в
пранги. В Ервино се влиза и излиза с открито сърце.

Оттогава рядко се случваше да премине катун
през селото, пък камо ли и да станува. Но останеше
ли, при него отиваше Замбер ковачът, който им пре-
даваше повелята на кмета: "Могат да оста¬нат
само една вечер и сутринта без неговото лично раз-
решение не могат да си тръгнат.” Изглежда тех-
ният събрат Замбер им казваше и нещо другичко
около оня случай, щото повече за кражба в селото не
се чу.

А за това, че гривичани живееха в своеобразна
родова общност, движеща се по свои закони, можеше
да се съди и по друго. Едва ли имаше нещо, на което
да държи повече един Гривица, както на коня и куче-
то. Конят бе за тях не само достолепие. То бе
същност, онаследен нагон. Един Гривица, както се
казва, по-добре седеше на седлото, отколкото ходе-
ше по земята. А и конете им си имаха своя родослов-
на жилка. Това бяха коне ездитни, тънкокраки, със
силно изразен мускулест боаз. Имаха си в края на
селото и една поляна, нещо като растилище, на
която обяздваха конете и се учеха на натрупаното
през времето родово бойно изкуство.

Не по-ниско, ако не и по-почтено място от коня
заемаше и кучето. То бе неразделна част от култо-
вите обреди на Гривишкия род. В деня на встъпилия
в пълнолетие юноша, на родов култов плочник се пре-
насяше в жертва любимото му куче, а от кожата му
се изработваше коланът на зрелостта.

Много, много бяха нещата, по които можеше да
се съди за битността на Гривишкия род. И причина-
та за това може би бе в осъзнатото чувство за осо-
бената родова принадлежност, която се онаследява-
ше и като повеля се предаваше и пренасяше от поко-
ление на поколение, за да издълбае оная житейска
диря, чиято дълбочина можеше да устои на наноса
на времето. Може би и затова съселяните им гледа-
ха на гривичани с чувство на благородна завист, на
гордост, че живеят редом с тях. Дори и другоселци-
те, когато ставаше дума за Ервино, казваха
Гривишко или селото на Бесовете.
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Силата на таланта в поезията 
на Кирил Кадийски срещу суховеите 

на премълчаването 

(поетични книги “Небесни концерти”, 
“Ездач на мраморни коне” и “Пясъчно време”)

Академик д-р Иванка Денева

Българска академия на науките и изкуствата

Ерозията, кризата на ценности и подмяната
им не пощади и най-суверенната територия на
себеизразяване - Словото и проявленията му. В
миналото и днес себеовластили се “оценители” вих-
рят процесите на “преглед” и пренареждане на
литературните произведения, подвластни на пори-
ва, особено в наши дни: да отхвърлят емблематич-
ни творби, белязали движението на националния
идеал и книжовност във времето. Тази нерада съдба
застигна и един от изявените интелектуалци на
България - Кирил Кадийски: с “незабелязване” и
незачитане на публикуваното му полифонично
творчество още преди “промените от 1989”: с
отказ за приемане в СБП, двукратно изключване от
Комсомола и от литературния кабинет “Димчо
Дебелянов”, но с изстрадана съдба по-късно на
първи частен издател (ИК “Нов Златорог”) и бле-
стящо завръщане днес като поет и преводач,
приет единодушно от академичните среди и върхо-
вете на френския Парнас. Някога един своеобразен
“лустрационен филтър” към занимаващите се със
словесното изкуство предопредели “участта на
пиацата” за Кирил Кадийски (син на неудобния за
властта преподавател и директор с отнети дом и
градина при кооперирането). Подобни процеси в по-
различни преображения продължават и в наши дни
от “пренаредителите”: по извънлитературни съоб-
ражения, лична корист и завист, отвърнали на
таланта с премълчаване или с предварителни нек-
ролози на площад “Славейков” - към личността и
успехите на още живия творец... И въпреки при-
съдените някои национални награди днес и делото в
различни сфери (преводаческата и издателската),
поезията му не е намерила у нас все още подобава-
що обществено огласяване: с включване в йерархия-
та на авторите с високи национални духовни и
философски постижения - (факт, споделян и от
анкетьора му Светлозар Жеков). Причините, спо-
ред мене, са заради безкомпромисност в изкуство-
то, житейски и професионални принципи, следвани
неотклонно. И е смущаващо в новото демократич-
но време институциите ни да остават почти без-

участни към творчеството и респектиращото
признание в чужбина на Кирил Кадийски: член на
Френската академия “Маларме”(1997 г.) и на
Международната академия “Монмартър”; на
българския Пен-клуб, 2002 г.; директор на
Българския културен институт в Париж от 2004-
2009 г. и други постижения и награди ( представени
подробно в Уикипедия). По-долу конкретизирам
ролята на няколко фактора, предопределили него-
вия творчески развой и нетрадиционното звучене
на строфите, чрез които показа движението на
страдащата българска душа, нравствените й
опори и прозрения за народната ни съдба, но и
истини за екзистенциалните бездни у човека, взрян
в духовно-същностното, неговите безсъния и висо-
ти: 

а/ ценностите (човешки и нравствено-етични),
култивирани в детството, които изповядва във
формите (мирогледни, поведенчески и творчески) на
изразяването им; б/ лъкатушната му съдба на
човек и творец, донесла му несгоди, “самиздат”, лип-
сващо казионно признаване и низвергване на лич-
ността и поезията му от овластените някога и
днес. Считайки получените от своите родители
схващания за живота като фундамент на характе-
ра и ценностите си, поетът споделя и други, изра-
зени в интервютата му за: ролята на паметта,
вярата в Бога, духовните водачи и в младите хора;
необходимостта от морал в националния духовен
климат; крепкост на личния дух - без склонност
към компромиси в изкуството; значението на
труда (умствен и физически) и убеждението, че
волята и талантът са двигатели за достиганене
на нравствени стойности и творчески сполуки;
увереност в пребъдността на личното си творче-
ство. Препятствията на комунистическото без-
времие и някои прояви към себе си днес преминават
в своеобразна “вътрешна емиграция”, показал е обе-
ктивност с посочване на стараещи се в миналото
“да помагат” люде (Иван Давидков). Относно пре-
чките някога пред творците споделя, че те са били
“вкарвани” в друг жанр - за омаловажаване като
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поети.(8) А всъщност, най-достойният му ответ
на тенденцията за елиминиране се корени в силата
на неговата поезия, надмогваща времето: с богат
спектър от общочовешки и национални теми; пое-
тика и строфи с полифонични мисловни и лексикал-
ни смисли и отпратки към цивилизации и култури.
Утвърдени постижения в критическите и в авто-
ровите очи, разкриващи човека “в проблематични-
те времена”, са стихосбирките “Небесни концер-
ти”, “Ездач на мраморни коне” и “Пясъчно време” -
влезли и в книгата му: Кирил Кадийски. Черепът на
Йорик и други стихотворения. 1965-2004. Изд. “З.
Стоянов”. Университетско изд. “Св. Кл.Охридски”,
С., 2004. Поетическите му търсения показват
стремеж за претворяване драматизма на душата,
склонна към неспокойство, активна емоционална
отзивчивост и ментална дейност към случващото
се в живота на хората, твореца и българската дей-
ствителност. Лирическият му герой силно страда
от безвремията и отдалечеността на човека от
своите първоизвори. Кадийски рисува със строфите
“епично” и мъдро, владеещ всички метрични систе-
ми, сякаш слушаме нескончаемия вълнуващ сказ за
човешката (българската) история: низ от болки,
падове и възвисяване, влязъл в руслото на “голяма-
та българска поетическа бразда”, сам “орел в клет-
ка”, “макар, че на свобода се дви жи(ш)”
(“Следообедна флейта”). Посочвам по-долу основни
идейно-тематични кръгове (“гнезда”), проблеми и
мотиви в поезията на Кирил Кадийски, обект на
наблюдение тук и синтезирани във философските
идеи на автора: а/ възгледи за Сътворението.
“Големи и малки демиурзи”: Бог като Творец,
Създател и Отец на живата и нежива природа;
Слънцето - техен епицентър; Човекът - изразител
и двигател на Живота и промените му; угрозата-
та от унищожението им (Човека и Живота) от
военни фактори, глобални катаклизми и злини; б/
творческо изображение на българските реалии,
история, памет и култура; в/ застиналото и
мъртвеещо “пясъчно време” на българското живее-
не; г/ Човекът/Поетът - лирически герой в стихо-
вете на Кирил Кадийски; д/ човешката душа - съсъд
на сложна амалгама от възприятия, чувства и мен-
талност; склонност на съзнанието към рефлексив-
ност и противоречиви психически състояния:
страдание и болка, самота и потиснатост, тре-
вожност и вина; но и: жизнелюбие, вяра в себе си и в
по-доброто бъдеще; надежда и човешки пориви към
емпатия, милосърдие и добротворство; стремеж
към духовност, “небе” и висини. Осмислил Бога като
висшия съзидател на света, авторът счита Поета
за “негов рупор”. Откроявам т. н. от мене “поли-
центрична система на Кадийски,” подвластна на
“закона на мирозданието”, с промисли от справед-
ливия (понякога разсърден) Отец за човека, и в
някаква степен - с предопределен за него път,
съдба. (“Страшна нощ е”, “Буря в града”, из “Ездач

на мраморни коне”) Мисля, че авторът развива
художествено и идеята за “хелиоцентричния харак-
тер”на Земята (Вселената). Докато Творецът
съзидава през дните от седмицата, Слънцето e
“подмишница на Бога, излегнал се в неделя”, т.е., то
довършва Божиите дела.(“Днес-I”, из “Пясъчно
време”). В поетическото изразяване на автора све-
тилото е с дълговечно битие и самостоятелен
образ-двигател на човешкия живот: “огромен, стра-
шен жертвеник от древността, а може би от бъде-
щето”, пред чийто олтар е пролята кръв. (“Трева-
III,”“Трева-I”,“Созопол”) Съдбата (житейска, обще-
ствена, творческа) на “малките демиурзи”
(човек/поет), са обгледани на фона на обществено-
политическата и социалната среда на историче-
ското време, в което те се осъществяват: в
мъртвеещото и залиняло живеене преди промените
от 1989 г., както и в историческите отпратки,
памет и култура - тогава и в миналото.(“Конци”, из
“Пясъчно време”) Доминира схващането ми за взаи-
мопроникванията на творящите феномени “Човек”
и “Време”: българската история е провидяна от
автора като низ от сблъсъци за самоопределение и
национални борби (“Годината”), платени със свидни
помени пред Отечествения олтар. (”Задушница”, из
““Пясъчно време”). Поетът извежда белезите на
залиняването в “...едни и същи времена”, с мудно
пълзящи дни в прашни крайни квартали. (“Мъгла”,
“Полети-II”; “Покрайнина”, из “Небесни концерти”)
Човекът, скрит зад три врати от стряскащи посе-
тители, се таи със свито сърце в своята крехкост
и “подарена свобода”(“Между деня и нощта”,
“Надежда за утре”; “Светът старее с нас”, из
“Ездач на мраморни коне”), поставен пред изнемога-
та да лицезре притворността на слухтящи лица
зад шпионките - в ежедневие на дебнене и живот-
сублимация.(“Глад”, “Сточна гара”, “Диспансер”, из
“Пясъчно време”) Обитаваният от лирическия
герой свят е заплашен от предизвестена смърт: от
огнените яйца на птиците-самолети, кълвящи
звездите, човешките мечти и живота - до изчезва-
нето му от зловещия облак на “жълта гъба”.( “Вик в
нощта”, “Между деня и нощта”, из “Небесни концер-
ти”; “Полети-I”; Трева-I”, из “Ездач на мраморни
коне”;”Взривна зона”, из “Пясъчно време”) Така фило-
софската система на К. Кадийски откроява и пое-
тически логическата верига “Човек-Живот(съдба)-
Смърт”, с лично катастрофично чувство-вик у
героя, (мисля, като в едноименната картина на Е.
Мунк), а тук в страх: за хляба (“Трева-III”); от тре-
вожните екзистенциални въпроси за сътворението
и същността на човека (“Кой е? Накъде отива?”,
“Паднало слънце”, ”Човешка пролет”); от предател-
ствата (“Притча”) и живота-покупко-продажба;
от работата в “подземния крематориум” на “неви-
дими сили”. Накрая “всичко” изтича през пукнати-
ната на Времето, а човекът слиза “отвъд” (“Ринг”),
тук мечтал “нещо по-голямо от хляба” да нахрани
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душата му; живял инфарктно сред нежност и омра-
за и осъзнал истините: “господари на нищото сме
ние” (“Звезден коминочистач”, “Паднало слънце”;
“Латински квартал”, из “Ездач на мраморни коне”)
пред “едно небе - последното! - от
пръст”(“Кварталът”), но и най-важното в себепо-
знанието: хората сме “нещо” и “Още сме - все още! -
тук.”(“Трева”) Драмата на лирическия му герой е и в
съзнанието за сътворението на човека от кал и
мрак (с “разпнат от Христос - самият Господ-Бог”),
но и с жадна за духовни откривателства душа.
Търсейки приносните полета, осъществени чрез
философските прозрения на К. Кадийски, считам за
точно твърдението: “...проявил в творчеството си
онтологичното, метафизичното, екзистенциално-
то равнище на своето мислене”.( ) Бих добавила: и
естетическа интерпретация на интенциални и
трансцендентни проблеми. Намирам за значима и
изведената художествено идея за пулсиращата
поетова и на героя му тревога: със своята дейност
и/или бездействие човекът постигна най-голямото

разрушение на “космическата единност” на света и
живота, като авторът въздигна и повика за
“обръщане посоката на Времето”. Обдарената с
многозначни внушения, пластове и културни влия-
ния, подвластна на иронията и пародията метафо-
ра, допринася поетическият изказ да се доближи до
автентичната същност на нещата от битието,
човешките отношения и изкуството, осъществил
и “пренос” на богатия културен и митологически
контекст от българското минало и цивилизации-
те. Проникнал в “диалектиката на нещата”(дори в
тези от имагинерно и структурнозначимо за все-
ленското устройство, естество), лъч светлина
вика жизнелюбивия катехизис на героя, надмогнал с
устрема към небето “пречупените криле” и сторил
пристан на Слънцето - зад човешкия кръст - “про-
зорец от вечна светлина.”(“Навеки”) И днес, когато
читателят има потребност от вис и простори в
душата, той ще ги намери в разгърнатите страни-
ци от поетическите книги на Кирил Кадийски...  

1. Маринова, Ирина. Интервю с К. Кадийски. Родна реч, 1997, № 6, с. 2-3; 
2. Минчева, Галина. Интервю с Кирил Кадийски. 168 часа, 1997, 14-20 март, с. 3;
3. Цанкова, Зоя Захариева. Интервю “Мен не можаха да ме зачеркнат”. Демокрация, 1997, 15 юни, с. 4;
4. Жеков, Светлозар.To be or not to be. Литературен форум, 2001, бр. 7, 20.II-28 .II., с. 2;
5. Матанов, Иван. Интервю с К. Кадийски “Завистници облепиха пл. “Славейков” с моя некролог”. Стандарт, 2003, 2 март, с. 5;
6. Робанов, Иван. Анкета или отговори на задавани въпроси. Словото днес, 2004, бр. 8(396), 25 март, с. 14;
7. Жеков, Светлозар. К. Кадийски. Литературна анкета. Перо, 2003, С., 536 с.; 
8. Йолова, Ива. Поетът Кирил Кадийски. “Не езикът - талантът ни е малък”. Труд, 2003, 12 юли, с. 26;
9. Цитатите в статията са по горе посоченото издание. (б. м. - Ив. Д.)
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СТИХОТВОРЕНИЯ НА КИРИЛ КАДИЙСКИ

ЗАДУШНИЦА

На Дмитро Павличко
Глава, набучена на кол, на нас ни свети...
Нощта със свойте български сестри
пере в реките ризи на войводи и поети,
но пак изплуват кървави в зори.

Ах, тия български реки се гърчат и пълзят -
повои кървави. с които свободата
повивана е . . . Още в люлката разпната!
Но не - на кръст не може да виси духът.

Дано все още може да се види
под родното небе - недоубито! -
в тамяна на барутната мъгла

как свободата прави панихиди:
куршумите са от варено жито
и бели пити - мъжките тела.
(Из стихосбирка "Пясъчно време")

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

Трамваят се прибира уморен...
За нас какво са утре, днес и вчера?
Отсреща в кухнята самотният съсед вечеря:
Христос, с апостоли незрими ограден.

И тоя ден отнесъл е невинни мъченици!
Но колко са осъмвали светци?
По клоните чернеят трънени венци -
гнездата, изоставени от свойте птици.

Звездите като кървав пот блестят;
тополата държи на своя връх луната, напоена
с оцет. И там, в студеното небе, стърчи антена,
върху която гърчи се - все още жив - светът.

(Из стихосбирка "Пясъчно време")
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ИЗХОД 

Тополите са вече топли под своя изумруден скреж. 
Валят пчели: мъхнато - и живи жълтици падат от безкрая 
върху земята, знойно лоно разтворила като Даная.  
Непоносимо е, че трябва в такава пролет да умреш. 

Езическото слънце буйства. Пръстта набъбва. Дим пълзи. 
Какво безвремие измамно над погребите, пълни с лава . . . 
Последен ланшен сняг -  в дерето пасат съседските кози, 
водата блика все по-бистра, тече - животът продължава. 

Сега сме с времето! Но утре, когато продължи то полета? . . 
Ако солта сме на земята - все някога ще се разтворим, 
ако сме жадни за небето - все някога ще станем дим. . 

Виж облачето - дим извира и от комина на тополата: 
дали животът не работи в подземния си крематориум, 
дордето ние упорито по покрива му се тълпим.  

(Из стихосбирката "Пясъчно време")

ДУШАТА

По голия разкалян хълм една смалена къща
върви. Нанякъде отива или се завръща?
Самотно старо същество с душа от тъмнина и хлад.

Но стряхата и тази зима оцеляла -
от юг червена, а от север бяла, -
пак с мартеница кичи пробудения свят.

Кой казва, че животът вечно е зелен,
щом хората, увиснали на косъм само,
са му листа? Към нова жътва бързаш - ден след ден.

Ще полетят и пъпките - светулки, наляни с хлорофил.
Ще полети и хълмът гол, над свойто рамо
крило от цъфнало дърво извил...

Най-страшно е, когато в такъв прекрасен ден
човек разбира истината за света: устата свита
разтваря се без страх... Но от години в плен -
душата думите разблъсква и първа тя излита.

(Из стихосбирката "Ездач на мраморни коне")
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Представяне на Василий Казимировски
/Красимир Кривчев/

Академик Марин Кадиев

председател на Съюза на независимите български писатели
Българска академия на науките и изкуствата

Опирайки се на 60-годишния си опит
на университетски преподавател, на
натрупаните през този период познания
за литературата  и на над 10-те си хиля-
ди представяния на живо, пред публика, в
България и в чужбина на поети и белетри-
сти, мога отговорно да заявя: Василий
Казимєровски е явление в българ-
ската поезия. 

Във всичките си книги Василий
Казимºровски се изявява като ярка и
значима лирическа индивидуалност.
Самобитен като световъзприемане,
неповторим като светоразбиране, ориги-
нален като поетическо мислене, той има едно послание
към своите читатели: на този свят не може да съще-
ствува човек без лично мъченичество /както се нарича
шестата му поетична книга: “Човек без мъчениче-
ство”/. Стихът е мелодичен и римуван; дълбоката
мисъл привлича с нестандартни метафори,отпраща-
щи към необичайни асоциации.

Това е интелектуална поезия с философска насоче-
ност, съзвучна с духовните и с научните /защо не?/
търсения на ХХI век, но и с най-тънките пластове на
човешката Душа.

Поетът не е традиционалист, въпреки че пише в
традиционни римувани четиристишия, но обогатява
и надгражда техните многообразни форми. Той не е
маниерно модернистичен, въпреки че мисли изключи-
телно съвременно и в хармония с най-новите световни
поетически тенденции.

Стиховете му са за всеки; и не са за всеки. Но всеки
може да намери себе си в тях, ако се вгледа самопрони-
цателно в лирическите текстове. Това не е парадокс,
защото това е поезия за едно много лично човешко про-
странство, в което можеш да се изгубиш безнадеждно,
ако нямаш афинитет към духовното начало, но
можеш и да се преоткриеш.

Василий Казимºровски има панорамен и аналити-
чен поглед за вътрешния човешки свят с неговата
полюсност; поставя екзистенциални въпроси, но отго-
ворите са строго индивидуални за всеки. Чрез тези
стихове попадаме в неподозирани духовни пластове и
зад обикновената видимост на нещата и на фабулата,
която задължително присъства в поезията му и
която е негова неповторима черта, откриваме нови
душевни полета. Тази поезия води  в непознатото
познато, приканва да я прочетеш и да я препрочиташ.

И всеки път да се преоткриваш наново.
Така, както са писали Данте и Гьоте.

Защото в стиховете му Човекът, Душата,
Мислите, Природата, Съвестта, Тялото,
Времето, Вселената, Бог, Клетките,
Органите, Гените, Животът, Смъртта,
Безсмъртието, Атомите, Любовта и всич-
ко видимо и невидимо, което ни заобикаля,
съществуват в единно цяло, живеят, спо-
рят, разговарят и се държат като хора с
техните пристрастия, характери, добро,
зло, достойнства и недостатъци КАТО В
РЕАЛНО СЪЩЕСТВУВАЩА НЕРЕАЛ-
НОСТ.

Някога испанският философ и есеист Хосе Ортега-
и-Гасет с присъщите му прагматизъм, витализъм и
екзистенциалност каза: “Всяка национална литерату-
ра мълчи по своему.” Българинът Василий Казимºров-
ски мълчи наднационално, говорейки с Естеството.

Красимир Василев Кривчев e  роден на 16 юли 1956 г.в
Пловдив.Основно и средно образование получава в
Пловдив. Висше образовани завършва във ВТУ “Св. Св.
Кирил и Методий с две специалности  “Българска фило-
логия” и “Социална психология“.  Магистър е по
“Графично оформяне на периодични издания във ,
Факултет по журналистика към СУ “Св.Климент
Охридски“.

Работил е последователно в следните медии:
“Отечествен глас” - Пловдив,  репортер и редактор,
заместник-отговорен секретар; “Денят”  - първи
заместник-главен редактор;радио Пловдив- редактор,
водещ на програма, продуцент;  вестник “Марица” -
Пловдив, директор на дирекция “Регионална реклама”;
съосновател и директор на вестник “Пазарджишка
Марица“. Съосновател и член на “Лайънс клуб” -
Пловдив, /1997 г. до 2005г./ Член на Съюза на независи-
мите български писатели  от 2013 г. Носител на
почетния медал на съюза по повод на 60-годишнината
му и за цялостно творчество.

Издал е следните стихосбирки: “Манастира между
двата свята”,  2012 г., “Омразата е по-сърдечна”,  2013
г., . “Симфония BALCANICA”,  2013 г., . "Ендемитни оди
от Едем",  2014  “Бял молитвеник”,  2016 г., . “Човек без
мъченичество”, стихове, 2016 г.,. “Откровения
Василиеви", “Кален и пасхален” и “Третия заветъ”, 2017
г., “Ловец на утопии”,  “Само птиците раждат се леки”,
сборна, на английски език, “Лунното евангелие”, “Есенно
кафе”, 2018 г.
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Acad. Marin Kadiev. Presentation of Vasily Kazimirovski / Krassimir Krivchev /
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СЕЗОНА НА УЗРЕЛИТЕ
СМОКИНИ                       

Вече не е лято, още не е есен...
Сезона на узрелите смокини е.
Напред е пътят все по-тесен,
зад нас - широките години.
И, време е, приятелю, като Ларбо
да се сбогуваме с Нещата от живота
и нашето изсъхващо дърво
за други да оставим с неохота.
Но ето и вратата за Оттатък.
Възможно е да е красиво там:
от слънцето забавил се остатък
като кандило да се люшка сам,
от звуци да е плътна тишината,
а и пейзажа да не бъде лош:
лозя, души, пристрастия и вятър,
като платно от Йеронимус Бош.
Там сигурно препиват с вино:
повтореното Време сухо е,
а после благославят се взаимно
и слушат “Лунната” на Глухия.
Наети са навярно дълготрайно:
щом няма ни един до днес,
на гроздобер отишъл в Рая
и върнал се обратно с вест.               

ВАЛЕШЕ ТИХО 
ЕСЕННАТА МЕСА                           

Но тази сутрин стана рано,
докато слънцето, добър огняр,
не беше още се захванало
да сгорещява вчерашната жар.
И, както винаги, старателно
Дома той подреди до блясък,
и в двора подравни внимателно
годините човешки пясък.
Днес идваха по-нови хора.
Остави чакаща вратата.
Преди да тръгне, за отмора,
поля и оцвети цветята.
Днес Времето не бе коварно
и стихове дойдоха без намеса, 
и, свирена от тихи гарвани,
валеше есенната меса.
Облече образ снежнобял
и ризата си от Живота,
с която беше го живял,
и със любов, и с неохота.        

`

ЛУННОТО ЕВАНГЕЛiЕ
Изобщо можеше ли някой да му каже

защо след залеза му беше леко?
Тялото ли, за да му покаже,
че си е заслужило човека?
Душата ли се бе навосъчила
от вадене на медни пити?
Или пък точно бе опесъчила
нощта небето със звездите?
Нямаше съществено значение,
щом беше тихо и спокойно,
а всички стари огорчения
се молеха за прошка двойна.
Даде я. А и какво ли толкова бе ставало,
че да заспори с цялата природа,
която повече му беше давала
отколкото човешката порода,
заета обичайно да руши.
То е казано и в книги, и от людете:
камилата не влиза в иглени уши.
Защо тогава все опитват лудите...
На лозата закачи фенера
и мушици налетяха като ангели,
които господа си са намерили,
четящ от лунното евангелие. 
То и на него можеше да каже:
защо след залеза му е приятно;
или Светата Троица да му покаже:
Душата - Тялото - Човека. И обратно.

И НА ТВОРЕЦА ХВЪРЛЯМЕ
В ОЧИТЕ ПРАХ

Приятелю, виж онзи тъй подвижен мрак.
Това са тъмните ни страсти.
Те не признават драг и враг,
а само крайните контрасти.
Сега със теб говорим дружески.
И питаш: “Та възможно ли е? Как...?”,
но гледаш моята жена съпружески
и галиш с поглед нежния º крак.
От мозъка ти виждам да пълзи,
измъчвайки се, ала все надолу,
към еротºчните ти две жлезº 
желание напълно голо.
Та... светла, но и тъмна е Душата.
Мозъка ли? Той си гледа тялото
и полагащото му се според щата,
разписан още при Началото.
Но как с Твореца да се боря
и да му вменя вината,
че, първо, дава, а след туй говори:
“Не желай на ближния жената!”?
Поставил ни е Истината във очите
и често той се вглежда в тях:
да види - прах ли сме в развитие;
или му хвърляме в очите прах. 

`

`

`

`

`
`

`
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Акад. Марин Кадиев. Представяне на Василий Казимировски / Красимир Кривчев /
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ИДЕИТЕ ЛИ? ВЪНШНО 
СА КРАСИВИ...    

Идеите ли? Външно са красиви.
Но надникнах в мозъчната ферма
и видях там сурогати сиви
да  умъртвяват правилните нерви,
статуквото за да запазят.
Тоест: нека има водни лилии,
но във блато мислите да газят,
приемайки го за идилия.
А идеите ли? Да се бият!
Виждам как са се оплели,
чувам как срещу си вият,
идейки малки надовºли
във подкрепа и без срам.
И откривам пак нелепото,
което изначално знам:
във Колизеума си те са слепи.
Но слънцето щом слезе ниско
и очите мои заунºват,
потомствено ги виждам близки
и като хората да се напиват.
С  оръжия по масите да стържат
като безочливи пройдохи
и да се попържат
на епохи...                 
Удърах се някак  хладнокръвно
вътре в черепа си да не ровя:
нещата са наяве стръвни
и  разсъдъка ми ще отровят.
Но от безпризорната им тъкан
ще си закътам таен топ
за евентуалната ми мъка
при евентуален нов потоп.
Ще опна този нервен такелаж
по костите на мойто тяло,
опявайки със “Отче наш”,
със  “Лунната” и с  “Капитала” 
всичко старо, средно, ново...
Защото Естеството куца,
изгубило дар-слово
от  безидейно дейни звуци.                                                
И е върховна тишина...
Като след първата полюция
на юноша във ранина.
И - като крах на революция.                                                  
Ще направя Партия на ощетените
с низвергнатите днес коловри*
и на Живота ще изпълним сцените
отново със езически шедьоври...                     

*Коловър /Колобър/ - Название на прабългарските жреци.

`
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Академик Вълчан Петров

Биографични данни
Вълчан Петров е роден в Хисар през 1947 г. Завършва Художествената гим-

назия през 1966 г. и Художествената академия през 1975 г. Член е на Съюза на
българските художници и IAA. Бил е преподавател в художествената гимназия
в Пловдив. От 1984-85 г. директор на Държавна художествена галерия - Пловдив.

От 1976 г. негови картини са показвани във Вашингтон, Атланта, Торонто,
Антверпен, Женева, Будапеща, Барселона, Брюксел и другаде.

Вълчан Петров има над 15 фрески, мозайки и керамики в различни градове в
България и един в Пескара, Италия. Негови работи са собственост на колекции-
те на Национална галерия-София, Градската галерия в София и Градската гале-
рия в Пловдив. Шестнайсет галерии на Български градове притежават също негови творби.

Творби на Вълчан Петров са собственост на музеи и частни коликции в почти всички европейски стра-
ни, САЩ, Канада, Мексико, Япония и други.

“Поне трима художници от това поколение заслужават определението “гениални". И това са Атанас
Яранов, Димитър Казаков и Вълчан Петров. И при тримата една мощна идея минава през цялото им
творчество и през целия им живот. И при тримата художественото своеобразие на формата ги поставя
извън всички художествени движения и школи на времето..."

Владимир Свинтила - арт критик

l
ИЗКУСТВО - ХУДОЖНИЦИ
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„Зима“

„Лято“
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Акад. Вълчан Петров

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

„Светът на траките“

„На майката природа“
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КУЛТУРА - МУЗИКА

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

Формиране, развитие и утвърждаване 
на инструменталната и педагогическата 

валдхорнова школа в България*

Дописен член Поля Паунова-Тошева

Българска академия на науките и изкуствата

*Първо научно-историческо изследване, изнесено като основен доклад на  научно-практическия симпозиум „325 години
Европейска валдхорнова школа и 125 години валдхорново изкуство в България”, 6-9 април 2006 г., Пловдив.

1През 1859 г. в Пловдив пристига католическият монах Доменик Франциск Мартелети като органист и диригент на хора при
новопостроения катедрален храм „Св. Лудвиг”. Десетилетие по-късно, Мартелети сформира към „Св. Лудвиг” оркестър от 17 души,
повечето от които  българи. За  оркестъра за първи път се съобщава в статията „Български възрожденски оркестър” на именития
художник Цанко Лавренов (в-к ”Народна култура”, 1962,  бр. 31, 4 август), която илюстрира с фотография оркестрантите с техните
инструменти. От нея се вижда, че оркестърът е разполагал с четири цигулки, контрабас, четири флейти, два кларинета, флюгелхорн,
басфлюгелхорн и две валдхорни, на които вероятно са свирели  Алфонс Чапликов и Андрея Зарзов. Достоверността на тази инфор-
мация се подкрепя и от факта, че дядото на Цанко Лавренов - Ради Стамболов, е свирил първа цигулка в този оркестър, а чичо
му - Стоян Лавренов, е флигорнистът. В края на своята публикация авторът прави извода: „До онова време у нас не е имало друг
оркестър с такъв инструментален състав и затова трябва да приемем пловдивския оркестър като пръв български симфоничен
оркестър. Репертоарът му се е състоял и от религиозна, и от светска музика. Създаването на такъв сравнително голям за времето
си оркестър от 18 души  говори за любознателността, интелигентността и музикалността на прогресивните възрожденски търговци
и занаятчии. И тъй в турско време, в един квартал в Пловдив е бил изграден един сравнително голям оркестър по европейски
образец, такъв оркестър, какъвто може би турските управници не са имали в Цариград.”

2През 1851 г. в Шумен се създава първият български оркестър от европейски тип от унгарския капелмайстор Михай Шафран.
Сведенията за този ансамбъл от девет души чужденци-емигранти сочат, че е включвал в състава си само цигулки и флейти. Година
по-късно, отново в Шумен, Шафран основава втори оркестър от единадесет български музиканти, в който е прибавен и контрабас.
Медни духови инструменти, в това число и валдхорна, обаче няма. Те липсват и при оркестрите, които се сформират по-късно в
Лом, Свищов и Стара Загора.

Приложението на валдхорната в
българската музикална практика е тясно
свързано с появата  на оркестровото
инструментално изкуство у нас. И макар
че неговите първи прояви откриваме епи-
зодично в средата на ХIХ век в културни
средища като Пловдив  и Шумен,  за дей-
ствително трайно присъствие на музи-
калното изкуство в областта на духовите
инструменти можем да говорим едва няколко
десетилетия по-късно.

Освобождението на България от турско роб-
ство през 1878 г.  е преломен момент за нейната
история и култура, а в по-тесен смисъл1,2 и за
професионалното й музикално изкуство. Затова
развитието на българската музикална култура
се засилва и добива значимост именно в този
период. 

В края на 1878 г. руският комисар в Княжество
България ген. Александър Дондуков-Корсаков
нарежда да бъде сформиран духов оркестър към
Българската земска войска. И тъй като към онзи
момент страната не разполага с български
инструменталисти, вниманието е насочено към
Частната военно-музикална консерватория на
Ян Павлик в Прага,  обезпечаваща с професионал-
ни музиканти почти всички военни духови орке-
стри в Европа. Така преди още да се е утвърдил
административно-управленският апарат на
младата българска държава, преди сформирането
на нейното първо правителство, преди приемане-
то на Търновската конституция и избирането

на Александър Батенберг за княз, страна-
та има свой професионален оркестър,
съставен от доброволно пристигнали
чешки музиканти, отдадени на благородна-
та мисия да работят за развитие на музи-
калната ни култура.  При това историче-
ски сведения сочат, че чешки музиканти се
установяват на територията на България

още преди Освобождението, изучавайки българ-
ския бит и фолклор. Ползата от това  влияние в
българската инструментална практика е
изключителна, дори само поради  фактите, че
чешката  школа изиграва огромна роля за разгви-
тието на европейската инструментална музика
през ХVIII век, че много от най-ярките европейски
композитори като Глук, Лист, Берлиоз, Гуно,
Цезар Франк и др., първоначално се обучават при
чешки музиканти, че първата консерватория в
Прага е основана още през 1811 г.,  че още тогава
Чехия се слави със собствено производство на
духови инструменти.   

На 31 март 1879 г., воден от самия Ян Павлик,
в Търново пристига духов оркестър от 21  млади
чешки инструменталисти, възпитаници на
Пражката консерватория. За първи път
оркестърът под ръководството на своя капел-
майстор Йозеф Хохола3 се появява пред обще-
ствеността на 17 април 1879 г., на тържествата
по случай провъзгласяването на Александър I
Батенберг за княз на България и подписването на
Търновската конституция.
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Сред оркестрантите е и
валдхорнистът Вацлав
Пелишек (1850 г. - 1929 г.),
чието присъствие в състава
на първия наш военен духов
оркестър  му отрежда място-
то на първи български
изпълнител и първи валдхорнов
педагог. С основание следва да
приемем  1879 година за начало
на организираното инстру-
ментално изкуство и образова-
ние по духови инструменти у нас.4

В Търново оркестърът пребивава около месец,
след което е зачислен към Първа пехотна софийска
дружина и на 19 май 1879 г. се премества в София.
Този ансамбъл, както и  последвалите след него т.
нар. “духови музики” в по-големите градове, изигра-
ват важна  роля в популяризирането на западноев-
ропейската музика у нас. Оркестърът на Хохола се
превръща в център за обучение на български музи-
канти-инструменталисти и в средище за изграж-
дането  на първите наши диригенти, композитори
и педагози в областта на духовите инструменти. 

През 1892 г. Хохола създава нов оркестър, към
Лейбгвардейския полк в София, който в течение на
доста години насочва развитието на музикалния
живот не само в столицата, но и в страната. В
състава на този оркестър работят  Вацлав
Пелишек и българските валдхорнови възпитаници
Васил Димитров, Марин Тончев, Димитър Василев,
Петър Ачков, Никола Анастасов, Радослав
Хараламбиев. По това време в столицата има
девет духови оркестъра, всичките комплектовани
с валдхорни - факт, който показва, че инстру-
ментът е вече с трайно присъствие у нас. Така за
сравнително кратко време чешките капелмайсто-
ри и инструменталисти изпълняват успешно пое-
тото просветителско дело да обучат и подготвят
достатъчно български музикални кадри, дотолко-
ва, че в навечерието на ХХ век броят на военните
духови оркестри в България е около четиридесет. 

Създадената от тези първи оркестри музикал-
но-образователна традиция продължава да бъде
водеща и през първите две десетилетия на ХХ век,
защото въпреки вече основаните в София музикал-
но училище  и музикална академия5, обучението по
духови инструменти там все още е слабо застъпе-
но.

От 20-те години на ХХ век в София започват да
функционират първите симфонични оркестри6, в
които свирят предимно наши  инструментали-
сти: Българска народна филхармония (основана
през 1924 г.), Академичен симфоничен оркестър
(основан през 1928 г.) и Царски симфоничен
оркестър (основан през 1936 г.). В състава на
последните два водач на валдхорновата група е
Първан Георгиев. Един бегъл поглед върху репер-
тоара на тези оркестри показва изпълнението на
творби, чийто партитури включват партии за
валдхорна, а изпълнението им е могло да бъде осъ-
ществено само с квалифицирани инструментали-
сти. Оттук сме склонни да приемем, че 20-те и 30-
те години на ХХ век са период на  утвърждаване на
първите изявени български професионални валдхор-
нисти. 

След пенсионирането на Вацлав Пелишек в
Гвардейския оркестър, мястото му  се заема от
Първан Георгиев. В оркестъра на операта работи
Георги Магнев, а Илия Делев, който първоначално
свири в Гвардейския духов и Царския симфоничен
оркестър, продължава дейността си  във Варна.
През 1936 г. Радослав Хараламбиев преустановява
инструментално-изпълнителската си дейност, за
да започне да работи като диригент и компози-
тор. Към 40-те и началото на 50-те години се
утвърждават имената на Малин Манчев, Стефан
Атанасов, Тодор Тонев, Владимир Иванов , Кито
Китов и Борис Цанков.

Трудно е да се определи кога точно дисциплина-
та валдхорна е въведена в българското академично
музикално образование. Знае се обаче, че първите
педагози по специалността са преподавали всички
медни духови инструменти. През 1920 г. валдхорна
преподава Тодор Иванов - първи вентил-тромбо-
нист в оркестъра на операта. Около 1925 г. като
лектор е привлечен отново тромбонист -
Александър Дочев. Професионални валдхорнови
педагози  в Академията са Радослав Хараламбиев и
Борис Цанков.

Преломна за българското валдхорново изкуство
се оказва 1939 година. По покана на главния дири-
гент на Царския симфоничен оркестър Саша Попов
през тази година в София пристига моравският
валдхорнист Кирил-Карел Стари7, за да оглави валд-
хорновата група в оркестъра. Свързвайки живота
си и своята музикална кариера с България, той се
превръща в най-емблематичната фигура в разви-

3Йозеф Хохола (1845 г. – 1918 г.) – първият капелмайстор, живял и работил в България, по народност чех. Завършва специалност
контрабас в Пражката частна военно-музикална консерватория на Павлик.

4През 1879 г. е създаден първият духов оркестър в Пловдив. Заслугата е на Франтишек Швестка – отново чех, който идва в
България веднага след Освобождението и става първият капелмайстор в града. През 1881 г. Швестка пише „Българска китка” за
духов оркестър, посветена на Областното (Народното) събрание на Източна Румелия. До днес творбата се счита за най-ранната в
този жанр. В партитурата � обаче е налице смесено означение на оркестровите партии – алт-хорни, което говори, че в пловдивския
оркестър валдхорната все още не е напълно утвърдена.  

5Музикалното училище в София е открито на 16 януари 1905 г. първоначално като частно. На 12 март 1912 г. с решение на
Народното събрание училището е преобразувано в държавно.

6Музикалната академия в София е основана през 1921 г. с Царски указ № 145 на Н. В. Цар Борис ІІІ, обнародван в „Държавен
вестник” от 21 юли 1921 г. 

Вацлав Пелишек



тието на професионалното
валдхорново изкуство у нас. 

Идването на Карел Стари
в България съвпада  с един от
най-динамичните и интригу-
ващи етапи в историята на
българската музикална култу-
ра. Етап, през който се гра-
дят устоите на българския
музикален класицизъм. Етап, в
който редица млади български
композитори, завърнали се
след обучението си в Берлин,

Дрезден, Лайпциг, Виена, Париж и Одеса, започват
своето творческо развитие, поели отговорността
да се справят с една от най-важните задачи - фор-
мирането и утвърждаването на националния ни
музикален стилов облик. 

Наред с работата си като солист в Царския
симфоничен оркестър, още в първите години от
пристигането си в София Карел Стари започва да
обучава валдхорнисти. Сред тях са и колегите му
от оркестъра Кито Китов, Малин Манчев и
Христо Хараламбов. 

През 1940 г. Карел Стари е поканен да преподава
в Музикалната академия, отначало по всички
медни духови инструменти. През 1946 г.  става
редовен преподавател по специалността валдхор-
на в Музикалната академия, година по-късно вече е
доцент, а през 1958 г. става първият професор по
валдхорна. През същия период (1946 г. - 1958 г.) е
привлечен като солист-водач в оркестъра на
Софийската опера. Паралелно с това развива
активна концертно-изпълнителска дейност, бла-
годарение на която в България се осъществяват
премиерите на редица класически творби от валд-
хорновия репертоар от творчеството на Щих-
Пунто, Моцарт, Бетховен, Ружичка-Розети,
Брамс, Сен-Санс, Скрябин. Ревностен пропаганда-
тор на всичко ново  в областта на валдхорновото
изкуство Карел Стари въвежда в учебната програ-
ма за студентите от Академията Концерта за
валдхорна и оркестър оп.11 от Рихард Щраус.8

С участието на проф. Стари са направени
първите в страната радиозаписи на творби за
валдхорна. Той  дава своя принос и в камерната
музика. Заедно с инструменталистите Янко Янков
(флейта), Христо Петков (обой), Ангел Белняев
(кларинет) и Христо Прошков (фагот) е съоснова-
тел на духов квинтет и пръв пропагандатор на
камерното творчество за духови инструменти от
българските композитори Марин Големинов,

Парашкев Хаджиев, Константин Илиев и др.
Инструменталното му майсторство бързо се пре-
връща в еталон за българското изпълнителско
изкуство, а качествата, които професионалната
критика определя като запазена марка за неговия
стил  са широкия изразителен тон, отчетливата
артикулационна техника, безупречната интона-
ция, тънкото чувство за ритъм и забележителна-
та култура на свиренето.

Освен в Музикалната академия  проф. Стари
работи   като педагог и в други столични институ-
ции - Музикалното училище, Военно-музикалната
школа “П. И. Чайковски”, Академичния симфоничен
оркестър, филхармония “Пионер”, Детската музи-
кална школа към Културния дом на железничарите
и Школата по изкуствата към читалище
“П.Славейков” и във Висшия музикално-педагогиче-
ски институт (днес Академия за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство) в Пловдив. Той
също е  инспектор-методист по специалността
валдхорна към Министерството на културата за
средните музикални училища и школите по изку-
ствата в страната и  методист-консултант по
квалификация на кадрите за държавните, общин-
ските и самодейните оперетно-симфонични,
камерни и духови оркестри.  Участвал е в  редица
комисии, оценяващи постиженията на оркестри,
инструментални ансамбли и индивидуални
изпълнители. Многократно е членувал в най-авто-
ритетни журита на множество специализирани
наши и международни конкурси, фестивали и пре-
гледи, сред които общобългарските състезания за
певци и инструменталисти, световните младеж-
ки фестивали, международния конкурс “Пражка
пролет”, републиканските фестивали и др.

Проф. Стари е  първият в България  педагог,
изложил теоретично основните принципи в свире-
нето и обучението при медните духови инстру-
менти. Автор е  на голяма част от учебно-методи-
ческата и художествената литература за валд-
хорна - школи, етюди, преработки, клавирни
извлечения, ансамблови произведения, оркестрови
трудности, интерпретационни редакции.

За заслугите му към нашето музикално изку-
ство българската държава засвидетелства своето
уважение и го удостоява  с престижните държавни
отличия - орден “Кирил и Методий” I степен, орден
“Червено знаме на труда” и наградата “Златна
лира” на Съюза на българските музикални и танцо-
ви дейци.

Със своята  всеобхватна дейност в музикалния
живот у нас и посредством поетата  педагогиче-
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проф. Кирил-Карел
Стари

7Кирил-Карел Стари (1914 г. - 1984 г.) е роден в село Йедовнице, близо до Бърно. Отрано показал забележителни за възрастта
си инструментални постижения, той постъпва в Бърненската консерватория в класа по валдхорна на възпитаника на Виенската
музикална академия Йозеф Кохоут. Веднага след завършването й  през 1937 г.  е назначен за солист в Пражкия филхармоничен
оркестър (ФОК) като междувременно работи и в други оркестри във Виена и Братислава. Две години по-късно  се установява зави-
наги в България.

8Първото изпълнение на този концерт в България е на Тодор Вучков, валдхорнист без специално музикално образование, дълго-
годишен солист в оркестъра на Софийската опера.
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ска приемственост на неговите възпитаници,
проф. Карел Стари поставя основите на българска-
та валдхорнова школа. В историята на нашето
валдхорново образование и изпълнителство се впи-
сват имената на неговите достойни следовници:
педагозите проф. Николай Тонев (София), проф.
Владислав Григоров (София), проф. Стоян
Караиванов (Пловдив), проф. Стефан Кънчев, Тома
Томов, Павел Мадолев и Любомир Николов  (София),
Кънчо Мошев (Варна), д-р Красимир Гигов (Пловдив)
и десетките инструменталисти: дългогодишните
солисти в Софийската филхармония Христо
Хараламбов, подп. Кузман Кузманов , Дамян
Неделчев, Борис Шопов, Николай Флоров, подп.
Христо Иванов, Спас Божиновски, Стефан Кънчев и
Любомир Миролесков; солистите в Симфоничния
оркестър на Българското национално радио
Николай Тонев, Александър Грънчаров, Георги
Парцов , Никола Лалев, Георги Андреев, Владислав
Григоров, Георги Помаков, Лъчезар Христов и
Александър Парцов; валдхорнистите в оркестъра
на Софийската опера  Любомир Николов, Ташо
Петров, Боян Маринов, Павел Мадолев, Атанас
Атанасов, Жечо Топалов, Михаил Бенчев, Костадин
Бонев, Аспарух Каменов, Божидар Чопев и Божидар
Христов;  в оркестъра на Държавния музикален
театър “Стефан Македонски”  Петър Петрунов и
Петко Калев; в Пловдивската филхармония
Димитър Вълканов, Христо Петров, Стоян
Караиванов и Стефан Перфанов; валдхорнистите в
оркестъра на Пловдивската опера Васил Неделчев,
Благой Иванов, на Варненската филхармония
Никола Ризов и Мирослав Арсов, на Бургаската фил-
хармония Иван Русев и Алипи Цветков, на
Старозагорската опера Димитър Димитров, на
Русенската опера Иван Йотов, на Плевенската
филхармония Владимир Владимиров и други. 

Развитието  на българската  валдхорнова
школа намира отклик и в нашето музикално твор-
чество. Така през втората половина на ХХ век се
появяват редица оригинални творби за валдхорна
от български композитори, сред които “Родопски
напев” от Димитър Сагаев, “Рондо” от Парашкев
Хаджиев, “Песен” от Филип Кутев и “Прелюд” от
Любомир Пипков. Репертоарът за инструмента се
обогатява и с първия български концерт за валд-
хорна от Борис Карадимчев и първата българска
соната за валдхорна от Васил Казанджиев, и двете
творби - дипломни работи на авторите в класа по
композиция на проф. Панчо Владигеров. Всичко
това ни дава основание да направим извода, че

въпреки доста късното навлизане на инструмента
в българската професионална инструментална
практика валдхорната бързо намира своето
място, оформяйки се като школа с трайни тради-
ции и собствен облик.

Не закъсняват и първите  признания за постиг-
нати инструментални успехи, а именно удостоя-
ването на възпитаниците на проф. Стари с високи
и престижни лауреатски звания от наши и между-
народни конкурси - Владислав Григоров (от София,
Женева, Мюнхен и Прага), Кузман Кузманов (от
София и Москва), Георги Парцов (от Варшава),
Любомир Николов (от Виена), Димитър Вълканов
(София), Павел Мадолев (София), Здравко Михайлов
(София), Стефан Кънчев (София), Любомир
Миролесков (София), Красимира Котоманова
(София) и други. 

Значителни са  последвалите педагогически
постижения на възпитаниците на проф. Стари,
между които изпъкват три ярки личности в исто-
рията на валдхорновото изкуство в България -
Николай Тонев, Владислав Григоров и Стоян
Караиванов. 

Проф. Николай Тонев
(1921 г.  - 2013 г.) започва музи-
калното си обучение през 1935 г.
във флотската Военно-музи-
кална школа във Варна, където
изучава валдхорна и акордеон.
След завършването й през 1939
г. Николай Тонев  постъпва в
Музикалната академия в
София в класа на проф. Карел
Стари. През 1942 г.   свири  в
Софийския оперетен театър
“Одеон”, а през 1943 г. заминава да учи във Виена при
проф. Готфрид фон Фрайберг . Заради размирното и
сложно политическо време твърде скоро е принуден
да се завърне в родината. Дейността му в българ-
ския музикален живот оттук нататък се разширя-
ва и става по-активна. Като акордеонист, заедно с
Трифон Силяновски - пиано и Йордан Влаев - ударни
иструменти, Николай Тонев основава трио към
военния хор на Българската армия, впоследствие
прерасналo в камерен оркестър. След успешно
издържан изпит постъпва в Софийската филхармо-
ния, а от 1949 г. става солист в новосъздадения
Радиооркестър, с което, според личните му споме-
ни, започва истинската му кариера на валдхорнист. 

От 1953 г.  Николай Тонев специализира две годи-
ни дирижиране в Музикалната академия в класове-

9Любомир Николов е първият щатен преподавател в системата на средните музикални училища в страната. Педагог в
Софийското музикално училище. Автор на учебни пособия за валдхорна.

10Христо Хараламбов е първият и единствен солист-валдхорнист, удостоен със званието „Заслужил артист” на Република
България за заслуги към музикалната ни култура.

11Кузман Кузманов e първият български валдхорнист, завоювал лауреатско звание на специализиран международен конкурс в
рамките на Световния младежки фестивал в Москва през 1957 г.

12Георги Парцов е първият активно концертиращ у нас и в чужбина солист валдхорнист и първият наш валдхорнист, специали-
зирал изпълнителско майсторство в Бърненската академия по изкуствата.

проф. Н. Тонев
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те на проф. Асен Димитров и Влади Симеонов. С
получената диригентска квалификация по-късно
застава начело на симфоничните оркестри в
Разград, Перник и Видин и на хоровете “Гусла”,
“Кавал” и “Георги Кирков”. Забележителен факт от
творческата му биография като диригент е покана-
та през  1979 г. да преподава дирижиране в
“Мусашино академия” в Токио и едновременно с това
да ръководи Симфоничния академичен оркестър и
Духовия симфоничен оркестър там в продължение
на един сезон.

Педагогическата дейност на проф. Тонев започва
през 1959 г., когато печели конкурса за преподавател
по дисциплината “Духови ансамбли” към катедра
“Дървени и медни духови инструменти” в
Музикалната академия в София. Едновременно с
това започва да води и клас по валдхорна. В про-
дължение на четири десетилетия, до пенсиониране-
то си проф. Тонев развива и допринася за утвържда-
ването на споменатите дисциплини в българското
академично музикално образование.

За цялостната си обществено-музикална дей-
ност проф. Тонев е удостоен трикратно с орден
“Кирил и Методий”, с почетната награда
“Отличник на Комитета за изкуство и култура”, с
почетното звание “Доктор хонорис кауза” на НМА
“Проф. Панчо Владигеров” - София и др. 

Проф. Николай Тонев има значителен принос за
развитието на българската изпълнителска школа
по валдхорна. Неговият клас завършват Иван
Манукян и Симеон Симеонов (валдхорнисти в симфо-
нични оркестри в Германия),  Енчо Теодосиев (валд-
хорнист в Симфоничния оркестър на Българското
национално радио), Люля Александрова (валдхорнист
в Музикалния театър в София), Лъчезар Коцев (валд-
хорнист във Варненската филхармония), Борислав
Бориславов (валдхорнист в Симфоничния оркестър в
Шумен), Ваня Савова (първи валдхорнист в
Ботевградския духов оркестър), Венко Павлов (пре-
подавател в Плевенското музикално училище),
Миглена Димитрова (преподавател в Дубай),
Христо Тодоров (преподавател в Истанбул) и други.

Проф. Владислав Гри -
горов (р. 1944 г.) завършва
Пловдивското музикално учи-
лище със специалност валдхор-
на в класа на Димитър
Вълканов, а след това
Музикалната академия в
София като студент на проф.
Карел Стари. Впоследствие
специализира в Париж при
Даниел Бург  и краткосрочно

при Херман Бауман . 
Три са основните посоки в неговата творческа

биография - концертиращ изпълнител, педагог и
артист-оркестрант в Щатния оркестър на
Музикалната академия в София и Симфоничния
оркестър на Българското национално радио. 

Проф. Григоров е първият български валдхор-
нист, получил широко международно признание,
благодарение на завоюваните лауреатски звания
на авторитетните международни и национални
конкурси за духови инструменти: I-ва награда от V
Общобългарско състезание (1969), II-ра награда от
конкурс в Женева (1971), III-та награда от конкурс
в Мюнхен (1973), Диплом от конкурса “Пражка про-
лет” (1974). 

Освен изнесени рецитали проф. Григоров осъще-
ствява редица  концертни изяви с оркестри и мно-
жество записи за Българската национална телеви-
зия, Българското национално радио и “Балкантон”.
В негово изпълнение е и първият аудиозапис на
валдхорнист в България. Заедно с това осъществя-
ва и премиери на много произведения за валдхорна
от български композитори. Автор е на първия тео-
ретичен труд в областта на валдхорновото изку-
ство у нас - “Методика на обучението по валдхор-
на” (1989).Продължавайки делото на  проф. Карел
Стари, проф. Григоров поема класа по валдхорна в
Музикалната академия в София, който завършват
множество валдхорнисти, утвърдили се впослед-
ствие като педагози и изпълнители у нас и в чуж-
бина: проф. д-р Ясен Теодосиев (Българското нацио-
нално радио ); Александър Мутафчиев валдхорнист в
оркестъра на Малага, Испания), Марчо Мавров
“Театро Колон” в Буенос Айрес, Аржентина); Тодор
Ташев (преподаветел в Мароко); Волен Генчев ( в
Русенската филхармония), Цанко Цанков (валдхор-
нист във филхармонията на Дърбън, ЮАР),
Бранимир Крънджолов (оркестрант в Софийската
опера), Николай Алипиев (във Филхармонията в Сао
Паоло, Бразилия), Асен Ангелов ( в Манаос, Бразилия),
Боян Тачев и Румен Мавров (Музикалната академия
в София), Йовко Копоев и Христо Цачев (Българското
национално радио) и други.

София е първият основен център на българската
валдхорнова школа, тъй като  Музикалната акаде-
мия е водеща  музикално-образователна институ-
ция в България , а  валдхорната се утвърждава като
инструмент   у нас от идването на Вацлав Пелишек
в България до възпитаниците на проф. Тонев и проф.
Григоров именно в София. 

Вторият център е  в Пловдив, за оформянето и
признанието  на който особено важна е заслугата на
проф. Стоян Караиванов и неговата  дейност в
Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуство и Музикалното училище в Пловдив.

13Димитър Вълканов е първият валдхорнов педагог в Пловдивското музикално училище.
14Готфрид фон Фрайберг (1908 г. – 1962 г.) – австрийски валдхорнист и педагог, солист-валдхорнист на Виенската филхармония,

професор в Музикалната академия във Виена. Първият изпълнител на Концерта за валдхорна и оркестър № 2 от Рихард Щраус, с
Виенската филхармония с диригент  Карл Бьом, 1943 г.

проф. Вл. Григоров
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Акад. проф. Стоян
Караиванов (р. 1941) е
възпитаник на Пловдивското
музикално училище. Завършва
Музикалната академия в
София в класа на проф. Карел
Стари. Следват специализа-
ции по валдхорна, камерна
музика и методика на препо-
даването им в Санкт
Петербург при проф.
Виталий Буяновски, във Ваймар при проф. Петер
Дамм  и в Бърно при проф. Франтишек Шолц . Тъй
като Бърненската валдхорнова школа отдавна
вече е заела достойно място в родната ни профе-
сионална музикално-образователна система по
духови инструменти чрез апостолското дело на
проф. Карел Стари, по-същественото тук е, че бла-
годарение на другите две специализации на проф.
Караиванов по-нататъшното развитие на българ-
ската валдхорнова школа се обогатява с достиже-
нията и най-доброто от руската и немската
школа. В този смисъл  проф. Караиванов на практи-
ка приобщава и съотнася българската валдхорнова
школа към общоевропейската традиция, а негови
основни професионални сфери на изява ще станат
инструменталната педагогика, методиката и
практиката по духови инструменти и музикално-
то творчество за тях. 

Проф. Караиванов е автор на прогресивна
система за обучаване на валдхорнисти в началния
и средния курс, като пръв в страната провежда
експеримент за обучение от най-ранна детска
възраст. В резултат негови ученици от музикално-
то училище достигат ранни върхови постижения
и осъществяват множество първи изпълнения в
България на редица класически творби за валдхор-
на, сред които изпъкват тези на Втория концерт
за валдхорна и оркестър от Рихард Щраус през 1979
г. и Концертщюк за четири валдхорни от Роберт
Шуман през 1980 г. Със своите ученици проф.
Караиванов изнася и първия класов концерт в чуж-
бина.

Възпитаниците му са много. Част от тях
остават да работят в България като оркестран-
ти и педагози, а други продължават  дейноста си  в
чужбина: преподаватели във висши училища по
музика - доц. Борис Гърнев (Консерваторията в
Шверин, Германия), доц. Антонио Димитров (Нова
Зеландия), Виктор Сънгърян (“Джулиард скуул” - Ню
Йорк, САЩ), доц. Николай Влайков (“Духова оркест-
рация” в АМТИИ - Пловдив), Еленко Табаков
(“Ввалдхорна” и “Ккамерна музика” в Института
по изкуствата в Мендоса, Аржентина); преподава-

тели в средни музикални училища - Васил Влайков
(НУИ “Веселин Стоянов” - Русе), Николай Ангарев
(ССВМУ “Маестро Георги Атанасов” - София),
Георги Чернев (НУМСИ “Христина Морфова” -
Стара Загора), Снежана Георгиева (НУМТИ “Добрин
Петков” - Пловдив), д-р Кр. Гигов (“Камерна музика”
в Пловдивското музикално училище), П. Кирова
(САЩ), Ф.Аптулов (Анкара, Турция), Ив. Вачев
(Германия), Мирослав Ангелов (“Валдхорна” и
“Медни духови инструменти” в Норвегия); валдхор-
нисти в български симфонични и оперни оркестри -
Вл. Джамбазов и Ж. Атанасов (Софийска филхармо-
ния), Д.Димитров и Юлия Йосифова (ДМТ “Стефан
Македонски” - София), Ирина Чонгова, М. Златарев,
Т. Тошев, Р. Илинов, Иван Калпошанов и Игнат
Величков (Държавна опера - Пловдив), В. Влайков и
Георги Стайков (Държавна опера - Русе), Д. Пенков,
Георги Чернев, Димитър Димитров, Димитър
Пенчев Димитров и Христо Христов (Държавна
опера - Стара Загора), Стефан Марков и Димитър
Кирилов (Симфоничен оркестър - Пазарджик); валд-
хорнисти солисти и оркестранти зад граница -
Борис Гърнев (изпълнител в Германия), Александър
Чонгов (изпълнител в Германия), Еленко Табаков
(камерен изпълнител в Аржентина), Андрей
Петков (камерен изпълнител в Германия), Ф.
Аптулов ( водач на група - Турция), В. Манчев (каме-
рен изпълнител, Швейцария), Ив. Вачев (в
Германия), В. Сънгърян и П. Кирова  (в САЩ),  П.
Димитров (артист-валдхорнист, Швейцария) и
други.

Паралелно с преподавателската си дейност
проф. Караиванов концертира като солист и каме-
рен изпълнител, осъществява записи и участия в
предавания по радиото и телевизията у нас и в
чужбина (Пловдив, Санкт Петербург, Бърно и
Кишинев), сътрудничи на симфонични, оперни и
камерни оркестри. Инициатор и съосновател е на
“Клавирен духов квинтет” и на “Пловдивско брас
трио”.  Провежда майсторски класове и квалифика-
ционни курсове за валдхорнисти в Русия, Полша,
Молдова, Беларус, Украйна, Румъния, Гърция и
Турция. Над 150 заглавия на негови авторски твор-
би, теоретични разработки и музикална литера-
тура са публикувани от редица издателства в
България, Холандия, Германия, САЩ, Полша,
Украйна и други. 

Благодарение на проф. Караиванов Пловдив
става многократно център на редица ярки научно-
теоретични и музикално-практически форуми за
валдхорново изкуство от международна значи-
мост: организираният през 1982 г. първи за
България и страните от Балканския регион
Международен научно-практически  валдхорнов

15Даниел Бург (р. 1937) – френски валдхорнист, солов и камерен изпълнител, солист-валдхорнист на оркестъра на Националната
опера в Париж.

16Херман Бауман (р. 1934) – немски артист-валдхорнист и педагог, солист-валдхорнист на Филхармонията в Дортмунд и
Симфоничния радио оркестър в Щутгарт.

проф. Ст. Караиванов
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семинар; проведените две национални срещи на
млади валдхорнисти с международно участие ( 1984
г. и 2006 г.); организираните в Пловдивската музи-
кална академия национални валдхорнови конкурси -
Първият академичен общобългарски конкурс за
инструментално и вокално изпълнителство,
научно и художествено творчество (1994 г.) и
Конкурсът за изпълнение на френска музика (1997
г.).

Носител е на международни и институционал-
ни отличия: “300 години валдхорна в Европа”
(Чехословакия, 1982 г.); “50 години Военно-диригент-
ски факултет на Московската консерватория”
(РСФСР, 1986 г.); “Златен век” (Министерство на
културата на. България, 2011 г.); “Д-р Петър Берон”
(БАНИ, 2015 г.); “Златна лира” (СБМТД, 2016 г.);
“Медения чан” (АМТИИ, 1998 г.); “Почетен юбилеен
плакет” (НУМТИ “Добрин Петков”, 2016 г.) и др.

* * * 

Приемайки утвърдилите се валдхорнови школи в
музикално-образователните институции в София
и в Пловдив като основни и водещи в българската

професионална инструментална и музикално-педа-
гогическа система и прибавяйки към тях безспор-
ния принос, който дават и специализираните кла-
сове по валдхорна в средните музикални училища
във Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен,
можем с увереност да направим извода, че съвре-
менното обучение и изпълнителство по валдхорна
у нас е достигнало степента на един цялостно раз-
гърнат, балансиран, а оттам успешно съществу-
ващ образователен и музикално-изпълнителски
процес.

Обобщавайки всичко изложено дотук, с гордост
заявяваме, че със своите неоспорими постижения
българската школа по валдхорна достойно се впи-
сва в настоящето на световната валдхорнова
общност. Напредъкът, постигнат от времето,
когато България “внася” музиканти от чужбина,
до днес, когато българските валдхорнисти дават
знанията и уменията си на Европа и света, е огро-
мен. В сферата на класическата музика България
не само е равнопоставена, но е и част от духовно-
то и културно наследство на голямото европейско
семейство.

Използваната литература е на разположение в редакцията.

Член набл. д-р Поля Паунова-Тошева
Национално училище за музикално и
танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив, 
зам.-директор
Пловдив, ул. „Иван Вазов” 23
E-mail: polia.paunova@gmail.com

*
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Академик Никола Манев
(1940 - 2018)

Никола Манев е роден на 28.08.1940 г. в Пазарджик, отрасъл е в Чирпан. Завършва
художествена гимназия в София, а през 1962 г. е приет във Френската академия по
изящни изкуства, където завършва живопис. Живее и твори 57 години в Париж, но
винаги с мисъл за България.

Никола Манев е свтовно известен български художник с над  165 самостоятелни
изложби в  свeта  и множество групови изложби и биеналета. Над 3000 негови творби
са в държавни и частни колекции и музеи в над 30 страни. Има над 180 самостоятел-
ни изложби. През 2008г. Никола Манев става член на Българската академия на науки-
те и изкуствата. По повод създаването на Асоциация на българите по света през
същата година във Варна той представя над 30 свои картини.  

През април 2000 г. Никола Манев купува старинна възрожденска къща в Чирпан, възстановява я и я заве-
щава на града. Тя дели общ двор с къщата-музей “Пейо Яворов”. Заедно с къщата Никола Манев дарява 40
свои картини от различните периоди на творческия си път. Дарява картини и на 6 градове в България.

На последния си рожден ден си пожелава Господ да му дава още живот за да остави максимално количе-
ство картини.

Предсмъртното му желание  бе да бъде погребан в града на своето детство Чирпан. Урната с неговия
прах бе положена на 09.09.2018 г. в специално изграден монумент в двора на къщата, превърната от него
в художествена галерия.

В последното интервю в края на живота си Великият художник споделя: „Обичам светлината, ценя я
и се стремя към нея. Изобразявам я, защото непрекъснато я виждам. Живея в светлина, творя в светлина,
мислите ми са светли, душата ми е светла. Вероятно затова са толкова светли и картините ми…

„Магически залез”
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„Отражения” 

„Раждането на слънцето”

В Париж живея от 57 години, така че Франция и нейната столица са неразделна част от мен като
творец и като личност. Но колкото и да се мъча да стна французин - не мога. Останах си българин.
Кръвта ми е чисто българска, какъвто съм и аз. Копнея за България...Осъзнах, че безумно обичам Българя.
Каквито и дефекти да има - аз я обичам...

Аз бих желал във всеки български град, във всяко едно българско село да има поне една моя рисунка. Бих
искал моите картини да са отворен прозорец на хората към един по-красив свят. В последните три годи-
ни съм направил 10 изложби във Варна, Пазарджик  и София. Непрекъснато присъствам в България с мисъ-
лта си и с картините си. За мен е важно да имам картини в България. Аз присъствам с моите картини”.
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Академик Александър Дяков
(1932 - 2018)

На 86 години си отиде големият скулптор 
и бунтар Александър Дяков. 

Александър Дяков е легендарна фигура на българската артистична сцена.
Произведенията му са дръзки и провокативни - не само реализираните, а и
неосъществените. Две от най-силните му работи - “Дух и материя” и “Корозия”,
от 60-те години бяха представени в изложбата “Форми на съпротивата” в
Софийска градска галерия.

“Духът е по-силен от материята, но не защото е могъщ. Той е способен да
преодолее дори чудовищно осакатяване на тялото с кротката сила на красота-
та, която блика от неговата божествена същност”, казва приживе Александър
Дяков.

Творбите са от времето, когато скулпторът е проявявал смелостта да
заявява, “че страната е пренаселена с паметници на омразата и насилието, с
паметници на българи, убити от българи, и на българи, убиващи българи, че сеем
черно семе в душите на хората и черна жътва ще жънат децата и внуците ни”.

Роден е в София на 28 май 1932 г. Следва
скулптура в Художествената академия
при Михаил Кац. Отличен е на
Националната младежка изложба с “Права
фигура” (Зидарчето) през 1962-а - скулпту-
рата е поставена в Музея за социалисти-
ческо изкуство, впоследствие е изложена в
Квадрат 500.

Член е на Съюза на българските худож-
ници и на Съюза на филмовите дейци. Бил
е художник-постановчик на редица филми -
“Хроника на чувствата”, “Веригата”,
“Вълчицата”, “Спомен за близначката”,
“Хемингуей”, “Бащата на яйцето”  и др. За
него Рангел Вълчанов прави филма “Любов
и нежност”, по сценарий на Валери
Петров. В него скулпторът играе себе си.

Много от произведенията му изчезват
през годините /Колесницата”, “Минута
преди разстрела”/.

Много проекти са нереализирани:
Проект за тепе над Пловдив “Трибрат” обединяващ трите основни религии.
Проект за църквата “Света Неделя”, посветен на атентата - разбита камбана.
За мястото, където днес е паметникът на Света София, Александър Дяков искал да създаде 24-метро-

ва благославяща десница като арка над булеварда.
За “актуализиране” на Паметника на Съветската армия - с добавянето на Христова ръка над тях.
Според Дянков “Скулптурата и архитектурата са единствените изкуства, в които няма отрицате-

лен образ. Както не можеш да строиш храм в архитектурата, за да осмееш Бога, така и в скулптурата
можеш да правиш паметник на жертвите, но не трябва да изобразяваш окупатора. Не е редно народ,
който се самоуважава, да издига в центъра си - и на столицата, и в другите големи градове  паметник
на поробителя си. Тези, които обявиха война на България и ни окупираха на 8 септември 1944 г., са си вяр-
вали, че това, което вършат, е нещо положително, въпреки че след тяхното идване бяха избити толкова
много хора у нас. Но те са възпитани в този дух, че “идват с добро”, и когато “застанат” под Христовата
десница - получават опрощение. Това е послание - “Човек за човека е брат”. Или ако щете - “Бог е любов”.

„Дух и материя“, 1965, Снимка: Емил Л. Георгиев
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Проектът на Ал. Дяков за промяна на Паметника на Съветската армия

В интервю пред “Преса” скулпторът споделя: “Аз съм идеолог, лидер и единствен член на партията на
“сандовистите” (от Александър). Сега всичките наши партии  доказват олигархическата си същност.
Мисля, че би трябвало да бъдем управлявани не на партиен, а на личностен принцип. От хора интели-
гентни и морални, без оглед на партийна принадлежност.”

С ЛЮБОВ И НЕЖНОСТ ЗА... “НАТАТЪК”

Слово на Лазар Муржев, произнесено на погребението на художника

...Александър Дяков е сложно явление. Той е богоизбран, пипнат от там, накъдето днес тръгва...
Невена, Омуртаг - не всеки е дарен с такъв баща..., а внуците и бъдещето ще са силни...и красотата

на този изящен дух...наследници на легендите - на които всички ние, неговите близки, приятели, ученици,
съвременници, бяхме свидетели...

Александър Дяков не може да умре...нали си спомняте - той казваше: 
- разказвам случки от бъдещето...
...просто ще изнеса - там “горе” прочутото българско гостоприемство...
А там той е у дома си, нали ни е разказвал...
Покани ме да го придружа за осемдесетата годишнина при президента. Наградиха го с орден “Кирил и

Методий”, Вежди се усмихваше, че ще го зарадва, а Сашо, когато президентът изрече името му, с бобо-
тещ глас добави едно - “посмъртно”. Бате Сашо стана почетен гражданин на София, което заяви, че за
него означава, че е почтен..!

Александър Дяков - аристократът на българския дух, един от първите ни шампиони по бокс, нокаути-
ращият интелектуалец и гениалният, неосъществен нито след девети, нито след десети скулптор на
България, вечният опозиционер, нравствен и етичен благородник, поразяващ приятел, толкова нежен
ловец и мъж, че лъвицата “Майка България”, кърмеща децата си Мизия, Тракия и Македония го допусна
да я погали и се превъплъти в него. 

Често се питахме с приятели ако сега някъде от вселената ни поискат само един човек, с когото да
отъждествим всички качества на човечеството ...

Кого ще изпратим?!
Бате Сашо приемаше нашия избор
Днес реши да го изпълни!
Може би ще им представи “Бащата на яйцето”
Или Ренато Гатузо вече открива изложба...
Обрекъл е с дух и материя времето. 
А в хроника на чувствата 
С любов и нежност и 
С божията десница 
Дарява тризнак на бъдещето 
Благодаря, ти Бате Сашо, че те има!
Лек да е пътят ти - и се грижи за нас! 
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Академик Петър Льондев
(1936-2018)

Проф. Петър Стефанов Льондев е български композитор, педагог, етно-
музиколог и общественик.

Завършва харманлийската реална гимназия, а по-късно Българската
държавна консерватория с две специалности - музикална фолклористика и
композиция. Изучава също хармония при проф. Парашкев Хаджиев, полифо-
ния и оркестрация при проф. Марин Големинов и музикални форми при проф.
Веселин Стоянов.

Работи в Институт за музикознание при БАН 32 години, период, в който
записва над 40 000 народни песни и инструментални мелодии. 

Автор е на редица статии и научни трудове в областта на българската
музикална фолклористика, между които: “Музикален фолклор от село
Българин, Харманлийско”, “Песни, записани с хурмузиеви невми през XX в.”,

“111 автентични народни тракийски песни”, “111 народни песни от кюстендилския край ”, “Процеси на
ладообразуването при тракийската народна танцова инструментална мелодия”и др. Автор е на над 700
детски и хорови произведения за най-малките, написва песни за женски народен хор, изпълнявани от хора
на “Мистерията на българските гласове”, и за мъжки хор.

Проф. Петър Льондев е и университетски преподавател в редица университети в страната, гост-пре-
подавател е в Белоруския държавен педагогически университет “Максим Танк” и в Лвовския национален
университет “Иван Франко” (Украйна).

Произведенията му са отличени с многобройни награди на фестивали. Носител е на голямата награда
“Златния петел” за песента “Чудо та големо”, на орден “Кирил и Методий” 1-ва степен и на наградата за
литература и изкуство “Добри Чинтулов”. 

През 1981 г. Берлинската телевизия излъчва филм за неговото творчество и с негово участие. 
От 1964 г. проф. Льондев е член на Съюза на българските композитори като музиколог и композитор,

на който е бил председател /2011-2014/.
За 50-годишнината му излиза биографична книга посветена на музикалната му дейност.

Най-доброто от творчеството на Петър Льондев е отпечатано в песенните сборници “Избрани
песни”, “Къщичка за песни” и “Вълшебният килим”, в двете му грамофонни плочи “Песнички за всички” и
“Капитан Рачо” и аудиокасетата “Капитани-смехорани”, компактдискове “Балкански страсти”, “Коледни
песни”, “Чакай ме, море”. Две от най-изпълняваните хорови песни на композитора - “Ерген деда” и “Кавал
свири”  влизат в компактдисковете на швейцарския продуцент Марсел Селие и стават световно популяр-
ни през годините. 

Неговите  песни добиват широка популярност и се изпълняват от над 80 хорови състави от цял свят:
Американския университетски хор “Букнел” САЩ, Френски пътуващ хор (Le Choir De Vayageur), Gurt Lush
Choir от град Бристол, Новозеландски девически колеж “Нелсън”, дамски състав към университета в
Охайо, Женски хор от колежа “Чери Хил” в Монтрьо, квартет от Гърция “Елина Дуни”, квартет валдхорни
“Golden Horns” и хорът от Италия “Нотеволменте” . Песента “Кавал свири” печели престижната награда
“Грами” в Лос Анджелис през 1990 г. 
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Научен център “Икономически 
изследвания и стратегии” 

Представен от Директора акад. проф. д-р Георги Маринов

Научният център “Икономически
изследвания и стратегии” (НЦИИС) е
създаден през 2012 г. и е включен в струк-
турата на БАНИ. Впоследствие към него
се формират два института: Научен
институт “Национални и глобални ико-
номически изследвания” и Научен инсти-
тут “Изучаване на националната иконо-
мика”. Със заповед на Председателя на
БАНИ за директор на НЦИИС е назначен
акад. Георги Маринов. Той е член на Академичния
съвет на БАНИ и на Централната комисия на ака-
демията за номинации на членове и почетни звания
на БАНИ. Центърът управленски и организационно
ръководи Икономическия форум на БАНИ.

Първите две години са организационни: набиране
на членове и формиране на научния профил на
институтите. Съставът на центъра е доминиран
от професори и доценти с докторски звания.
Независимо, че не са окончателно окомплектовани,
още през 2013 и 2014 гг.  Центърът и Институтите
инициират провеждането на първите национални
научни конференции и икономически форуми. В тях
участват и широк кръг водещи научни деятели и
преподаватели във ВУЗ, които не са членове на
БАНИ. Впоследствие редица от тях станаха члено-
ве на БАНИ и на институтите на центъра. На кон-
ференциите и форумите се дебатират значими и
актуални икономически теми: за преходния период,
демографската катастрофа на страната, европей-
ската интеграция и членството на България в
Европейския съюз, реформите в българската иконо-
мика, геополитическата и  геоикономическата
ситуация на страната и др. Научните резултати
от дискусиите се обобщават в практически ориен-
тирани изводи и предложения, които от името на
БАНИ се предоставят на управленските държавни
органи. 

През последните две години ръководството на
НЦИИС  утвърждава иновативна организа-
ционна технология при провеждането на
научните конференции и на мероприятията на
Икономическия форум. 

Поради не особено активното участие и при-
съствие на икономическите форуми на членове на
БАНИ и на близки по тематика центрове и инсти-
тути директорът на центъра постигна договоре-
ности с обществени организации и структури за
съвместно организиране на национални конферен-
ции и икономически дебати. 

Особено ползотворно е сътрудниче-
ството със Софийската търговско-
промишлена камара (СТПК) и т.нар.
“Оренда Топ 300” група на най-добри-
те студенти на УНСС”. Това позволи
в работата на конференциите и на
Икономическия форум да се привле-
кат проспериращи и с определени
научни интереси студенти и млади
хора. Успех е привличането за уча-

стие в икономическите форуми и на пред-
ставители на бизнеса,  на държавни инсти-
туции и органи, НПО и граждански сдруже-
ния по интереси. Това безспорно повишава
авторитета на БАНИ като обществена
научна организация.

В зависимост от своите възможности (най-вече
като свободно време) членовете на центъра уча-
стват активно и в други научни и технически
мероприятия, организиране на равнише БАНИ или
от други научни центрове на академията, близки
до тематичните приоритети на НЦИИС. Освен
това сътрудниците на институтите имат
десетки други научни прояви по месторабота или в
рамките на научни организации и ВУЗ като  доклад-
чици, водещи специалисти и експерти. Не са малко
и международните научни прояви на сътрудници
на НЦИИС. 

Научните институти на центъра са попълнени
съгласно изискванията на академията. В тяхната
работа участват три категории сътрудници:
членове на БАНИ със съответни почетни звания,
кооптирани сътрудници, които не са членове на
БАНИ, и изявени научни деятели, които чрез
Икономическия форум участват в научната дей-
ност на центъра и на институтите. На сегашния
етап усилията са насочени към допълнително кад-
рово укрепване на институтите, което ще позволи
да се отиде към формирането на научни секции в
техните структури. По този начин ще се издигне
качественото равнище на научните изяви на
институтите и центъра и ще се подобри вътреш-
ноорганизационно дейността на НЦИИС.
Центърът се управлява от Научен съвет, в който
влизат директорът на центъра, директорите на
научните институти и научният секретар на
НЦИИС.

В центъра се постави началото на сериозна
научно-издателска дейност. Още през 2013 г. се
издаде първият брой на сп. “Български икономиче-
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ски преглед”, което е официален печатен орган на
БАНИ. Излязоха още няколко броя, но през последна-
та и настоящата  година подготвените за печат
броеве на списанието не видяха бял свят поради
финансови затруднения. Опитите да се търсят
спонсори или публикуването на статите да се пла-
щат от авторите не дават положителен резул-
тат. Негативно се отразява и фактът, че както
останалите издания на БАНИ, така и “Български
икономически преглед” не e включен в системата на
Impact списанията. Това затруднява привличането
на млади автори, които преследват научна карие-
ра. Проблемите по търсенето на публична изява на
участниците в конференциите и Икономическия
форум се решават, като докладите и обобщаващи
материали се публикуват в електронния сайт на
БАНИ, на в. Целокупна България, сп. Летописи на
БАНИ, в реномирани списания като “Международни
отношения”, “Геополитика”, “Бизнес посоки” и др.
Изцяло докладите и изказванията се публикуват
във в. “Търговски вестник” и електронния  сайт на
СТПК. Като бъдещ вариант при разкриване на
възможности за финансови ресурси се обсъжда
издаване на сп. “Български икономически преглед”
чрез спечелване на европейски проекти. Но е редно
да се отбележи, че съставът на центъра не позво-
лява особена активност в това направление. На
този етап най-бързото и рационално решение е
списанието да се издава в електронен вариант.

Дописният член проф.д-р Борис Михайлов издаде
научен труд “Реформите в България. Мит и реал-
ност”, в който се анализира периодът на прехода в
България  от 1989г. до сега и се предлагат нов под-

ход, методи и инструменти за прогнозиране и регу-
лиране на основни сфери в областа на управлението
и икономиката.

Сътрудници на Центъра  участваха и в разра-
ботката на последните два варианта на
Националната доктрина, както и в актуализиране-
то на шестото издание (икономическия и финансов
раздел).

Бяха разработени две предложения за учебни
курсове, които по организационни причини не се
реализираха. На последното заседание на Научния
съвует се обсъди възможността за езикови курсове
на английски. език. 

Научният център “Икономически изследвания и
стратегии” работи по утвърдени от ръководство-
то на БАНИ годишни планове, редовно и своевремен-
но предоставя годишни отчети, провежда систем-
но Научни съвети.

В плана за 2019г. Центърът предвижда организи-
рането на следните конференции и форуми:

• “Демография и икономика - българската ката-
строфа”;

• “Българското председателство: алтернативи
за развитие на Европейския съюз и мястото на
България в него”;

• “Големите пари” на България!”;
•“Защо в България има “реформи”, но липсва

реформиране?”
В бъдеще усилията ще се концентрират в укреп-

ване на постигнатото, привличане на нови членове
в центъра, търсене на нови форми за научни прояви
и разширяване  публичността на дейността на
центъра и на БАНИ.
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Общински културен институт “Надежда”

Анна Дамянова е Директор
на Общинския културен инсти-
тут “Надежда” от 2013 г. и член
- наблюдател на БАНИ от 2017 г.
До днес културният институт
успешно развива своята мисия -
да съхранява, развива и популя-
ризира българската музикална
култура и изкуство.

През последните години
двата състава към института
- оркестър “Симфониета
“София” и Джаз формация
“София” под ръководството на г-жа Дамянова имаха
възможността да осъществят съвместни изяви с
музиканти и диригенти от различни краища на
света. Високите им постижения бяха оценени от
Столичната община, културни институти, непра-
вителствени организации, чуждестранни гост-дири-
генти и солисти.

Взеха участия в различни мероприятия по покана
на посолствата на Молдова, Япония, Казахстан,
Азербайджан, Турция, Гърция, Сърбия, Италия и др.
Получиха заслужени отличия и грамоти за изключи-
телни качествени изпълнения от посланиците на
Република Казахстан, Азербайджан и Япония в
България.

Успешно се осъществяват значимите концертни
цикли - “Млади диригенти, солисти и композитори”,
“Годишнини на бележити композитори”, “Лауреати
на наши и международни конкурси”, “Солисти от
“Симфониета” София”, “Бележити солисти и интер-
претатори”, “Произведения от български компози-
тори”. Събитията се превърнаха в проводник на кул-
турни взаимоотношения между различни народи.
Реализирани бяха и множество иновативни проекти
- “Новруз” съвместно с Посолството на Азербайджан,
“Виетнамско - български концерт на приятелство-
то”, “Музикална дъга” - своеобразна разходка от кла-
сиката до японски и български народни песни,
“Празник на приятелството” - съвместно с
Турското посолство, “Вокални стилове в джаза”,
“Танцувайте с нас”, “АББА-Мания”, “Симфони рок”,
“Qeen Topia”. Бяха осъществени театрално-музикал-

ни постановки на оперета и
мюзикъл, премиери на нова
наша и чужда музика, интер-
активни проекти и импрови-
зационни идеи с включване на
електроника, джаз и фолк
музиканти и др. Съвместно с
БАНИ се осъществиха някол-
ко събития, като честване-
то на 85-годишнината на
акад. Емил Янев с диригент
Петър Димитров и солист
новоприетият дописен член

Борислав Йоцов - кларинет, концерти с диригентите
акад. Кирил Ламбов и дописния член Юли Дамянов.

Оркестър “Симфониета “София” и Джаз форма-
ция “София” утвърдиха високата си професионална
репутация на фестивалите “Софийски музикални
седмици”, “Салон на изкуствата”, “Млади музикални
дарования”, “Охридско лято”, “Международен
Атински фестивал”, “Преспански музикален фести-
вал”, “Битфест” - Битоля, ММФ “проф. Емил
Камиларов” и др. През 2016 г. Джаз формация “София”
бе номинирана за награда “Кристална лира” в кате-
гория джаз, а на 29.11.2018 г. ще представи 10-ия си
авторски албум “Colors”.

Освен концертните изяви “Симфониета “София”
и Джаз формация “София” чрез музиката възпита-
ват, повишават качеството на българското-музи-
кално изпълнителско изкуство, засилват при-
съствието на музиката в духовния живот, като
изнасят музикални спектакли и образовaтелни кон-
церти на място (в детски градини и училища) или в
концертни зали, както и за деца в неравностойно
положение, лишени от родителски грижи. Поставят
на сцени детски постановки с участието на вокални
групи, солисти от НМУ “Л. Пипков”, НМА “Проф. П.
Владигеров”, НБУ.

Най-новото, което успя да постигне ръковод-
ството на ОКИ “Надежда”, е откриването през 2017
г. на Детски център по изкуствата, където препо-
даватели от института обучават деца в различни
музикални школи, танци и чужди езици.
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Академик Александър Балкански беше удостоен
със званието “Почетен гражданин на София”

Академик Александър Балкански
беше един от тринадесетте удо-
стоени със званието “Почетен
гражданин на София” тази година.
Отличията бяха връчени на специ-
ална празнична сесия на Столичния
общински съвет от председателя
на съвета Елен Герджиков и в при-
ъствието на кмета Йорданка
Фандъкова.

Александър Балкански е роден на
8 август 1942 г. в Плевен, България.

Той започва в цирка под ръковод-
ството на майка си и баща си през
1948 г., когато е само на шест годи-
ни.

На Първия и на Втория български цирков фести-
вал е удостоен с първа награда лауреат. На Втория
български цирков фестивал получава и титлата
"универсален артист". През същата година получа-
ва и първа награда от Съюза на артистите в
България.

През 1978 г. е удостоен с медал "Св. Св. Кирил и
Методий " - втора степен.

През 1981 г. г-н Балкански е удостоен с медал
"Св.Св. Кирил и Методий "- първа степен.

През 1983 г. на фестивала в Монте Карло, полу-
чава награда "Сребърен клоун". През същата година
му е връчена и награда на САБ.

През 1986 г. цялото семейство е наградено от
ГУСВ с медал и часовник с надпис - за проявен
героизъм при спасяване на 5 души, паднали от 50-
метров кран.

От 1993 година започва подготовка на матери-
алната част и създаването на цирк Балкански.

На 12 Октомври 2000 година в град София, ж.к.
Младост бе премиерата на цирк “Балкански”.

През 2002 г. Балкански получава награда ИКАР за

най-голяма инвестиция в областта
на културата. През 2003 г. и 2007 г.
трупа Балкански получават награ-
да Икар за "Акробатика на кокили с
трамплин". През 2012 г. Александър
Балкански е приет в БАНИ и е удо-
стоен със званието "Академик". От
2011 г. Балкански е директор на
Творческият институт за цирково
изкуство - при БАН. От 2012 г.
Алаксандър Балкански е председа-
тел на цирковата гилдия.

Следващата година той става
член на управителния съвет на
САБ.

Александър Балкански е изнасял представления
пред много известни за обществото хора като:
Тодор Живков и Леонид Брежнев през 1969 г., дат-
ските и шведските кралици в Копенхаген - 1982 г.,
английска кралица в Лондон - 1983 г., холандската
кралица - 1983 г., принцът на Монако - 1983 г., пре-
зидента на САЩ - Никсън - 1971 г., министър-пред-
седателя на Израел - 2004 година.

Александър Балкански е почетен гражданин на
Ерусалим. Играл е три пъти във Ватикана пред
папа Йоан Павел.

Балкански е награден със сребърна плоча на град
Сиена, Италия - за най-добър акробатичен номер.

На 24-ти май 2015 президентът на България
Росен Плевнелиев връчи на Александър Балкански
медал "Св. Св. Кирил и Методий"- огърлие за 65  годи-
ни циркова дейност.

Александър Балкански, владее пет от седемте
основни жанра в цирковото изкуството.

Днес Александър Балкански е най-популярният
български цирков артист на петте континента,
притежател на повечето държавни и световни
награди в областта на цирковото изкуство.

Асоциация обмен - България - Франция, 
БАНИ и Асоциация на българите по света

организираха фолклорен фестивал 

На 6 септември 2018 г. в с. Победа, община
Тунджа, се състоя фолклорен празник “Всички бълга-
ри заедно!”, посветен на деня на Съединението на
България. Организатори на впечатляващото съби-
тие са Асоциацията Обмен - България - Франция с
председател г-н Христо Костов, Българската акаде-
мия на науките и изкуствата (БАНИ) и

Асоциацията на българите по света. Домакин на
празненството бе г-н Христо Костов, а медиатор на
събитието бе академик Васил Герлимов от БАНИ.

Участници във фолклорната програма бяха мно-
жество вокални, танцови и инструментални инди-
видуални изпълнители и състави от страната, сред
които: представителна фолклорна формация
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Премиера на новата стихосбирка на 
акад. Валентин Стамов - “На крилете на Шопен”

На 2 юли 2018 г. в салона на Славянското дружество Съюзът на независимите български писатели
организира едно запомнящо се тържество. В този ден бе приет в редовете на Съюза акад. Валентин
Стамов и се състоя премиерата на неговата стихосбирка “На крилете на Шопен”.

Емоционално и както винаги завладяващо слово за научната и творческата дейност на акад. Стамов
изнесе председателят на СНБП акад. Марин Кадиев. В своята реч той изтъкна забележителните усилия
на акад. Стамов да работи и постига достойни резултати в областта на икономиката, журналистика-
та, публицистиката, поезията, историята и музикалното изкуство. Изтъкнати бяха и негови успешни
прояви в културната дипломация, която изпреварва постиженията на официалните дипломатически
отношения.

Акад. Кадиев информира присъстващите за някои значими за съвременната ни историография трудо-
ве на акад. Стамов, измежду които се открояват публикациите му “Медиаетиката - открит въпрос”,
“Трансверсалната култура - Европа и Балканите на прага на ХХI век”, “Великият ням и пианото”,
“Вулфила - изначалието на европейската толерантност”, “Икономическа и културна политика на прави-
телството на БЗНС /1919-1923 г./”, “Магнаурската школа - тлеещата вековна тайна” и др.

Освен получените литературни награди “Магическо перо”, “Вълшебна муза” и специалната награда на
Съюза на литераторите в България бяха посочени и заслугите на акад. Стамов в областта на междуна-
родната журналистика, за които е отличен със сребърен орден от Световния конгрес на прессъветите.
Бе представена и творческата дейност на акад. Стамов като композитор и изпълнител на музиката на

“Златен грозд” при народно читалище (НЧ)
“Светлина 1872”, с. Кортен, община Нова Загора с
ръководител Георги Петков; представително трио
“Агра” при НЧ “Съзнание - 1907”, гр. Попово, с художе-
ствен ръководител Йордан Габровски; танцова фор-
мация “Сеячанки”, кв. Сеяча, с художествен ръково-
дител Маринела Таушанова; вокална група “Антола”
и дует “Антола” с художествен ръководител Йордан
Габровски; народен певец Петър Кирилов; любителс-
ка група за народни танци при НЧ “Мироско Райчев”,
Горни Богров, София, с художествен ръководител
Евгения Грънчарова; танцова формация “Димитров”,
град Нова Загора, с художествен ръководител и хорео-

граф Теодор Димитров; фоклорно танцов състав
“Загоровче”, град Септември, с художествен ръководи-
тел Йордан Зеленгоров; клуб за български народни
танци “Хоро 2002”  при НЧ “Съгласие 1862”, град Ямбол,
с художествен ръководител Румен Тодоров; ансамбъл
за изворен фоклор “Гайдуница”, село Пордим, обл.
Плевен, с художествен ръководител Людмил
Стефанов и други.

Г-н Христо Костов и участниците във фестивала
бяха наградени с грамоти от БАНИ.

Фоклорният фестивал завърши с кръшно хоро на
участниците и гостите на събитието.
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всички неми филми, които от десетилетия се прожектират в кино “Одеон”, както и участието му в юби-
лейни прожекции от времето на Великия ням във фестивални градове като Истанбул, Солун, Любляна,
Залцбург и др. През 2016 г. маестро Стамов бе удостоен от Българската филмова академия към Съюза на
Българските филмови дейци с Годишната награда за музиката му към филма “Васил Гендов - мит и реал-
ност” на режисьора Илия Костов.

Както акад. Марин Кадиев, така и Никола Герджиков по време на премиерата изтъкнаха симбиозата
между музикалните светове, създавани от маестро Стамов, и неговата поезия. Неотдавна се запознах с
част от поетичните творби на този съвременен енциклопедист и слушайки неведнъж романтичните му
композиции и импровизации на пиано, спонтанно изрекох, че нас ни покорява със своите произведения един
прероден Шопен! Затова след искрената реакция на публиката по време на неговите изпълнения се осме-
лих, като издател, да озаглавя новата му стихосбирка “На крилете на Шопен”. Голяма е надеждата ми,
че Маестро Стамов ще ни предостави и други свои творби, за да стигнат те до очакващите ги ценители
на неговата лирика.

Към края на тържеството, Маестро Стамов изпълни своите известни композиции “Исках да ти кажа
нещо”, “Песен за теб”, “Източна приказка”, “Сигналът на моите родители” и “Змейска сюита”.

Сред присъстващите на представянето бяха председателят на Българската академия на науките и
изкуствата акад. проф. Григор Велев, зам.-председателят на Съюза на независимите български писатели
Никола Герджиков, членове на БАНИ, членове на СНБП, писатели, поети, изкуствоведи, учени и обществе-
ници.

* * *
На 5 - 7 октомври 2018 г.

Българската асоциация по невросоно-
логия и мозъчна хемодинамика с пред-
седател акад. проф.д-р Е. Титянова органи-
зира Четвърти национален конгрес
“Иновации в медицината” с международно
участие под егидата на БАНИ. В научната
програма участваха акад. М. Каменова,
акад. И. Даскалова, Ц. Томомирова, доп. член
И. Велчева, М. Станева, Н. Велинов, Н.
Алиоски, М. Лалева, М. Петров, М.
Димиторва, С. Папазова, Н. Габровски, В.
Гергелчева, С. Чернинкова, М. Клисурски, С.
Мантарова, Д. Любенова, М. Зиблер
(Германия), В. Демарин (Хърватия), М.
Зиблер (Германия), Х. Хефтер (Германия), Д.
Рааб (Германия), А. Кешкемети (Германия),
И. Тарка (Финландия), К. Нидеркорн
(Австрия), Г. Балтгайле (Латвия), Р. Маркс
(Германия), Д. Басанж (Германия), Л. Циба (Унгария).

* * *
центърът “Медицина” на БАНИ и катедрата по фармакология и токсикология МУ, София,

проведе ежемесечни дискусионни срещи в рамките на “Български лекарски форум” в аудитория № 4 на ул.
Здраве, № 2. Темите на форума бяха: “Фармакогеномика и епигеномика на лекарствени продукти”
/09.10.2018 г./ с модератор акад. проф. д-р Надка Бояджиева, дмн; “Фармакотерапия на сърдечно-съдови
заболявания и взаимодействие с алтернативната медицина” /16.10.2018 г./ с модератор доп. член доц. д-р
Павлина Гатева, дмн; “Какво е интергриран медико-социален подход  при обгрижването на пациентите?
Комуникативни умения в практиката на лекаря” /13.11.2018 г./ с модератор акад. проф. д-р Владимир
Пилосов, дмн; “Информативната роля на предиктивните биомаркери за персонализирана терапия на глио-
бластома” /04.12.2018 г./ с модератор акад. доц. д-р Маргарита Каменова; “Редки болести. Лекарства
“сираци” /11.12.2018 г./ с модератор акад. проф. д-р Дамянка Гетова, дмн.

Акад. М. Каменова изнася доклад на тема 
„Нови предиктивни молекулярни биомаркери в глиобластома“,

05.10.2018
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* * *
На 1 ноември 2018 г. - Ден на народните будители - Общински културен институт

“Надежда”, съвместно с Българска академия на науките и изкуствата, организира концерт с гост-дири-
гент акад. Кирил Ламбов. Солисти от “Симфониета “София”: член-наблюдател Любов Уришова - цигулка,
Нарине Варданян - цигулка, Ралица Петкова - цигулка, Таня Спасова - виола, Велян Ванков - виола,
Маргарита Калчева - контрабас, Джулио Бозетти - обой.

* * *
Театърът на Словото на БАНИ проведе станалите вече традиционни литературно-музикални

спектакли в залата на Културния институт “Красно село”, София. Автор и водещ на спектаклите е акад.
Йордан Каменов, директор на Научен център “Българистика”. Актьорите, изпълняващи части от про-
изведенията, са доп. член Богдана Вульпе и дописен член Л. Бъчваров, а съпроводът на пиано се изпълнява
с авторската интерпретация на акад. В.Стамов. Бяха проведени спектакли, посветени на 195-годишни-
ната от рождението на създателя на Речник на блъгарский език, великия възрожденец Найден Геров; 90-
годишнината от смъртта на проф. Иван Шишманов; 120-годишнината от рождението на  Христо
Смирненски; 110-годишнината от рождението на бележития поет, драматург и детски писател Славчо
Красински; 115-годишнината от рождението на големия поет Никола Фурнаджиев.

* * *
Курс на тема “Щитовидна жлеза и репродукция” се проведе на 6 юни 2018 г. в Аджибадем

Сити Клиник, Болница Токуда, организиран от отделението по Ендокринология и болести на обмяната
към клиниката по Вътрешни болести в Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда. Програмата беше
насочена към специалисти по Ендокринология, Акушерство и гинекология, Педиатрия и Обща медицина и
включваше следните лекции: Значение на йодния прием и тиреоидните хормони за репродуктивните
функции и “Щитовидна жлеза и бременност” (акад. проф. д-р Боян Лозанов, дмн); Ефекти на хипер- и хипо-
тиреоидизма върху мъжката репродуктивна система (член-наблюдател д-р Лъчезар Лозанов, дмн);
Ефекти на тиреотоксикозата върху женската репродуктивна система (д-р Бойка Костова); Ефекти на
хипотиреоидизма върху женската репродуктивна система. Тиреоидна функция и асистирана репродук-
ция (д-р Десислава Горчева); Бременност и тиреоидна дисфункция. Поглед на акушера (д-р Мария
Атанасова, дм).

* * *
На 10 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в зала “Овална” на Българския Червен кръст се проведе

научна конференция на тема “философия, биотехнологии, спорт” организирана от Институт
по философия към Българската академия на науките и изкуствата, акад. Александър Гънгов и доц. д-р
Боряна Ангелова-Игова.

Бяха изнесени доклади на теми: “За човека и спорта” (проф. Толя Стоицова, д.пс.н.); “Морал и спорт -
единство и/или противоречие (проф. Елеонора Милева, д.п.н.); “Може ли появата на изкуствения инте-
лект да породи нов вид спорт?” (д-р Александър Лазаров); “Фалшивите новини в спорта като симулакрум”
(акад. проф. д-р Александър Гънгов); “Супер постиженията в професионалния спорт и спортният бизнес”
(проф. Йордан Калайков, дн); “Агресията при взаимодействието в спорта - емоционална устойчивост” (д-
р ДианаЗаберска, проф. д-р Юлия Мутафова-Заберска); “Функционални промени при натоварванията на
баскетболисти” (д-р Лъчезар Коцев); “Биотехнологията в помощ на човека-машина” (доц. д-р Боряна
Ангелова-Игова).

* * *
XVII Международен форум-фестивал “Вселената на компютърната музика” се организира

от Департамент “Музика” към Нов български университет (НБУ) съвместно с Българската академия на
науките и изкуствата (БАНИ), Националната музикална академия “Панчо Владигеров”, Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охридски”, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и ФЕМА,
Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Съюза на българските композитори, Българското
национално радио, SYNTHI AVВ studio-Tel Aviv и Gema Music. Той се проведе от 1 до 10 декември 2018 г. в
НБУ - Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звуко-
обработка  “Станислав Станчев-Стенли” - зала 511, I корпус.
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В програмата участваха акад. проф. д-р Симо Лазаров; гл.ас. д-р Росица Бечева; проф. Мони Алмалех,
д.ф.н.; студенти и гости от чужбина.

* * *
Общинският културен институт “Надежда” и сдружението “Вива ла Музика”, под пат-

ронажа на Българска академия на науките и изкуствата, организираха на 8 декември 2018 г.
/събота/ от 17:00 ч. Благотворителен концерт посветен на световния ден на хоровото изкуство. С про-
изведения на български и чуждестранни автори в програмата участваха: младежки хор “Свобода” с дири-
гент Михаела Котова; ДЮХС “Български славей” при читалище “д-р Петър Берон 1926” с диригент Неолина
Пелова; хор на 91 Езикова гимназия с диригент Красимира Цуцуманова, детски хор “Ангелски гласове” при
122 СУ “Стоян Заимов с диригент Теодора Цанкова; ученически хор при 160 СУ “Райко Жинзифов” с дири-
гент Милена Дафинова; хор на 153 Детска градина с диригент Юлия Танева; хор на 144 СУ с диригент
Виктория Мирина.

* * *
Българската академия на науките и изкуствата организира благотворителен концерт

за подпомагане на дейността є. В програмата участваха: акад. Валентин Стамов - пиано, Иван Ненков -
вокал и китара; Георги Атанасов - вокал и китара; доп. член Анна Мария Петрова-Гюзелева - поезия; член
набл. Любов Уришова - цигулка. Концертът се състоя на 10 декември 2018 г. от 18:30 ч. в зала “София”,
Български Червен кръст.

* * *
Кръгла маса на тема “Теория на общото икономическо равновесие” се проведе на 19 декември

2018 г. от 17:00 ч. в Зала "Овална" на БЧК. Основен докладчик беше д-р Красимир Марков, който представи
кратка история на проблема и резюмета на основните трудове по темата, разгледани в историческа и
смислова последователност.

* * *
На 15-17 ноември 2018 г. в Гьоте институт в град

София се състоя конференция на тема “Състояние и акту-
ални задачи за преосмисляне на тоталитарния комуни-
стически период в България”.

В конференцията участваха директора на Гьоте
институт Енцио Ветцел, бившият президент на Р
България Росен Плевнелиев, д-р Андрей Ковачев член на
Европейския парламент, д-р Анна Камински от
Федералната комисия за преосмисляне на диктатурата
на ГЕСП, доц. д-р Михаил Груев, Владимир Кисьов, доц. д-р
Антоний Гълъбов и други. Сред организаторите на конфе-
ренцията беше академик Стоян Райчевски от БАНИ,
който изнесе доклад на тема: “Диктатурата на БКП и
преходът към демократично общество след 1989”. В конфе-
ренцията участва също Иван Николов, председател на
КИЦ “Босилеград“, активен член на Асоциацията на българите по света - структура на БАНИ - с доклад на
тема: “Осмислянето в Сърбия на диктатурата и политиката на ЮКП спрямо малцинствата”. 

Конференцията се проведе в четири панела, на които бяха представени и разисквани 26 научни доклада от
известни български и германски автори, в които се направи  критическо преосмисляне на комунизма като
идеология, държавно устройство, икономика, образование, изкуство, взаимотношения между хората и държа-
вите и най-много като диктатура и насилие срещу гражданите.

Участниците в конференцията се обединиха в становището, че България по време на прехода не успя да се
отърси от тежкото наследство на комунизма и той продължава да изкушава съзнанието на не малка част
от българското общество. Изтъкна се необходимостта да се пази паметта за престъпленията и жертвите
на комунизма за да няма повече опасност от спекулации и пропаганда на тази опасна идеология.

Източник: ГЛАС ПРЕСС - 
www.glaspress.rs
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Академик Маргарита Каменова
Акад. доц. д-р Маргарита Каменова е родена в гр.Бяла Слатина през 1938 г.

Завършва средно образование в гр. Враца, а висше медицинско през 1964 г. във ВМИ-
София. Професионалната є кариера като патолог започва през 1968 г.
Академичният є стаж е като асистент и доцент в МА-София, МУ-Плевен и
Университетска болница “Н.П.Пирогов”, където продължава да работи като
началник на клиника по “Обща и клинична патология”. Има научна степен
“Доктор по медицина”.

Редактор и съавтор на учебник по патология, учебни практически ръковод-
ства за студенти, на методични ръководства по онкология. Ръководител на база
за следдипломно обучение от 1993 г. Съучредител и лектор в европейски училища
по патология и невроонкология. Съавтор на първия национален  стандарт по
патология, 2002г. Национален консултант по онкопатология. 

Автор е на над 200 научни трудове, публикувани в България и чужбина.
Съавтор е на 4 монографии. Специализирала в Москва /СССР/ и Сиатъл /САЩ/. Акад. Каменова е била пре-
зидент на Българското  дружество по патология два мандата,  член на Международното дружество по
невропатология, на Европейското дружество по патология, на Европейската асоциация на тъканните
банки. 

Била е главен редактор, зам.-главен редактор и член на  редакционна колегия на редица списания:
“Българска неврологична и психиатрична практика”; “Българска медицинска практика”, “Спешна медици-
на” и на списание “Българска медицина” от 2010 г. досега. Рецензент на списание “MEMO” /Magasin of
Europenian Medicinal Oncology/.

Поздравление от акад. д-р Иванка Денева
/писател, драматург и литературен критик/

Уважаема акад. Каменова!

Вашият юбилей е  достолепно събитие не само
за медицинската общност, но и за всички нас - чле-
новете на Българската академия на науките и
изкуствата - организацията, отдаваща силите си
в народополезната дейност за благото на
Отечеството.

В продължение на години и до днес Вие осъще-
ствявате с всеотдайност отговорната мисия на
главен научен секретар на БАНИ, превърнала се в
инициатор, двигател и координатор на редица
начинания от научно, организационно и културно-
естетическо естество, целящи  издигане ролята на
Академията в обществото,  създаване на условия за
професионална реализация  на членовете  и консоли-
диране на кръг от български интелектуалци, твор-
ци и общественици.

Във Ваше лице колегите от Академията неколко-
кратно избират утвърден учен на ръководната

длъжност: с респектиращи успехи на професионал-
ното поприще в сферата на невропатологията и
онкопатологията и като дългогодишен директор
на клиниката по "Обща и клинична патология" в
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"; създател на многобройни
научни трудове, учебници и методични помагала в
тези сфери за студентите и членуващ в редица пре-
стижни европейски медицински сдружения; автор,
зам.-главен и главен редактор на поредица медицин-
ски научни списания и радетел за  възобновяването
на сп. "Летописи" на Българската академия на нау-
ките и изкуствата.

Впечатляваща е дейността Ви за приобщаване
на деятелите є към значими национални каузи, сред
които - съвместно с председателя акад. проф. д-р
Гр. Велев и членовете на Академичния съвет - за раз-
работване и приложение на българската национал-
на доктрина, организиране на важни научни форуми
в различни сфери на знанието и участие в емблема-
тични събития от културния живот на България.

редакцията на списание “Летописи” поздравява от все сърце всички
активни членове на БАНИ, навършили достолепна възраст 80 години, като
им пожелава здраве, вечно млад дух и несекваща жажда за съзидателност,
творчество и красота.
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Разбирането и отзивчивостта към всекиго, хума-
нистичният настрой на личността Ви доприна-
сят за творческо насърчение на колегите и едине-
нието им; за  стимулиране на тяхната активност
и професионално утвърждаване. Затова бе резонно
решението на ръководството на Българския червен
кръст да Ви отличи с приза "хуманитарна дейност
в полза на обществото" (заедно с акад. Е.
Титянова). За разностранната си дейност и изяви
на широкопрофилен специалист Вие получихте при-
знание и с наградата "Най-добър лекар за 2015 годи-
на" - в класацията на Дарик-радио.

За мен е творческа радост да работя съвмест-
но с акад. М. Каменова в сп. "Летописи", където тя
впечатлява с подбора на материалите и с емоцио-
налните си и проблемни обръщения към читатели-
те по най-актуални за обществото теми. С остър
усет за значимостта на обществените явления и
личности, тя приобщава редакционната колегия и
авторите към отбелязване годишнини  на видни

строители и дейци на националната история и кул-
тура, като Васил Левски (с координиране и на
националната конференция по темата, проведена
в София от БАНИ);  с изследвания и статии, посве-
тени на живота и кончината на Георги Стойков
Раковски, Христо Ботев, Пейо Яворов и др.; на теми
от развитието на гражданското общество или
жанрово представяне в списанието достиженията
на литературата и изкуството.

Уважаема акад. Каменова! Във Ваше лице всички
ние винаги сме намирали съпричастие от ерудира-
ния консултант по различни проблеми: научни и
творчески, но и на загрижения за израстването на
дейците на БАНИ,  колега и ръководител.

Честитейки светлото събитие, Ви желая здраве
и  дълголетие в човешкия и професионален Път, за
да служите все така неуморно на родолюбивите
каузи и за въздигане мястото на Българската ака-
демия на науките и изкуствата в обществения и
научния живот на страната.

Родена на 11.10.1938 г. в гр. Павликени, окр. Велико Търново.
Завършва гимназиалното си образование с отличен успех в София.
Завършва ВМИ - София през 1963 г., след което по разпределение отива
като участъков лекар в с. Ставерци, Плевенско. През  1965 г. печели
конкурс за аспирантура в Очна клиника на ВМИ - София. През 1979 г.
защитава успешно дисертация на тема “ Ранни функционални и веге-
тативни признаци при професионално оловно отравяне”. През 1971 г.
е избрана за асистент в Катедрата по очни болести към МА - София.
През 1981 г. е избрана за доцент и ръководител на Катедрата по очни
болести при ВМИ - Плевен.

Заедно с всестранната офталмологична дейност /хирургична,
лечебна, учебна/ провежда експерименти по изследване на новообразу-
ваните съдове на роговицата и през 1987 г. защитава втора дисерта-
ция на тема “Неоваскуларизация на роговицата и кератопротезира-
не”, след което є е присъдена научната степен “Доктор на медицин-
ските науки”, а впоследствие и званието “Професор”. През 1988 г. се
завръща в Катедрата по очни болести към Александровската болни-
ца, където работи до пенсионирането си.

Има публикувани над 100 научни статии, две дисертации, учебник
по очни болести и две книги: “Поколенията” /2000 г./ и “Недомислици човешки и фантазии младежки” /2011
г./. Най-стойностни са работите є върху новообразуваните съдове на роговицата, върху лимфните съдо-
ве на конюктивата и върху кератопротезирането /изкуствена роговица/. Има няколко рационализации,
за които получава значка “Почетен рационализатор”.

Специализирала за кратко в Москва, Одеса, Киев, Мюнхен, Вюрцбург, Кьолн.
При създаването на Съюза на офталмолозите в България през 1989 г. е избрана за негов Председател,

която функция изпълнява пет години.

Академик проф. д-р Искра Маждракова
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Академик Красимира Колдамова
Красимира Колдамова е световноизвестна примабалерина. 
Тя е носител на Сребърен медал от първия Международен балетен конкурс във

Варна. Удостоена е  с орден “Стара планина”.
Колдамова е родена  в Стара Загора. 
Завършва Държавното балетно училище в София, а след това специализира в

училището към Болшой тетър. Възпитаничка е на примабалерината Лили Берон.
Започва кариерата си в  Софийската опера.

Красимира Колдамова е една от създателките на балет "Арабеск". Има над 60
роли в 70 постановки. 

Играе в редица световни театри, включително е била прима на френския
"Гран бале класик".

За своята Гала балетна вечер, посветена на 50 години творческа кариера
Колдамова споделя:

Много съм щастлива да стъпя отново на сцената на Софийската опера и балет. Всъщност не точно
аз, а моите ученички, защото аз танцувам
вече чрез техните тела. На тази сцена съм
отдала целия си творчески живот, 50 годи-
ни такова щастие да пресъздавам различни
героини и да се радвам на любовта на пуб-
ликата. Пожелавам същата радост на
всички малки и големи балерини, които ще
излязат на сцената, и публиката да си
тръгне от залата с пречистени души, със
светли и блеснали погледи...

Балетно студио "Красимира
Колдамова" е открито през 1991 година от
голямата българска прима балерина
Красимира Колдамова и съществува вече 25
години! През залите на студиото са минали
стотици деца, като някои от тях про-
дължават обучението си в Националното
училище за танцово изкуство и стават
професионални балетни танцьори, а други
продължават да танцуват просто за удо-
волствие!

На 8 декември 2018 г. в зала 11, НДК се проведе балетен спек-
такъл “Снежанка, мащехата и огледалото” (по приказката на
Братя Грим и музика на Едвард Григ) посветен на 80-годишнината на
акад. Красимира Колдамова. Организатори на събитието бяха
Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” и балетно студио
“Красимира Колдамова”.
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Академик Драгомир Шопов
Драгомир Шопов е роден на 13 август 1938 г. в София. Завършил е българска фило-

логия в СУ “Св. Климент Охридски“. Работил е като редактор (1967-1972) и като
отговорен редактор (1972-1974) в Главна редакция “Литература и изкуство” на
Българското национално радио. От 1969 г. е член на БЗНС. Четири мандата е
общински съветник в Столичната община. Избиран е в ръководните органи на
Земеделския съюз - Управителен съвет и Постоянно присъствие. От 1974 до 1989 г.
е заместник-главен редактор на вестник “Земеделско знаме“, а от 1990 до 1992 г. е
главен редактор. Напуска вестника по собствено желание. За кратко време Шопов
е редактор във вестник “Аз-буки“. През тези години се включва активно в обществе-
но-политическия живот у нас като един  от ръководителите на новосъздадения
през 1993 г. Български земеделски народен съюз “Ал. Стамболийски“. Шопов е член на
Изпълнителното бюро и говорител на Съюза, а от 1995 до 1997 г. е член на
Постоянното присъствие. Следва разцепление на организацията и през 1999 г. той

учредява партия “Български земеделски съюз “Ал.Стамболийски-1899” и е избран за неин председател.
Народен представител е в 37-то и 38-то Народно събрание.

Драгомир Шопов сътрудничи на всички наши всекидневни и периодични издания. Носител е на много
награди и отличия. Негови творби са преведени на полски, руски, румънски, белоруски, финландски, маке-
донски, френски, сръбски, английски и др. езици. Съставител и редактор  е на няколко литературни сбор-
ника и антологии, сред които основно място заема двутомникът “Храбростта и мъката на България“,
посветен на войните, в които е участвала България и на отражението на това участие в творчеството
на поети от всички поколения. 

За творчеството на Драгомир Шопов са писали проф. Васил Колевски, Дамян П. Дамянов, Иван Спасов,
Андрей Германов, Лилана Стефанова, Георги Пенчев, Александър Спиридонов, Ивайло Христов, проф.
Симеон Хаджикосев, Петко Тотев, Лияна Даскалова, Матей Шопкин, Евтим Евтимов, Лъчезар Еленков,
Димитър Танев, Пенчо Чернаев, проф. Здравко Чолаков, Благовеста Касабова, Иван Вандов, проф. Орлин
Загоров, Петър Андасаров, акад. Михаил Виденов,  Георги Николов и др. 

През 2010 г. Драгомир Шопов е избран на академик на Българската академия на науките и изкуствата
(БАНИ). 

По творби на поета са създали музикални произведения редица български композитори, сред които:
проф. Пенчо Стоянов, Борис Ибришимов, Борис Карадимчев, Вячеслав Кушев, Александър Текелиев, проф.
Виктор Чучков, Стоян Ангелов, проф. Йордан Колев, проф. Благовеста Константинова, Емил Струнджев,
Евгени Чешмеджиев и др.  

Понастоящем Драгомир Шопов е главен редактор на вестник “Моята вяра“, издание на Писателска
кооперация “Н. Вапцаров” към Съюза на българските писатели. 

Печелил е много отличия, сред които:
Награда на името на  поета “Владимир Башев” за най-добра първа книга; 
Награда на Министерството на просветата за детска литература; 
Награда “Златна звезда” за песента “Дъга”, отличена на Международния конкурс за детска песен в

Болоня, Италия; 
Награда на СБЖ “Златно перо”;
Юбилеен медал “1300 години България”; 
Първа награда за поезия “Христо Смирненски” от конкурса “Букет от песен жива” на вестник “Народна

армия”; 
Орден “Кирил и Методий II степен”; 
Юбилеен медал “100 години от освобождението на България”; 
Награда за поезия “Подпоручик Димчо Дебелянов”; Л
итературна награда “Н. Хайтов” за публицистика; 
Национална литературна награда “Георги Джагаров” за поезия; 
Почетна грамота за цялостно творчество на СБП; 
Годишна награда за най-добра поетическа книга на СБП; 
Юбилеен плакет “110 години Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” и др.
Творчеството му включва 27 стихосбирки (3 от които за деца), 2 поеми, 7 публицистични творби.
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Дописен член доц. д-р Петя Арнаудова
Доц. Арнаудова е завършила медицина в Медицински университет - София, има 33-

годишна клинична и преподавателска практика в специалностите вътрешни боле-
сти, ревматология и фармакология, предимно в бившата Медицинска Академия,
София  до 1994 г. През посоченото време е защитила научна степен (кандидат на
медицинските науки) по ревматология, хабилитирана е с научно звание старши
научен сътрудник (II степен) по фармакология и по-късно с научно звание доцент по
вътрешни болести и ревматология. В този период има и значителна научна дейност
с над 70 броя медицински публикации у нас и в чужбина по споменатите медицински
специалности. 

След доброволното си преждевременсно пенсиониране се занимава с редица меди-
цински обществени дейности в различни области и е заемала следните ръководни медицински постове у
нас и в САЩ:

• Зам.-министър (лечебна дейност) в МЗ на I-то Служебно правителство (1994-1995);
• Вицепрезидент (организатор и основател) на I-ия диагностичен българо-гръцки медицински център

в София - Биочек (1995-1997);
• Директор на Отдел за клинични проучвания в американската фармацевтична фирма Viral Genetics, в

Pasadena, Калифорния, САЩ (1999-2001);
• Старши редактор към Cardioscript International (www.cardioscript.com) в Salt Lake City, Юта, САЩ - за

медицински публикации в американски научни списания (1998-2006).
Автор е общо на 10 големи медицински трудове-книги, но най-съществената є научна дейност е от

последните 15 години, когато създава редица трудове и издава повечето от тях, всичките с интердисцип-
линарна медицинска тематика. Някои от тях са:

1. Арнаудова, Петя (2012 г.). Медицинска терминология - полиглотна, епонимна и акронимна (на 7
езика). 748 стр., Изд. Мед.-Физк., Сф.;

2. Арнаудова, Петя (2013 г.). Малка медицинска енциклопедия за всеки. 411 стр. Изд. Изток-Запад, Сф;
3. Арнаудова, Петя (2010 г.). Вродени аномалии в клиничната практика. 305 стр. Изд. Мед.-Физк., Сф.;
4. Арнаудова, Петя (2008 г.). Медицински акроними, съкращения и символи (от пет езика). 440 стр. Изд.

Мед.-Физк., Сф.;
5. Арнаудова, Петя (2005 г.). Епонимни термини в морфологията, нозологията и клиниката на вътреш-

ните болести. 356 стр. Изд. Мед.-Физк., Сф.;
6. Арнаудова, Петя (2003 г. I издание; 2005 г. II издание). Нова медицинска полиглотна и епонимна тер-

минология (на 7 езика). 710 стр., Изд. Мед.-Физк., Сф.

Член-наблюдател Руска Стоименова
Руска Стоицова Стоименова е българска народна певица, изпълнителка на песни

от Македонската фолклорна област. Родена е през 1938 година в Горноджумайското
село Марулево. През 1954 година става една от основателките на ансамбъл “Пирин”.
Завършва Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Реализира запи-
си на много песни, сред които голяма популярност придобиват “Имала майка едно
ми чедо”, “Що песна се пее”, “Пирине, Пирине”. Има дуети с певеца Илия Аргиров.
Носителка е на званието “Заслужил артист”. След пенсионирането си от ансамбъл
“Пирин” създава своя певческа група “Биляна”, реализира много авторски песни на
фолклорна основа. През 2004 година издава книга със спомени “Благословена с песен”.
През 2008 година с голям концерт в Благоевград отбелязва своята 70-годишнина.

През месец юли 2012 година заедно с грамота и плакет и е присъдено званието “почетен гражданин на
Благоевград”.
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Книгата "Дълголетие" е посветена на ролята на много фактори
(наследствени, свързани с околната среда и пр.), които влияят значител-
но върху човешкото дълголетие.

В първия том на поредицата от книги "Дълголетие" акад. проф. д-р
Надка Бояджиева се спира на ролята на наследствеността, на храненето
и физическата активност за здраве и дълголетие, на възможностите на
алтернативната медицина самостоятелно или в комбинация с методи
на конвенционалната медицина да осигури профилактика на различни
заболявания. В настоящия том на поредицата "Дълголетие"  са разясне-
ни и няколко хронични заболявания, за които е доказано, че пречат на
дълголетието.

Опитът на народната медицина има голяма роля в профилактика на
различни хронични заболявания, като предпазва от прогресиране и услож-
нения и истински помага в битката с болестите. В книгата са приведе-
ни данни за онези билки, за които има публикувани научни и клинични
изследвания и убедено се препоръчват за профилактика на заболявания.

Опитът на източните медицини се е запазил през столетията до
днес. Някои от тях като Аюрведа се практикуват и у нас и са богат

извор на знания за укрепване на здравето.
Иглотерапията (акупунктурата) е метод за профилактика и лечение, полезен при много болести и

широко използван по света.Знания по този въпрос са представени в книгата.
Остаряването е процес, от който не можем да избягаме. Ролята на наследствеността също е важна

за дълголетието.
Храненето е един от водещите фактори за профилактика на здравето и, когато е качествено и редов-

но, осигурява по-дълъг живот. В книгата ще намерите много примери за това как храненето влияе върху
здравето.

Любовта и обичта в живота са необходими както храната, всекидневно, за да осигурят здраве и дълго-
летие. 

С голям респект и обич към изкуството (театър, музика, кино, живопис и др.) е разгледана неговата
роля за здравето и длъголетието. 

Анализите показват, че профилактиката е важна за всеки период от живота. Затова съдържанието
на първи том е фокусирано върху профилактиката. 

В първия том са включени и данни за водещи хронични заболявания, свързани с остаряването и изиск-
ващи профилактика през целия живот. 

В книгата има много места с въпроси и отговори. 

Във втория том на книгата “Дълголетие” акад. Бояджиева се фокусира
върху ролята на стреса за здравето на целия човешки организъм. Читателят
ще намери много полезни съвети за предпазване от стрес във всекидневието,
както и индивидуални програми и методи за борба със стреса..

Друг раздел е посветен на промените при менопауза. Отделено е специално
място на репродуктивното здраве.

В книгата се дават отговори на въпросите за бактериални и вирусни
инфекции, ползи и рискове от антибиотикотерапия, противовирусни лекарст-
ва и т.н. 

Също така е отделено внимание на онкологичните заболявания, дават се
различни указания за тяхната профилактика и ранна диагноза.

В настоящата книга се разглежда значението на имунната система за под-
държане на здрав дух и здраво тяло .

Отделено е място за разглеждане на проблемите на  сърдечно-съдовите
заболявания и трансплантацията. Свързано с трансплантацията е също
така и лечението със стволови клетки. Терапията със стволови клетки и
деференцирани от тях клетки на различни тъкани и органи осигурява и ще
осигури дълголетие на милиони хора по света.



l

94 ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2018

Драги колеги,
Въпреки че изминаха 30 години от излизането на “Лабораторните резул-

тати в диагностичния процес” и 13 години от издаването на преработения
материал, нашият учебник устоя на времето и продължава да се търси с
интерес.

Предлагаме ви цялостно преработена нова книга - мост между лабора-
торния резултат и клиничното решение.

Информацията непрестанно се обогатява.
В нови фази са навлезли:
Лабораторията - с прецизната апаратура и стандартизацията;
Клиничната практика - с консенсусите и стандартите;
Клиничното мислене - с информационните атаки, проучванията, кон-

гресите, срещите, с публикациите в списания и вестници, с фимерните
презентации.

Но техническият напредък не може да измести биологичните основи.
Проблемите остават - вода и електролити; възпаление и неоплазия; вирус-
ни, токсични и непластични увреждания на черния дроб; зачестяване на
остеопорозата.

Ние правим поредния опит да сме полезни. Ръководени от виждането, че интернет вълната не е зна-
ние, ние запазихме структурата на клинико-лабораторните материали, като внимателно подбрахме
информацията в това издание.

Дано сме успели.
захарий Кръстев, проф. д-р, д.м.н., академик на БАНИ

Тодор Шипков, проф. д-р, д.м.н., академик на БАНИ

В предлаганата енциклопедия на молекулната медицина са събра-
ни фактите и теориите на медицинската биохимия, молекулната патология
и молекулната фармакология на човека. Заедно с това, в началото на книгата,
като уведомителна (нулева) част, са изложени основите на медицинската
химия, тоест на онази химия, която трябва да се познава от лекарите, био-
лозите, фармаколозите и дентистите, а също и от останалите медицински
лица, за да разберат интимните процеси в здравия и болния организъм.

Медицинската химия е подразделена на две части: обща и специална химия,
като специалната химия също е подразделена на неорганична и органична
химия. В общата химия са представени основните закони на химията, които
са онагледени с медицински примери, а специалната химия е посветена на
химичните елементи, неорганичните съединения и органичните вещества,
които имат значение за медицината.

По-нататък са изложени съвременните познания върху биохимията на
човека, която е подразделена на две части. В първата част са описани-
строежът и функцията на клетката, генната  експресия и разграждането на

нуклеиновите киселини и нуклеотидите, обмяната на белтъците и аминокиселините, обмяната на поли-
и олигозахаридите, обмяната на липидите и др. Във втората част са описани биохимията, молекулната
патология и молекулната фармакология на епителната, съединителната, мускулната и нервната
тъкан, на храносмилателната система, на кръвта и сърдечно-съдовата система, на имунната система,
черния дроб, белите дробове и бъбреците, на половата система и жлезите с вътрешна секреция. Накрая,
в допълнение,  са представени молекулната патология и молекулната фармакология на общите патоло-
гични процеси: възпаление, алергия, генетични заболявания, тумори.

Предлаганата книга ще бъде от полза за лекарите, студентите по медицина, дентистика и биология,
дипломантите, докторантите, учените в клиничните, клиниколабораторните и експерименталните
медицински заведения. Тя може да се използва и от по-широк кръг читатели, които желаят да си изяснят
молекулните  механизми на изключително сложните процеси в здравия и болния организъм, а също и лече-
нието на многобройните ни заболявания.
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Указания за авторите

Списание “Летописи”, издание на
Българската Академия на Науките и
Изкуствата излиза в две книжки годишно. В
частта, посветена на раздел “Наука”, се отпе-
чатват научни статии с оригинален принос,
обзори и информация относно научни прояви в
България и чужбина с участие на членове на
БАНИ.

Статиите се изпращат в два еднакви печат-
ни екземпляра на хартиен формат А4, 30 реда с 60
знака на ред при двоен интервал между редовете
(стандартна машинописна страница) или като
прикачени файлове по електронната поща.
Обемът на материалите не трябва да превиша-
ва 12 стандартни страници (около 5000 думи) за
научна статия, 2 страници за научна информа-
ция и 1 страница за рецензия на книги. В посоче-
ния обем се включват литературата, илюстра-
циите и резюметата на български и английски
език.

Научните статии трябва да отгова-
рят на следните изисквания:

• заглавие на български и английски език;
• имена на авторите на български и английски

език;
• месторабота или организация, в която чле-

нуват авторите на български и английски език;
при повече от една научна организация имената
им и тези на авторите се отбелязват с цифри;

• резюме на български и английски език (двете
до 1 страница, около 200 думи всяко);

• ключови думи в края на всяко резюме на
български и английски език (максимално пет);

• Основен текст на български език.
Заглавията и подзаглавията да са с еднакъв
шрифт и големина. Допускат се само официално
приети съкращения. Цитатите в текста се
отбелязват с номерата им в литературата.
При изрично цитиране на чужд автор се препоръ-
чва изписване на името му на английски език;

• Илюстрациите към текста се представят
на отделни листове без обяснителен текст.
Фигурите, таблиците, графики и др. имат
отделна номерация. Текстът към илюстрации-
те със съответната им номерация се предават
на отделен лист. В основния текст се отбелязва
с номера им мястото, където трябва да се раз-
положат;

• Литературата и използваните източници
се представят на отделен лист, първо авторите
на кирилица, следвани от чуждоезичните автори
на латиница. Броят на цитираните автори в
оригиналните статии да не надхвърля 20 авто-
ра, при обзорите - максимум 30 автора, препоръ-
чително от последните 5 години. Литературата
се номерира; цитирането в текста се представя
със съответния номер. Подреждането на авто-
рите става по азбучен ред на фамилното име на
първия автор, следвано от инициалите му.
Останалите автори до третия се посочват с
фамилно име, също следвано от инициали.
Изписва се цялото заглавие на цитираната ста-
тия, списанието според приетите съкращения,
след него годината, том, брой на книжката,
начална и крайна страница. При цитиране на
глави от книги се изписват авторът и заглавие-
то на главата с последващо отбелязване на
пълното заглавие на книгата, имената на редак-
торите, издателството, градът и годината на
издаване, началната и крайна страница на разде-
ла. Пунктуацията е силно редуцирана. Примери:

Sacurai H, Hasegawa S, Watanabe K et al.
Inflammatory myofibroblastic tumor of the lung. Eur

J
Cardiothorac Surg. 2004, 25 (2): 155-9.
Link MJ and Perry A. Meningeoma Tumorogenesis:
An Overview of etiologic Factors. In: Meningeomas:
Diagnosis and Treatment, 2009, Ed. HL Jouing ,

Springer,
Berlin, 137-145;
• Адресът за кореспонденция на основния

автор, вкл. електронната поща на български и на
английски език се изписва в края на всяка ста-
тия.

Статиите за отпечатване се изпращат на
електронен носител и като ръкописи, подписани
от авторите, до редакцията на списанието.

Научните статии и обзори подлежат на
рецензия. Рецензентите се определят от редко-
легията. Допустимо е авторът да предложи
рецензенти за избор.

Статиите към разделите “Изкуство” и
“Общество - проблеми и идеи” не се нуждаят
от резюмета на английски език и от литератур-
ни източници. Изпратените материали да са
съобразени с общите изисквания за научните
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статии, но обемът им да не надвишава 10 стр. и
да са придружени със снимка на автора.
Желателно е всички членове на Академията да
изпращат съобщения за извършена или пред-
стояща дейност с изрично споменатото уча-
стие на БАНИ, както и да представят авторски
книги.

етични изисквания
Редакторът и заместник-редакторите взи-

мат решение кои материали да се публикуват по
обективни критерии.

Оригиналните научни статии и обзори не е
желателно да са публикувани на друго място.

Обобщаващи статии, които представдят про-
блеми и перспективи за научно развитие в опре-
делени области, могат да използват други публи-
кации на автора.

Авторите носят отговорност за достовер-
ността на публикуваните данни и точно цити-
ране на всички чужди изследвания, хипотези и
фрази.

Всички ръкописи се приемат за поверителни и
тяхното съдържание се разкрива само пред чле-
новете на редколегията и рецензентите.
Ръкописите не се връщат. Никой няма право да
ги използва без съгласието на авторите.

Авторите следва да обявят имат ли кон-
фликт на интереси.

Материалите за публикации 
се изпращат на адрес:

Акад. Маргарита Каменова, главен редактор
БАНИ

София 1303, бул. “Сливница” 146, вх. В
e-mail: mkamenova@abv.bg


