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Предговор 

Държавната власт е мощна сила за нала-
гане на воля и възгледи в обществото. Чрез 
нея би могло да се ускорява националното и 
глобалното стопанско и научно развитие и да 
се подобрява материалния и духовния живот 
на хората. В човешката история това е осъ-
ществявано от прогресивни политически пар-
тии и личности, които докрай са оставали вер-
ни и предани на интересите на своите народи. 

През първата половина на ХХ век такава 
политика е прилагана от болшевишката кому-
нистическа партия на В. И. Ленин в Русия, а 
след Втората световна война (1941–1945 г.) – 
от партията на генерал Де Гол във Франция, 
от Социалистическата партия на Швеция, от 
Китайската комунистическа партия, от кому-
нистическите партии в Куба, България и други 
източноевропейски държави. Но през послед-
ните две десетилетия държавната власт в на-
шата страна се използва предимно за прераз-
пределяне на националното богатство, за обо-
гатяване (и осигуряване на имоти) на власт-
ващите и за увеличаване на обществените им 
привилегии. Висши ръководители на Българ-
ската комунистическа партия (БКП) и на Ди-
митровския комунистически младежки съюз 
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(Комсомола) след т.нар. промени от 10 ноем-
ври 1989 г. основават “социалдемократичес-
ки” партии и движения и се самообявяват за 
“социалдемократи” с едничката цел да се впи-
шат в настъпилите глобални промени и да си 
осигурят постоянно присъствие в структури-
те на партийната, парламентарната и прези-
дентската власт. Сякаш смисълът на техния 
политически живот е да се уредят на служба 
в държавни институции и ведомства (вклю-
чително и дипломатически). 
      Българските социалдемократи избягват да 
се ангажират със самостоятелно управление на 
страната и да поемат рискове и отговорности 
за реализацията на национални или други об-
щи каузи, особено през периоди, когато се из-
вършват дълбоки социални преобразувания. 
Българските социалдемократи се стремят да 
участват в коалиционни многопартийни ка-
бинети, защото в рамките на такива коали-
ционни правителства отговорностите се раз-
миват и трудно може да пострада репутацията 
и политическата кариера на партийните им 
лидери. При евентуален управленски провал 
на коалиционно правителство нашите “соци-
алдемократи” първи го напускат, прехвърляй-
ки цялата вина върху партньорите или върху 
отделни личности. Така постъпили през далеч-
ната 1923 г. социалдемократическите лидери 
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Кръстю Пастухов и Димо Казасов, след като 
заедно с водачи на военни организации и бур-
жоазни партии извършили деветоюнския мо-
нархо-фашистки преврат и станали съучастни-
ци в ужасяващото убийство на великия българ-
ски министър-председател Александър Стам-
болийски. 

През лятото на 1995 г. “социалдемократи-
те” в Българската социалистическа партия 
(БСП) по поръчение на местни и чуждестран-
ни мафиотски босове, включително и на ико-
номическата групировка “Мултигруп”, започ-
наха да организират заговор за отстраняване 
на Жан Виденов от поста министър-предсе-
дател. Те прибягнаха до такива действия, въп-
реки че в правителството му имаше редица 
министри от т.нар. Обединение за социална 
демокрация (ОСД) в БСП. Формален лидер на 
това движение беше проф. Чавдар Кюранов, но 
то беше фактически създадено и ръководено 
(“отдалече”) от Андрей Луканов. 

Обикновено “социалдемократите” публич-
но заявяват, че не се стремят към “власт на 
всяка цена”. Но за да останат във висшите 
коридори на партийната, парламентарната и 
президентската власт, те безскрупулно жерт-
ват интересите на милионите си избиратели, 
свободата и независимостта на българската 
нация и държава. 
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        През декември 1990 г. министър-председа-
телят Андрей Луканов, а на 4 февруари 1997 г. – 
Георги Първанов, в качеството си на предсе-
дател на парламентарната група (ПГ) на БСП, 
своеволно сдадоха предоставената им от тру-
довите хора държавна изпълнителна власт на 
представители на отвъдокеанската и местната 
буржоазия и аристокрация. Предпочетоха да 
си останат почти безотговорната и носеща им 
лични облаги партийна и парламентарна власт, 
макар да знаеха, че така българската държава 
се васализира и милиони техни съотечестве-
ници биват обречени на мизерия и глад. Тези 
безпринципни, кариеристични и властогонски 
действия се представят за “мъдри политически 
ходове”, благодарение на които уж били пре-
дотвратени “гражданска война” и “кръвопро-
лития”. Техните извършители се представят 
едва ли не за национални герои. 

Основател и главен идеолог на съвремен-
ната “социалдемократическа” фракция в БСП 
е Андрей Луканов. Неговото пребоядисване от 
червен кандидат-член на Политическото бюро 
(ПБ) на Централния комитет (ЦК) на БКП в 
“социалдемократ” стана публично достояние 
след 10 ноември 1989 г, когато на партиен пле-
нум бе свален от власт тогавашният първи 
ръководител на партията и държавата Тодор 
Живков. 
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Като министър-председател на Република 
България (1990 г.) “социалдемократът” Анд-
рей Луканов запретна ръкави и започна да ру-
ши и “сменя” съществуващата у нас система на 
държавен социализъм, която той нарече “не-
осталинизъм”1. Вследствие на тази основава-
ща се на субективизъм и лично озлобление 
промафиотска политика в нашата страна нас-
тъпи управленски хаос. За да постигнат уве-
личение на цената на млякото, шефовете на 
държавната фирма “Млечна промишленост” 
например изкуствено предизвикаха дефицит 
на този основен хранителен продукт в магази-
ните. Потребителите ставаха сутрин рано и се 
редяха на опашки пред магазините за прясно и 
кисело мляко – при положение че производст-
вото му в страната достигаше близо 2,5 млн. т 
годишно (през 2006 г. производството на мля-
ко у нас е под 1,5 млн. т). Аналогично беше 
положението и пред бензиностанциите, въп-
реки че от Съветския съюз планомерно се дос-
тавяха огромни количества евтин нефт. Тези 
неуредици предизвикаха справедлив гняв и 
още повече дискредитираха системата на дър-
жавен социализъм, при който държавната соб-
ственост, включително и търговията на едро, 
                                                        
         1 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива за 
България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 15–16. 
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представляваше над 90 на сто от различните 
видове собственост у нас. Тези тежки месеци 
се запечатаха дълбоко в съзнанието на тога-
вашните поколения българи. А както е извест-
но, последните впечатления са най-трайни. 
Повечето от българските граждани, живели 
десетилетия наред в условията на държавния 
социализъм, бяха принудени бързо да забра-
вят осигуряваната при него голяма и трайна 
политическа стабилност и социална сигурност. 

Целта на настоящия труд е:  
– да се разкрият причините за възникване-

то и движещите сили на политическите съби-
тия у нас след 1989 г., довели до “смяната” 
на съществуващата социалистическа систе-
ма и реставрацията на капиталистически об-
ществен строй;  

– с факти и конкретни примери да се дока-
же, че държавната власт би трябвало да се дава 
само на честни и самоотвержени родолюбци, 
които притежават нужните знания, могат ус-
пешно да бранят обществените интереси и да 
способстват за подобряване живота на народа. 

Тъй като Андрей Луканов беше първият 
предводител на прокапиталистическите ма-
фиотски сили у нас, в книгата е проследен 
пътят на издигането му до поста министър-
председател на Република България. Очер-
тани са основните насоки и механизми на 



 11

следваната от него “социалдемократическа” 
неолиберална политика, чрез която беше пос-
тавено началото на смяната на системата на 
държавен социализъм. 

През годините бе доказано, че главната цел 
на “социалдемократическата” политика (която 
Андрей Луканов нарича “алтернатива”) и тази 
на “десните” (Съюза на демократичните сили – 
СДС) бе реставрацията на капитализма у нас 
чрез “смяна” (в смисъл на разрушаване) на 
системата на държавен социализъм. Изтъкна-
то е, че и едните, и другите, предлагат тази 
“смяна” да става с неолиберални механизми: 
реституция на одържавени фабрики, жилища 
и магазини; приватизация на държавните и 
общинските предприятия и банки; либерали-
зация на протекционните ценови, митнически 
и валутни режими. “Десните” се борят “смяна-
та на системата” да става бързо, шоково и с 
прилагането на посочените механизми да се 
дава предимство на реституцията. “Социал-
демократите” са за еволюционно, постепенно 
реставриране на капитализма. 

Лидерите на СДС, наричани от Андрей 
Луканов “десни”, прилагат неговата “социал-
демократическа” политика. Тази политика те 
следват и след като им бе дадена държавна 
власт, принадлежаща дотогава на БСП. С та-
кива политически машинации сред обикнове-
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ните хора бе създадена илюзията, че се про-
меня класовият характер на управлението на 
държавата и обществото. Всъщност държав-
ната власт у нас се предава от представителите 
на едни мафиотски кланове на други. 

Тезата е, че трябва решително да се скъса 
с прилаганата през последните две десетиле-
тия у нас “социалдемократическа” пробуржо-
азна и промафиотска неолиберална евроатлан-
тическа политика. Тази политика води към ко-
лонизация и омаломощаване на българската 
държава, към масова безработица, драстично 
обедняване на повечето български граждани 
и демографски срив. 

В книгата са припомнени някои случки, 
разкриващи взаимоотношенията ми с Андрей 
Луканов2. Повечето от изложените факти са 
документирани във вестници и стенографски 
протоколи на Висшия съвет (ВС) на БСП и на 
Народното събрание (НС). С тези детайли е 
дадена допълнителна информация за тогаваш-
ната политическа обстановка у нас, за “соци-
алдемократическите” превъплъщения на Анд-
рей Луканов и за качествата му като човек, 
държавник и парламентарист. 
                                                        
         2 Година след зверското убийство на Андрей Луканов (2 ок-
томври 1996 г.) във в. “Труд” беше отпечатано интервю на не-
говата сестра, която твърди, че брат ѝ е бил убит едва ли не под 
влияние на отправяните му от мен публични критики. 
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Това е нужно и поради обстоятелството, 
че след ужасното му убийство за него се поя-
виха статии в печата, монографии и даже ро-
мани3. Едни го величаят и представят за “го-
лям държавник” и изключителен политик4. 
Други доказват, че той е “бащата на българ-
ското преустройство”5 на социализма, а трети 
стоварват върху него цялата вина за извърше-
ните след 1989 г. противонародни “реформи” и 
за бедите, сполетели повечето българи – обед-
няване, безработица, лишаване от социално 
осигуряване. 

Книгата е предназначена за хора от всич-
ки професии, в т.ч. и за тези, които възнаме-
ряват да се занимават с политика. В нея се съ-
държат достоверни сведения, които могат да 
бъдат полезни на съвременните и на идните 
поколения читатели. 

 
 
 
                                                        
        3 Христозов, Петър. Отмъщението на сянката, Изд. “Тип-топ 
прес”, С., 1996.  
        4 Ананиева, Нора. Андрей Луканов в парламента, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1997.  
        5 Добрев, Чавдар. Бащата на българското преустройство, в. “Но-
ва Зора”, бр. 40 от 10 октомври 2006.  
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Пътят към властта 
Бившият български министър-председател 

Андрей Луканов е роден през 1938 г. в гр. Мос-
ква. Син е на Карло Луканов, заемал висши 
партийни (БКП) и държавни постове. Негов 
дядо е Тодор Луканов, който по време на во-
енно-фашисткия преврат (9 юни 1923 г.) и 
Септемврийското въстание (1923 г.) е бил член 
на Политическото бюро (ПБ) на партията на 
българските комунисти и ги призовавал да 
пазят неутралитет и да не въстават срещу бур-
жоазните превратаджии и управници. 

Младият Андрей Луканов израснал в Мос-
ква, където дядо му емигрирал. Завършил вис-
ше образование в Московския държавен ин-
ститут по международни отношения, т.е. под-
готвял се за дипломат. Започнал работа като 
стажант-аташе в българското Министерство на 
външните работи. Над 10 години (1976–1987 г.) 
Андрей Луканов беше заместник-председател 
на Министерския съвет (МС), а през периода 
1987–1989 г. беше министър на външноико-
номическите връзки на Народна република 
България (НРБ). 

Пътят на Андрей Луканов към министър-
председателския пост се открива след пленум 
на Централния комитет на БКП, състоял се на 
10 ноември 1989 г. в София. На този пленум
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бе приета оставката на първия партиен и дър-
жавен ръководител Тодор Живков и бе сло-
жен край на неговото над три десетилетия 
властване в страната. 

По-късно Тодор Живков пише, че е дал на 
Политбюро своята оставка6 (вероятно с убеж-
дението, че няма да бъде приета) година пре-
ди десетоноемврийския пленум на ЦК на БКП. 
Мотивировката била напредналата му възраст 
(77 г.) и сполетялото го тежко и продължително 
боледуване. Изглежда тази вест е била дълго 
очаквана от Петър Младенов и Андрей Лука-
нов. По това време първият беше член на ПБ 
на ЦК на БКП и министър на външните рабо-
ти, а вторият – кандидат-член на ПБ и минис-
тър на външноикономическите връзки. Два-
мата започват трескава и съгласувана подго-
товка за заемане на овакантяващите се пар-
тийни и държавни длъжности със задкулис-
ни машинации, в т.ч. индивидуална обработ-
ка на членове на ПБ и на ЦК на БКП. 

Като личности Андрей Луканов и Петър 
Младенов коренно се различаваха един от 
друг. В обществото Петър Младенов не проя-
вяваше надменност (макар че и той беше за-
вършил Московския държавен институт по 
                                                        

6 Живков, Тодор. Мемоари, ИК “Труд и право”, С., 2006 , 
с. 583–600. 
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международни отношения). Беше публична 
тайна, че има слабост към алкохола. За разлика 
от него, Андрей Луканов се държеше високо-
мерно с обикновените хора и създаваше впе-
чатление, че е обладан от мания за величие. 
Вживяваше се в ролята на московски импер-
ски служител у нас. Всеизвестно е, че като де-
ца на видни комунисти Петър Младенов и Ан-
дрей Луканов още от младежката си възраст 
бяха поставяни на висши държавни постове. 
Но изглежда и това не им помогна да придо-
бият важните политически качества прозор-
ливост, целеустременост, самопожертвувател-
ност. Не можаха да се научат да водят честна 
и открита борба със своите политически опо-
ненти. До края на живота си прилагаха зад-
кулисни методи и похвати – интриги, инси-
нуации, парадиране с оказваната им външна 
подкрепа, включително и от силни на деня 
личности като тогавашния съветски лидер 
Михаил Горбачов. 

Още от 1967 г., когато се състоя първата 
ми среща с Петър Младенов, си формирах 
мнение, че той не би могъл да стане политик 
от голям калибър. Тогава бях млад (на 26 го-
дини), но вече имах известен опит на мла-
дежки ръководител в Комсомола и можех да 
правя верни преценки за възможностите на 
известните тогава български и чуждестранни 
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политици. Бях се издигнал до младежки ръ-
ководител от окръжен мащаб в Пловдивски 
окръг, работейки последователно като секре-
тар на комсомолско дружество (първично ор-
ганизационно звено) и на общинска органи-
зация (с. Катуница), която през 1962 г. спечели 
организираното от ЦК на Комсомола сърев-
нование и беше обявена за национален пър-
венец по участието на младежта в хидроме-
лиоративното строителство. Междувременно 
бях завършил с пълно отличие едногодиш-
ната (1961–1962 г.) централна комсомолска 
школа в гр. София (Горнобански път), където 
се научих с лекота да чета и ползвам класи-
чески политико-икономически, философски и 
исторически съчинения. Като студент бях на-
писал и първата си брошура, озаглавена “Из-
куството да се говори пред публика”. 

Петър Младенов веднага след завършва-
не на висшето си образование е издигнат за 
завеждащ отдел и секретар на Централния 
комитет на Комсомола. Това е станало със 
съдействието на неговия попечител, член на 
ПБ на ЦК на БКП, Живко Живков (от родния 
му Видински край). По принцип бях против 
кооптирането, т.е. назначаването без избори 
на лица на отговорни длъжности в Младеж-
кия съюз. Дори изразих това гледище в не-
публикувана статия до в. “Народна младеж” 
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и ЦК на Комсомола. Многобройните приме-
ри доказваха, че с кооптирането се нарушава 
основният организационен принцип за при-
емственост на кадрите. Ограничава се полето 
за конкуренция между тях и се възпрепятства 
издигането на най-способните и перспектив-
ни младежки дейци. 

Това становище намери потвърждение и 
в изявите на Петър Младенов в Пампорово, 
където се състоя семинар с комсомолския ак-
тив от Пловдивски окръг. На банкета той вдиг-
на тост и говори като “книжен” човек, откъс-
нат от реалния живот и житейските проблеми 
на младежта7. 

Преди и по време на десетоноемврийския 
пленум Петър Младенов и Андрей Луканов се 
домогваха до държавната власт чрез разпрос-
траняване на лъжливи слухове (например че 
били преследвани от Т. Живков) и като изпол-
зваха партийния опит на уважавани полити-
чески личности. Дори и при избирането на 
Петър Младенов за генерален секретар на ЦК 
на БКП (и бъдещ президент на България) пле-
нарното заседание бе ръководено от автори-
тетния член на ПБ на ЦК на БКП и министър-
                                                        
         7 Латинската поговорка “За умрелите или добро, или нищо” не 
се отнася за политическите фигури, които с характерите, поведени-
ето и делата си стават пример за подражание на поколенията. 
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председател на Народна република България 
Георги Атанасов. За тази “услуга” след два 
месеца двамата му се отплатиха (8.02.1990 г.), 
като го снеха от министър-председателския 
пост. Неговото място зае Андрей Луканов. 
       Макар че бяха прекарали много години по 
висшите етажи на държавната власт, Петър 
Младенов и Андрей Луканов си останаха пар-
венюта в политическия живот (или както каз-
ват руснаците политически “выскочки”). Ед-
ва ли е случаен фактът, че първият управлява 
страната едва осем месеца, а вторият се за-
държа на министър-председателския пост по-
малко от година. Тяхното злополучно власт-
ване може да бъде урок за всеки, който се 
готви да стане политик. За да постига успехи 
и да трупа добри дела пред народния олтар, 
бъдещият политик би трябвало да се изкачи 
по всички стъпала на обществената стълба, 
да премине нивата на вертикалната структура 
на младежка или партийна организация и пос-
тоянно да бъде близо до широките народни 
маси. 

Претекст за свалянето на Петър Младенов 
беше допуснатият от него гаф на 14 декември 
1989 г. (записан на видеокамера) пред много-
хиляден митинг край сградата на Народното 
събрание. След като подкани митингуващите 
да се разотидат, той се обърна към тогаваш-
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ния министър на отбраната Добри Джуров с 
фразата: “По-добре е танковете да дойдат”. 
       След като стана държавен глава, Петър 
Младенов неколкократно привиквал в кабине-
та си тогавашния български главен прокурор 
Е. Стоименов и му нареждал да арестува (на 
18 януари 1990 г.) “престъпника” Тодор Жив-
ков. Удрял и блъскал по бюрото, крещейки: 
“Искам да видя документ за задържане под 
стража”8. Вероятно се е страхувал от Тодор 
Живков, който намеквал, че може да си върне 
загубената държавна власт, като използва лич-
но предани служители в бившето Управление 
по безопасност и охрана (УБО) и Министер-
ството на вътрешните работи (МВР). Не е из-
ключено Младенов да е постъпвал така под 
натиска на Андрей Луканов, който имаше на-
вика да стои в сянка и да кара други да про-
карват неговата политика. Няколко пъти се 
възползва и от моето чувство за партийна 
солидарност и ми продиктува какво да гово-
ря пред членовете на Икономическата коми-
сия на Народното събрание. Бившият минис-
тър-председател Жан Виденов изрази пред мен 
мнение, че Петър Младенов не бил лош човек. 

                                                        
        8 Живков, Тодор. Мемоари, Изд. “Труд и право”, С., 2006, 
с. 610. 
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Но когато станал президент, бил “изцяло ди-
рижиран” от Андрей Луканов, който го при-
нудил и да подаде оставка като президент. По 
този начин той предоставил президентството 
на СДС и лично на тогавашния му лидер Же-
лю Желев. В замяна премиерът Андрей Лу-
канов си осигурил парламентарна подкрепа 
и уверения, че няма да бъде дискредитиран 
пред западните правителства. 
       Андрей Луканов имаше остър ум, можеше 
бързо да формулира гледища по обсъждани 
въпроси, умееше да поддържа дипломатически 
отношения с чуждестранни партньори, владее-
ше руски, английски, френски и испански език. 
С нескрита омраза произнасяше името на То-
дор Живков. При публичните си изяви се пред-
ставяше за върл антисталинист. Твърдеше, че 
“крахът” на “тоталитарното общество”, на “не-
осталинизма” е неизбежен9, (тезис, отдавна оп-
роверган от развитието на китайския социа-
лизъм). В това той се убедил след многого-
дишни лични наблюдения “от политическия 
център” и “контактите с хиляди хора”, под-
държани “въпреки феодалния протокол на то-
ва общество”. Според Жан Виденов тезата на 
Андрей Луканов за “сталинизма” на Тодор 
                                                        
        9 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 6. 
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Живков звучи голословно. Още повече че бли-
зо две десетилетия (1956–1964 г.) Тодор Жив-
ков се занимаваше с осъждане на култа към 
личността на съветския вожд Й. В. Сталин. С 
множеството подмятания за Живковия и Ви-
деновия “сталинизъм” Андрей Луканов е це-
лял: да покаже на съветските перестройчици 
(М. Горбачов и Б. Елцин), че приема идеологи-
ята им за “Сталиновия социализъм” (поставян 
от него на една плоскост с Хитлеровия наци-
зъм); да се създаде идейна база за сближе-
ние с “марксиста” Желю Желев; да се дистан-
цира от своя род, пълен с агенти на съветски-
те тайни служби и НКВД. 

Макар да имаше солидно образование и 
натрупан чиновнически опит, когато стана бъл-
гарски министър-председател, Андрей Лука-
нов не можа правилно да се ориентира в слож-
ната вътрешна и международна обстановка. 
Още повече че при тогавашната политическа 
ситуация беше много трудно да бъдат пред-
виждани бързо настъпващите глобални и на-
ционални обществени събития. 
       След 1985 г. в огромната държава Съветски 
съюз (обединяваща Русия и още 14 страни) се 
прилагаше политика на “перестройка” (преус-
тройство) на социалистическите обществени 
отношения по посока към реставрация на ка-
питализма. Използваха се предимно площадни, 
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монетарни и приватизационни механизми за 
дестабилизация на икономиката и държавата, 
за разрушаване на политическата надстройка 
и за разграбване на народното богатство. 

В началото на 1990 г. Политбюро на Ко-
мунистическата партия на Съветския съюз 
(КПСС) доброволно се отказа от ръководната 
роля в обществото и държавата и реши да бъ-
де въведена многопартийна (буржоазна) форма 
на държавно управление. 

Извършените към края на 1989 г. “неж-
ни” революции в редица източноевропейски 
страни доведоха до разпад на военната между-
държавна организация, наричана Варшавски 
договор. Същата участ сполетя и създадената 
през 1949 г. междудържавна организация – 
Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ), 
чиито членове бяха десет държави (Съветски 
съюз, България, Унгария, Полша, Чехосло-
вакия, Румъния, Германска демократична ре-
публика – ГДР, Монголия, Виетнам и Куба). 
Вследствие на всичко това се разпадна светов-
ната социалистическа система и се наруши 
ядреният паритет и равновесие в света. За-
почна да се прилага политика на шоково раз-
рушаване на изгражданата десетилетия наред 
система на държавен социализъм. Впрочем 
изгражданият през периода 1917–1991 г. в 
Съветския съюз и през периода 1944–1989 г. 
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у нас социализъм беше “държавен” главно по-
ради обстоятелството, че над 90 на сто от соб-
ствеността принадлежеше на държавата. При 
този обществен строй беше трудно да се съ-
четават интересите на всички слоеве (пред-
приемачи и изпълнители, началници и подчи-
нени) от населението. Понастоящем сравни-
телно по-голяма хармония на груповите инте-
реси се постига в Китай, Франция и други за-
падноевропейски страни, където има по-малък 
(30–40 на сто) дял на държавната собственост, 
но широко развитие получават и кооператив-
ните, и акционерните форми на собствени-
чески отношения. Това съотношение на видо-
вете собственост образува икономическата ба-
за на социалната държава. 
      С разрушаването и на Съветския съюз (ля-
тото на 1991 г.) двуполярният глобален свят 
стана еднополярен. Укрепна съюзът между 
представителите на американската и руската 
мафия и олигархия. Хиперсилната (в иконо-
мическо и военно отношение) държава САЩ 
установи абсолютна глобална власт. Започна 
да налага на народите “нов световен ред” и да 
извършва поредното преразпределение (в своя 
изгода) на национални и международни паза-
ри. Като световен хегемон държавата САЩ 
решава своите стопански проблеми с военно-
политически средства и за сметка на други на-
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роди. Принуждава правителствата на другите 
страни да следват неолиберална евроатланти-
ческа политика (либерализация на протекци-
онните митнически, валутни и ценови режи-
ми, тотална приватизация на държавната соб-
ственост), чрез която се осигурява на отвъд-
океанските транснационални корпорации сво-
боден достъп до национални пазари, природ-
ни и човешки ресурси. Същевременно в САЩ 
държавната администрация упражнява строг 
контрол и прилага протекционна политика. 

Неолибералната евроатлантическа полити-
ка се разпростира и по българските земи. Не-
ин проводник стават и двете правителства на 
Андрей Луканов (8.02.1990 г. – 20.12.1990 г.), 
при чието управление местни и чуждестранни 
мафиоти и спекуланти създадоха икономичес-
ки групировки, въоръжени отряди, “експерт-
ни” звена и т.н. за присвояване на народните 
имоти и пари. 

Много факти показват, че в настъпилите 
след 1989 г. обществени събития Андрей Лу-
канов не е разполагал с визия за бъдещето на 
българската нация и държава. Сигурно е смя-
тал да властва, като ползва чужди разработки и 
програми и указания на съветски ръководите-
ли. За целта е потърсил привърженици из сре-
дите на учени – икономисти. Сериозните от 
тях, в т.ч. покойният акад. Евгени Матеев, за-
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явиха по Националната телевизия (през но-
ември 1989 г.), че настъпилият у нас иконо-
мически застой не може да бъде преодолян с 
тотална приватизация на огромната държавна 
собственост, а със “стабилизационни” мерки. 
Срещу тази научнообоснована теза се опълчи 
тогавашният главен асистент по политическа 
икономия на социализма в Софийския техни-
чески университет Иван Костов. На 30 ноември 
1989 г. в централния печатен орган на ЦК на 
БКП – в. “Работническо дело”, бе публикува-
на неговата статия “Никаква отсрочка”10, къ-
дето призовава за незабавна “реформа” (в сми-
съл на приватизация на хилядите наши дър-
жавни предприятия и банки). 

Когато е избран за министър-председател, 
Андрей Луканов поръчал (срещу солидна па-
рична сума от правителството) да бъде изгот-
вена програмата “Ран – Ът”11. Тази програма е 
разработена от голям научноизследователски 
колектив, включващ 34 американски и 29 бъл-
гарски учени и специалисти12. Ръководители на 
                                                        
         10 Като редовен автор на статии във в. “Работническо дело” 
още тогава получих автентична информация, че посочената ста-
тия на Иван Костов е написана по указание на Андрей Луканов в 
кабинета на зам.-главния редактор Димитър Делийски в Полигра-
фическия комбинат.  
         11 Вж. National Chamber Foundation, USA, Washington, 1990.  
         12 Министър-председателят Андрей Луканов е наредил на 
проф. Иван Ангелов да включи в авторския колектив тогава поч-
ти неизвестния Иван Костов. 
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този колектив са американските експерти Ри-
чард Ран и Роналд Ът. Програмата – в обем 
около 400 страници – е написана за кратки сро-
кове и е озаглавена “За икономически растеж 
и преход към пазарна икономика в България”. 

Основните положения и мерки на прог-
рамата “Ран – Ът” са залегнали и в управлен-
ската програма на втория правителствен ка-
бинет на Андрей Луканов (10.10.1990 г.). 
При представяне на тази правителствена прог-
рама в Народното събрание той признава, че са 
взети “някои от елементите, препоръчвани от 
Ран за банките”13. В частта на програмата за 
реформа на нашия банков сектор е предложе-
но в България да има само частни банки. За 
целта е препоръчано реформата на банковата 
ни система да обхваща: ограничаване ролята 
на правителството в банковия сектор; пълна 
приватизация на държавните банки (с актив-
ното участие на чужденци); създаване на пазар 
за ценни книжа. 
       В програмата “Ран – Ът” всъщност са на-
белязани формите и способите за разруша-
ване на съществуващата у нас система на дър-
жавен социализъм: тотална приватизация и де-
монополизация на държавните и общинските 
                                                                                                           
        13 Ананиева, Нора. Андрей Луканов в парламента, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1997, с. 328. 
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предприятия и банки; “премахване на ценовия 
контрол”; либерализация на протекционния 
митнически и валутен режим; вземане на ви-
соколихвени заеми от Международния валу-
тен фонд (МВФ) и Световната банка; въвеж-
дане на високи лихви (което при тогавашната 
дефицитна икономика за няколко месеца съси-
па националното производство). Въпросната 
програма съдържа и множество други фрапи-
ращи недомислия. Например неоснователно 
се твърди, че задълбочаващата се след 1988 г. 
в България “икономическа криза” може да бъ-
де преодоляна с неолиберални и монетарни 
механизми. Тази криза обаче възникна тъкмо 
поради несъобразено с реалностите прилага-
не (под влияние на съветската “перестройка”, 
Световната банка и Международния валутен 
фонд) на неолиберални инструменти за ли-
берализация на отношенията на собственост, 
а също и на протекционните ценови и митни-
чески режими. Но главна причина за кризата 
е и завладяването на българските позиции на 
руските пазари от отвъдокеански корпорации. 

Фактите показват, че сривът на българска-
та икономика е започнал след 1988 г., когато у 
нас е поставено началото на неолибералните 
експерименти за трансформация на държавна-
та собственост в частна. През 1987 г. в Бълга-
рия брутният вътрешен продукт възлиза на 
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36,5 млрд. щатски долара (по данни на амери-
канското Централно разузнавателно управ-
ление нашият БВП е бил 51 млрд. долара), 
през 1989 г. – 21,8 млрд. щ. д., през 1990 г. – 
16,8 млрд. д., а през 1991 г. – 8,1 млрд. щ. д.14 

В програмата се дават “препоръки” за пре-
одоляване на икономическата криза за сметка 
на трудовите хора. Предлага се орязване на 
социалните придобивки на трудещите се и 
“въвеждане на такси за здравни услуги”. Спо-
ред програмата трябвало бързо да се извърши 
“приватизация на съществуващите коопера-
тиви”. Това указание не е съобразено със същ-
ността на кооператива като частно обединение 
на хора за съвместна дейност и общо ползване 
на тяхната собственост. 

Върхът на наглостта в програмата е иска-
нето да бъде извършена приватизация на бъл-
гарската кооперирана земя. Въпреки че земята 
в кооперативните стопанства у нас никога не е 
била национализирана, а само предоставена от 
нейните собственици за колективно стопанис-
ване. Програмата “Ран – Ът” предвижда за ед-
на година (до 1 март 1991 г.) да бъдат разру-
шени трудовокооперативните земеделски сто-
панства (ТКЗС) и “цялата селскостопанска 
собственост (земя, добитък, сгради и оборуд-
                                                        
         14 По-подробно вж. Димов, Ангел. Българският път, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1999, с. 75. 
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ване) да е в частни ръце”. В изпълнение и на 
тези програмни мероприятия през 1992 г. беше 
извършена насилствена ликвидация на ТКЗС. 

Очевидно след реализацията на програма-
та на “Ран – Ът” (която Андрей Луканов пос-
тави в центъра на своята политика) се откри-
ват възможности за плячкосване на натрупа-
ното при държавния социализъм национално 
богатство. Българската държава се разгражда 
и губи своята независимост, а народните зе-
ми и имоти се изкупуват и завладяват от чуж-
денци. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Смяна на системата 
Идеята за “смяна на системата”, схващана 

като замяна на “сталинския модел на социализ-
ма” с “демократичен капитализъм” беше зав-
ладяла мислите и чувствата на бившия минис-
тър-председател на България Андрей Луканов. 
Като че ли в реализацията на тази идея той 
виждаше своята историческа мисия и смисъла 
на политическата си дейност. Веднага щом 
встъпи в длъжност Андрей Луканов се захвана 
да изгражда обществена система на “демок-
ратичен капитализъм” чрез “реформа от цен-
трално планирана към пазарна икономика”. В 
центъра на тази “реформа” той постави “де-
монополизацията на производствените и тър-
говските структури” с оглед да се постигне 
“многообразие на формите на собственост и 
стопанисване” и да се засили регулативната 
роля на пазара15. Но вместо да реформира сис-
темата на “неосталинизма” (т.е. държавния со-
циализъм), Андрей Луканов постави началото 
на нейното пълно разрушаване и на реставри-
рането на дивия капитализъм. Водеше го 
предубеждението, че тази система е обречена 
и трябва да бъде променена в посока към 
                                                        
         15 Ананиева, Нора. Андрей Луканов в парламента, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1997, с. 61. 
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капиталистическа “пазарна икономика”16. 
Андрей Луканов е имал и лични мотиви да 

отхвърля системата на държавен социализъм. 
На 7 юли 1992 г. в Народното събрание той 
публично разкри, че през периода 1923–1950 г. 
осем членове на неговото семейство са “били 
убити или репресирани от българския фаши-
зъм, от сталинизма и неговите помагачи или 
са паднали във войните срещу хитлеризма”17. 

Досегашната практика показа основните 
предимства и недостатъци на системата на дър-
жавен социализъм. В нея почти всички сред-
ства за производство принадлежаха на държа-
вата. Общественото производство в страната 
се планираше и ръководеше от централни пар-
тийни и държавни органи. Централизирано се 
регулираше разпределението на материални-
те блага. Поддържаше се относително равен-
ство между всички слоеве на обществото. Дър-
жавата осигуряваше работа, стабилни доходи 
и осигуровки на всеки свой гражданин. Трудо-
вите хора получаваха жизненоважни социални 
придобивки: организирано и субсидирано от 
държавата здравеопазване и образование; дос-
тъп до балнеоложки, морски и планински ку-
                                                        
         16 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 48.  
         17 Стенограма на състоялото се на 7 юли 1992 г. заседание 
на Народното събрание. 
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рорти; евтини услуги (парно отопление, елек-
троенерия, телефони, водоснабдяване). Полага-
ха се неимоверно големи грижи за духовното 
израстване на нацията. Държавата предоставя-
ше нужните парични и материални ресурси 
за развитието на науката, културата и спор-
та18. Според мен до 1979 г. социалистическата 
система в Съветския съюз, България и други-
те източноевропейски страни беше прогре-
сивна и жизнеспособна. В рамките на тази сис-
тема беше извършена ускорена индустриа-
лизация на националните стопанства. Дреб-
носелска и икономически изостанала Русия 
стана мощна промишлена и ядрена държава, 
от която полетя и първият космонавт – Юрий 
Гагарин. 

В социалистическата система можеше мак-
симално да се мобилизират националните ре-
сурси и да се постига екстензивно развитие на 
икономиката, включително да се изграждат 
крупни стопански обекти. Но при нея сравни-
телно бавно се внедряваха мощности за про-
изводство на електронна техника, високи тех-
нологии, компютри. Прекомерната държавна 
собственост в страната задържаше нейното 
                                                        
         18 Наскоро бивш майстор на спорта в нашата страна и насто-
ящ доктор по спортни науки заяви по кабелна телевизия, че сега 
може само да се мечтае за съществувалите при държавния социа-
лизъм благоприятни условия за развитие на българския спорт. 
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ефективно участие в международното разделе-
ние на труда. Във взаимоотношенията с ин-
дустриално развитите западни държави то об-
хващаше главно финансовите и търговските 
отношения. Почти не включваше форми на 
международната специализация и кооперира-
не на производството на наукоемки машинос-
троителни, химически и електронни изделия. 
Централизираното управление на производст-
вото и потреблението в страната убиваше сто-
панската инициатива и предприемаческия дух 
на отделния индивид. Ограничаваше възмож-
ностите за материалното му стимулиране. Со-
циалистическата система позволяваше твърде 
често и произволно да бъдат нарушавани по-
литическите свободи, включително при пъту-
вания на граждани извън страната. Въпреки 
щателния подбор и отбор на комсомолските, 
партийните и държавните кадри невинаги се 
даваше път на най-надарените и способни по-
литици. Нямаше уставни и конституционни 
клаузи за мандатност, срок за заемане на поста 
първи партиен и държавен ръководител. Този 
важен демократичен принцип почти не се спаз-
ваше и в отделните окръжни, общински и пър-
вични организации на управляващата комунис-
тическа партия. С появата на качествено нова 
техника, особено на информационните и теле-
комуникационните технологии (през 80-те го-
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дини на ХХ век), възникна потребност от по-
добряване и усъвършенстване на системата на 
държавен социализъм. Още повече че тази сис-
тема вече се беше превърнала в окови за об-
ществените производителни сили. Но вместо 
да се пристъпи към модернизиране на въпрос-
ната система политическите представители на 
местните и чуждестранните олигарси и мафи-
оти побързаха да я разрушат. Така те си от-
криха възможности за икономическо и поли-
тическо заробване на българската държава. 
Под лозунга за “демонополизация”, “малка 
приватизация” и създаване на повече пазарни 
производствени и търговски организации бя-
ха ликвидирани десетки мощни и конкурен-
тоспособни държавни холдинги от типа на 
“Булгартабак” и “Булгарплодекспорт”. Наши-
те позиции на международните пазари бяха 
заети от монополните западни капиталисти-
чески транснационални и многонационални 
компании. 

За оправдаване на това разрушително де-
ло се пусна в обращение абсурдният тезис, че 
настъпилата след 1988 г. у нас “икономичес-
ка криза” била породена единствено и само 
от съществуващата система на държавен со-
циализъм. Внушаваше се, че за избавяне от 
тази криза трябва да бъде извършена “смяна 
на системата”, т.е. да бъде премахнат срав-
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нително младия социалистически обществен 
строй (при който олигарси не могат да гос-
подстват в обществото). 

Във връзка с това се насаждаше и омраза 
към социалистическата система. Появиха се 
политици и автори, които я квалифицираха 
като “тоталитарна” и “сталинистка” с аргумен-
та, че в нея командва една партия и начело на 
партийната и държавната власт се “оказват ед-
ни и същи лица”19. По тази логика и много-
партийните системи на управление би следва-
ло да се наричат “тоталитарни”20. 

Фактите показват, че въпросната “иконо-
мическа криза” у нас е предизвикана основно 
от порочните връзки на местни и чуждест-
ранни частни лица, фирми и банки с държавни 
стопански и финансови организации. При 
тези връзки частните формирования парази-
тират върху държавните банки и предприятия. 
Присвояват техните материални активи и из-
точват финансовите им ресурси. Вследствие на 
                                                        
          19 Желев, Желю. Фашизмът, Изд. на БЗНС, С., 1990, с. 10. 
          20 Доколкото ми е известно, понятието “тоталитаризъм” 
е използвано най-напред в началото на 20-те години на ХХ 
век от италианския социалистически лидер и публицист 
Джовани Алиендола, убит от военизирани фашистки отряди 
на Бенито Мусолини. С понятието “тоталитаризъм” е обознача-
вана всеобхватната и налагана със сила държавна, икономи-
ческа и обществена власт на фашистката партия, представ-
ляваща финансовия капитал и едрите земевладелци. 
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тази порочна симбиоза държавните банки и 
предприятия фалират. “Обслужването” на дър-
жавните и общинските бюджетни, водоснаб-
дителни и енергоснабдителни организации за-
почва да се извършва от частни мафиотски 
структури. 

През втората половина на 80-те години на 
ХХ век в Съветския съюз и у нас системата на 
държавен социализъм би могла да бъде усъ-
вършенствана и пригодена към съвременните 
постижения на научно-техническия прогрес и 
високите технологии. Така можеха да се защи-
тят интересите на народа. Сигурно щяха да 
бъдат избягнати преживените от милиони 
хора лични драми и трагични социални кон 
фликти, поставили на карта съществуването 
на българската нация и държава. Но тогаваш-
ните съветски и български “перестройчици” 
зарязаха широките народни маси и преминаха 
на страната на местната и чуждестранната 
буржоазия и олигархия. Не пожелаха да се по-
учат от натрупания в Китай богат опит от пре-
устройството на китайския социализъм. Пре-
небрежително гледаха на проявената от ки-
тайските партийни и държавни лидери Мао 
Дзъдун и Дън Сяопин вярност към своя народ 
и социалистическия идеал. 

Към края на 70-те години на ХХ век в Ки-
тайската народна република (КНР) мъдрият ръ-
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ководител Дън Сяопин беше категоричен, че 
китайският народ трябва да продължи да вър-
ви по социалистически път и заедно с други 
партийни и военни деятели започна да при-
лага политика на реформиране и усъвършен-
стване на системата на държавен социализъм. 
Този велик мъж е живял и в капиталистическа 
Европа, но се убедил, че само при социалисти-
ческия обществен строй може да има справед-
ливост и да бъде постигнато всенародно бла-
госъстояние. Още през 1980 г. Дън Сяопин 
казал, че след дълга и кръвопролитна борба в 
Китай е изградена социалистическа система. 
“Макар и несъвършена и страдаща от редица 
недостатъци, тази наша социалистическа сис-
тема по принцип е по-добра от капиталисти-
ческата, в която важи законът на джунглата, 
правото на по-силния и личната изгода”21. Дън 
Сяопин стигнал до извода, че социалистичес-
кият обществен строй би трябвало да се из-
гражда съобразно “спецификата” на всяка стра-
на. Според него “няма и не може да има готов, 
веднъж завинаги даден модел на социализма”22. 

Ползването на китайския опит за преуст-
ройство на държавния социализъм не означава 
                                                        
         21 Сяопин, Дън. Китайският път: реформи и стабилност, 
Изд. “Лик”, С., 1999, с. 40.  
         22 Пак там, с. 198. 
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механичното му пренасяне у нас и в другите 
бивши европейски социалистически държави. 
В тях можеше да се изгражда социализъм от 
западноевропейски тип, като се започне с ре-
формиране на икономическата база (а не с 
“перестройка” на политическата надстройка). 

Китайската социалистическа система (ико-
номическа база, правна и политическа надст-
ройка) се реформира с оглед да бъдат създава-
ни условия за разкрепостяване и свободно раз-
витие на обществените производителни сили. 
Това развитие пък от своя страна способства за 
повишаване на жизнения стандарт на народа. 
След много лутания и борби за запазване на 
социализма китайският народ продължава да 
върви по социалистически път. Накратко ки-
тайският социализъм се основава на следните 
принципи: 
      – диктатура на народа (форма на държавна 
власт, която е демокрация за народа и дикта-
тура за мафиоти, аристократи и буржоа); 
      – ръководна роля на Китайската комунис-
тическа партия (ККП); 
      – осигуряване на дългосрочна политическа 
стабилност; 
      – плурализъм на собствеността, но с пре-
обладаващ държавен и кооперативен сектор; 
      – държавно регулиране на процесите на 
поляризация и разслояване на обществото на 
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бедни и богати; 
      – политика на контролирано и регулирано 
отваряне на страната към света; 
      –  запазване на държавната собственост 
върху земята, но при свободен избор на фор-
мите на нейното стопанисване; 
      – прилагане на планови и пазарни меха-
низми за държавно регулиране на социалис-
тическото пазарно стопанство; 
      – полагане на специални грижи за развитие 
на науката (като производителна сила); 
      – вярност към марксизма-ленинизма, иде-
ите на Мао Дзъдун и теорията на Дън Сяопин; 
      – мандатност на председателя на ККП и на 
висшето партийно ръководство. 

След 1985 г. започна “преустройство” на 
социализма в Съветския съюз. Инициатор и 
носител на тази кампания беше тогавашният 
съветски лидер Михаил Горбачов, който ня-
маше “ясна концепция за същността, хода и 
очакваните резултати от преустройството”23. 
Горбачовото преустройство на социалистичес-
ката система започна най-напред с разграж-
дането и демонтажа на надстройката, дър-
жавните органи и институции за разлика нап-
ример от Китай, където първо беше реформи-
                                                        
          23 Живков, Тодор. Мемоари, ИК “Труд и право”, С., 2006, 
с. 330. 
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рана икономическата база, включително отно-
шенията на собственост, а после постепенно 
се демократизира и съответстващата ѝ над-
стройка (без обаче да се нарушава полити-
ческата стабилност в страната). 

В Съветския съюз социалистическата сис-
тема се “реформираше” главно чрез въвежда-
не на буржоазни форми на държавно управ-
ление (многопартийност, създаване на прези-
дентства в отделните републики), на мнима, 
фалшива “демокрация” и “гласност” (свобода 
на словото и печата). Вследствие на тази по-
литика могъщата съветска държава се разпадна 
(1991 г.), създаденото с много труд, лишения 
и несгоди народно богатство се разграби от 
формиралата се свръхбогата местна и чуждест-
ранна олигархична класа. 

Но през първите години на ХХІ век рус-
ката държава успя да запази своята терито-
риална цялост и да възвърне контрола си вър-
ху държавните банки и несметните природни 
богатства (петрол, руди, гори). Великият рус-
ки народ отново стана решаващ фактор в све-
товните дела. 

С известно закъснение и “снишаване” вис-
шето ръководство на БКП също започна смяна 
на системата на социализма в България. През 
юли 1987 г. се състоя пленум на ЦК, на който 
се прие “концепция” за преустройство на сис-
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темата на държавен социализъм. В разработ-
ването на тази “концепция” е участвал и пър-
вият наш партиен и държавен ръководител 
Тодор Живков24. 

Основите положения на т.нар. “Юлска кон-
цепция” залегнаха и в първата правителстве-
на програма на Андрей Луканов (1990 г.). В 
двата документа е предвидено да бъде извър-
шена “смяна” на системата, основана на едно-
партийно управление на държавата и на пов-
семестна държавна собственост върху сред-
ствата за производство. Целта била нашето 
общество да се превърне в “самоуправляващ 
се социален организъм” и да функционира на 
основата на политическия плурализъм (мно-
гопартийност) и “многообразие на формите 
на собственост”. 

Призивите за “смяна на системата на дър-
жавния социализъм” фактически са отказ от 
социалистическия обществен строй (поняти-
ята “обществена система” и “обществен строй” 
са почти тъждествени и изразяват цялостна 
уредба на обществото). Това са имали пред-
вид и чуждестранни и местни медии, които 
след 1990 г. са разпространили дадено от 
Тодор Живков интервю със сензационната 
новина, че многогодишният държавен глава 
                                                        
         24 Пак там, с. 302, 303, 331.   
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жавен глава на социалистическа България 
“се е отрекъл от социалистическия идеал и 
изобщо от социализма”25. 

Изглежда Тодор Живков бързо е схванал, 
че тази новина може да затъмни историчес-
ките му заслуги за формирането на социалис-
тически отношения в нашето общество, за бур-
ното развитие и разцвета (през 60-те години 
на ХХ век) на националната ни икономика и за 
подобряване на материалното и духовното бла-
госъстояние на българския народ. Положил е 
много усилия да докаже, че пристъпвайки към 
“смяна” на социалистическата система, той ни-
кога не е имал “предвид смяната на обществе-
ния строй, тоест на социализма”26. В неговите 
представи “системата” е действен политико-
икономически механизъм. Според обяснения-
та му “системата е съответният механизъм на 
функциониране и развитие на обществения 
строй”. В действителност обаче няма разлика 
между “система” и “строй” на дадено общество. 
Затова смяната на системата на социализма е 
по същество премахване на социалистичес-
кия обществен строй. В този смисъл звучи 
като виц чистосърдечното признание на То-
дор Живков, че след като е управлявал над 
                                                        
         25 Пак там, с. 302.  
         26 Пак там, с. 303. 
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тридесет години социалистическа държава и 
хиляди пъти е произнасял термините “социа-
лизъма” и “комунизъма”, у него възникнал прос-
тичкият въпрос  “Какво е това социалзъм”27. 

Поставил този въпрос на членовете на 
ПБ на ЦК на БКП, а също и на лични при-
ятели. Едни от събеседниците му смятали, че 
той се шегува, а други, че ги “изпитва”. На-
мерили се и “другари”, които зад гърба му 
казвали: “Видите ли какъв ръководител сме 
имали”. 

Човешко и разбираемо е през 1987–1989 г. 
у Тодор Живков да са възникнали съмнения 
относно същността на социализма. Тогава той 
преживя трудни моменти от своя живот. Ма-
кар и в напреднала възраст и уморен от дъл-
гото “царуване”, трябваше да полага свръх-
усилия за спасяване на България (и своето се-
мейство) от приближаващата световна буря. 
Беше в открит конфликт със съветските “пе-
рестройчици” и лично с Михаил Горбачов, 
който искал начело на БКП и нашата държа-
ва да бъдат поставени Петър Младенов и Ан-
дрей Луканов. Виждаше как след 1985 г. еже-
годно намалява обемът на търговския стоко-
обмен между България и Съветския съюз. 
Поради недостиг на съветски суровини се за-
                                                        
         27 Пак там, с. 299. 
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бави развитието на цели български отрасли и 
производства. В същото време съветските 
“перестройчици” го коряха, че “върви” със 
западните капиталисти28. В частни разговори 
го представяха за двулик политик, който “да-
вал ляв мигач, а завивал надясно”. През раз- 
глеждания период Тодор Живков се мъчеше 
да преодолее стопанския застой у нас и да 
запази върховната си власт дори като скъса 
с политиката на изграждане на социализма. 
Започна да експериментира реализацията на 
нестандартни идеи и да кокетничи със Запада 
(едва ли е случаен фактът, че над 60 % от хи-
лядите български заводи и цехове бяха обо-
рудвани със западни машини и съоръжения). 
Това се потвърждава и от приетата през 1987 г. 
“Юлска концепция” за преустройство на соци-
ализма, а също и от влезлия в сила “Указ 56” 
(януари 1989 г.), под който стои Тодор-Жив-
ковия подпис. Съгласно с тези документи 
“смяната на системата” следвало да обхваща: 
       – създаване на частни фирми (които впос-
ледствие източваха ресурсите на сродни дър-
жавни предприятия); 
       – извеждане на БКП от “структурата на 
властта” и премахване на нейното “монопол-

                                                        
         28 Пак там, с. 362. 
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но” положение в обществото29; 
       – разбиване на “монопола” на редица ор-
ганизации във външната търговия; 
       – създаване на управленски бордове на 
държавните предприятия и банки, като в със-
тавите им се включват служители на контро-
лиращите ги министерства; 
       – широко “отваряне към западните стра-
ни” (в Китай отварянето към Запада се прави 
ограничено за мащабите на страната и под зор-
кия поглед на държавните ръководители). 

Тези политически насоки бяха следвани и 
от правителствата на Андрей Луканов. Вслед-
ствие на това у нас беше извършена реставра-
ция на капитализма и бяха разграбени държав-
ните банки и предпритяия от местни и чуж-
дестранни физически и юридически лица. 

Явно Тодор Живков не можа да намери 
верния път към усъвършенстване на социа-
листическата система. След посещението му 
в Китай през 1987 г. той не изрази публично 
отношението си към основните принципи на 
развитие на китайския социализъм. По онова 
време се противопостави на съветския лидер 
Михаил Горбачов, продължи да се прави на 
“новатор” и “демократ” (вероятно за да остане 
                                                        
         29 Пак там, с. 296, 356. 
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още начело на партията и държавата), пле-
дирайки за “плурализъм”, смяна на еднопар-
тийната с многопартийна форма на управле-
ние на държавата. Заигра с чуждестранни оли-
гарси и местни мафиоти (“реститути”, нас-
ледници на партийни и държавни величия), 
които с нетърпение очакваха да настъпи по-
литическа нестабилност, за да пристъпят към 
разграбване на народното богатство. В онзи 
момент преминаването от еднопартийност 
към многопартийност беше все едно отваря-
не на кутията на Пандора. Тъкмо това беше 
направено от родните управници Петър Мла-
денов и Андрей Луканов, сменили Тодор 
Живков. 

В своите мемоари Тодор Живков деклари-
ра, че “социализмът е демократично общест-
во”30. Но той не зачиташе важния демократи-
чен принцип на мандатност, сменяемост на ли-
дерите на държавата и държеше здраво юздите 
на държавната власт. Занимаваше обществото 
с “нови” и “нови” икономически механизми и 
извършваше перманентни реорганизации и кад-
рови размествания. Неуморно инициираше 
кампании за изграждане на язовири и напои-
телни канали, за засаждане на палметни (нис-
костъблени) овощни дървета, за “превръща-
                                                        
         30 Пак там, с. 303. 
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не на нашата нация в техническа”. Тези кам-
пании и лозунги се сменяха далеч преди да е 
завършено започналото дело. Например зна-
чителна част от разгърнатото на широк фронт 
строителство на промишлени и комунални 
обекти остана недовършено. 

През втората половина на 80-те години на 
ХХ век, при посещение на английския вън-
шен министър у нас, Тодор Живков допусна 
дипломатически гаф, за който сигурно са нау-
чили Михаил Горбачов и други съветски ръко-
водители. Запитан от английски журналисти 
(в т.ч. и от в. “Орор”) защо в България (за раз-
лика от други източноевропейски страни) 
няма икономическа криза и социални сътресе-
ния, той, смеейки се, отговорил, че подобно на 
Англия, и България има колонии (държавите 
в Съветския съюз), откъдето се снабдява с ев-
тини суровини (нефт, газ, метали, дървесина) 
и на чиито пазари се пласират значителни ко-
личества български стоки. 

През 1963 г. в една от панаирните палати 
на гр. Пловдив се състоя една от първите ми 
срещи с Тодор Живков. Присъствах на съб-
рание на комсомолския и партийния актив от 
окръга като инструктор на Окръжния коми-
тет на Комсомола. В своята пространна реч 
той често хвалеше съветския ръководител Ни-
кита Хрушчов (“миротворец и голям приятел 
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на България”) и атакуваше негови полити-
чески противници (като китайския лидер Мао 
Дзъдун) от международното комунистическо 
и работническо движение. После посочи пос-
тигнатите под ръководството на БКП у нас 
големи икономически и социални успехи. Още 
помня, как потупвайки се по корема, каза: 
“Българският народ по това оценя коя власт е 
добра или лоша” (в смисъл според пълния или 
празния стомах). 

На следващата 1964 г., когато Никита 
Хрушчов беше свален от власт чрез вътреш-
нопартиен преврат, нашият първи секретар на 
БКП и министър-председател на Народна ре-
публика България Тодор Живков се покри ня-
къде и около месец не се появяваше на пуб-
лични места. Новите съветски ръководители 
(Леонид Брежнев и Алексей Косигин) не бяха 
изразили отношението си към него. Но под 
натиска на пловдивски комунисти – интербри-
гадисти (ветерани от избухналата през 30-те 
години на ХХ век в Испания Гражданска вой-
на), той дойде посърнал и уплашен в кино 
“Комсомол” в гр. Пловдив и отговори на пред-
варително зададени му въпроси. Срещата беше 
ръководена от тогавашния партиен секретар на 
Пловдивската комунистическа организация 
Костадин Гяуров. Сякаш нямаше и помен от 
предишния му изпъчен и надменен вид. Оп-
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лакваше се, че България била бедна на под-
земни богатства, за чието търсене били хвър-
лени огромни суми на вятъра. На въпроса 
“Защо неговото правителство продължава да 
взема инвестиционни кредити от Съветския съ-
юз и да увеличава външния дълг на страната”, 
той отговори “Дават другарите, дават. А аз съм 
на принципа – дават ли ти, вземай!”. 

В рамките на световната социалистическа 
система такава политика беше приемлива, тъй 
като “братските страни” взаимно си оказваха 
помощ, а великата съветска държава ни опро-
щаваше някои от дълговете. Но както се видя, 
това не може да се очаква от частните западни 
банки, които с всички средства се стремят да си 
върнат взетите след 1985 г. заеми от нашата 
страна. 

Тодор Живков е проявил интерес към мо-
ята статия, озаглавена “Структурната поли-
тика – цели и възможности”, публикувана 
във в. “Работническо дело” на 15 август 1987 г. 
В нея доказвах, че прилаганата у нас струк-
турна политика е довела до формиране на не-
достатъчно ефективна отраслова народосто-
панска структура. Тази структура е небаланси-
рана и с преобладаващи енергоемки и мате-
риалоемки производства. Предложих селек-
тивна структурна политика, чиято главна за-
дача е изборът на “букет от отрасли”, които да 
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формират “профила на международната спе-
циализация на народностопанския комплекс” 
на страната. Посочвах перспективните за бъл-
гарските условия отрасли, подотрасли и видо-
ве производства. Въпросната статия бе чете-
на и коментирана по западни радиостанции. 
Прочел я и Тодор Живков, който казал, че в 
нея индиректно се отрича априлската (1956 г.) 
партийна линия (акцентираща върху прио-
ритетното развитие на тежката индустрия). 
Бях повикан от неговия помощник Костадин 
Чакъров в сградата на ЦК на БКП (сега на 
Народното събрание) и ми беше предложено 
да съставя авторски колектив за разработване 
на тази “интересна тема”. За целта бе разпо-
редено от ЦК на БКП да бъдат преведени па-
ри на Българската академия на науките, към 
която се числеше нашият институт31. 

Този случай, макар и изолиран, също по-
казва, че през 80-те години на ХХ век у нас бе 
назряла потребността от преобразуване и усъ-
вършенстване на социалистическата система. 
Но вместо да направи това, Андрей Луканов се 
втурна да я “сменя” и да реставрира капита-
лизма, обслужвайки предимно олигархични 
интереси. 
                                                        
        31 Този проект пропадна поради лидерски амбиции и стре-
меж да се оглави съставения от мен екип от млади учени. 
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Промафиотска политика 
Веднага щом стана министър-председател 

на България, Андрей Луканов се зае да проме-
ня българското “тоталитарно общество” в по-
сока към “демокрация и пазарно стопанство”32. 
При това според мен със смътни представи за 
същността на тези понятия. Той нямаше собст-
вени публикации, в които ясно да са опреде-
лени целите, принципите и механизмите на 
политиката на демократизация и формиране 
на “пазарно стопанство”. Разчиташе на чуж-
ди разработки и програми и на механично 
пренасяне у нас на неолиберални модели на 
държавно и обществено устройство. Бореше 
се за въвеждане на отвъдокеанска буржоазна, 
олигархична “демокрация” в нашата страна. 
Представяше тази демокрация за едва ли не 
универсална и валидна за всички времена и 
обществени строеве. Макар че демокрацията е 
средство, което би могло да бъде използвано за 
ускоряване на общественото развитие и за по-
вишаване на всенародното благосъстояние. 

В съвременната олигархична държава (към 
която Андрей Луканов тласна България) има 
“демокрация”, но за малцинството богати пред-
ставители на буржоазната класа. Тази държава 
                                                        
        32 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 50. 
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е всеобхватна политическа и икономическа 
диктатура на буржоазията над мнозинството 
от народа. 

Оскъдни бяха познанията на Андрей Лука-
нов и за “пазарното стопанство”. Той пренеб-
регваше обстоятелството, че освен капиталис-
тическо, има и социалистическо пазарно сто-
панство, в което преобладава обществената 
(държавната и кооперативната) форма на соб-
ственост върху средствата за производство. 
При социалистическото пазарно стопанство 
държавата или междудържавната общност 
също може да прилага планови и регулативни 
механизми за ускоряване на научно-техничес-
кия прогрес и повишаване на конкурентоспо-
собността и ефективността на националното 
производство. Правителствата могат в по-го-
ляма степен да регулират и разпределението 
на благата с оглед да се избягва прекаленото 
поляризиране и разслояване на населението на 
свръхбогати и крайно бедни хора. 

Освен това Андрей Луканов стриктно из-
пълняваше чужди предписания за пълна ли-
берализация на ценовите и митническите от-
ношения в нашата страна с оглед да бъде оси-
гурен свободен достъп на отвъдокеански биз-
несмени и корпорации до нашия сравнително 
малък, но стратегически важен пазар. За крат-
ко време българската държава стана “разгра-
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ден двор” и рай за български и отвъдокеански 
гангстери и мафиоти. 

Бившият министър-председател Жан Ви-
денов, който през периода 1990–1997 г. е бил 
в центъра на политическите събития, е стиг-
нал до убеждението, че Андрей Луканов е “за-
вършен троцкист”, т.е. “завършен глобалист”. 
Негов политически ориентир е била “светов-
ната финансова олигархия”, която се стреми 
към установяване на тотално господство над 
всички народи по света. Разпространител на 
тази глобалистка идея е и създателят на фон-
дацията “Отворено общество” Джордж Сорос, 
на когото Андрей Луканов предостави наши 
имоти и пари за васализиране на България. 
Следователно, отбелязва Жан Виденов, “анти-
българщината на перестроечната ръководна 
клика в БКП, нейният глобализъм и антипат-
риотизъм ни доведе до краха”. 

Като министър-председател Андрей Лу-
канов постави началото на прилаганата след 
1989 г. промафиотска политика. Тази политика 
се изразява в постановления и закони, които 
носят изгоди и ползи предимно на зародилата 
се при държавния социализъм аристократич-
на и буржоазна класа от мафиотски тип. Про-
мафиотски са утвърдените на 8.02.1990 г. и 
10.10.1990 г. от Народното събрание прави-
телствени управленски програми. Тези прог-
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рами са озаглавени съответно “За излизане от 
стопанската криза и разгръщане на икономи-
ческата реформа” и “За по-нататъшна демокра-
тизация на обществото и ускоряване прехода 
към пазарна икономика”. При представянето 
им министър-председателят Андрей Луканов 
голословно констатира, че България се нами-
рала в дълбока “икономическа криза” и “меж-
дународна изолация”33. В подкрепа на тази кон-
статация се посочват несвързани с производст-
вото и потреблението на стоки числа: размер 
на българския външен дълг (над 10 млрд. щат-
ски долара); прекомерни разходи за “освежа-
ване” на Ботевград преди среща на държавния 
глава Тодор Живков с дипломатическия кор-
пус (30 млн. лева); дял на ежегодно разпреде-
ляния чрез държавния бюджет национален до-
ход (85 %). Привеждат се и неверни доводи 
като този, че носещото “конвертируема валу-
та” селско стопанство у нас се превърнало “в 
отрасъл, който харчи такава валута” (до днес 
българското външнотърговско аграрно сал-
до продължава да е положително, т.е. износът 
на наши селскостопански стоки в прясно и пре-
работено състояние превишава техния внос от 
чужбина). Според докладчика при управлени-
                                                        
         33 Ананиева, Нора. Андрей Луканов в парламента, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1997, с. 35–61 и 286–317. 
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ето на Тодор Живков в държавата ни не дос-
тигали жилища и училища и дълго се строели 
болници, а се хвърляли “стотици милиони ле-
вове за изграждане на резиденции”, което би-
ло “проява на едно дълбоко извратено иконо-
мическо и социално мислене”34. 

Интересно е, че повечето от изложените 
във въпросните критикарски програми числа и 
факти разкриват кризисното състояние главно 
на българските външноикономически отноше-
ния, чийто първи ръководител през периода 
1976–1989 г. е Андрей Луканов. Например по-
соченият от него размер на българския външен 
дълг е натрупан само през периода 1985–1989 г., 
когато е осъществявано неизгодно за България 
сътрудничество със западни държави. От тях 
(чрез кредитни линии от западни банки) са вна-
сяни суровини и материали предимно за на-
шата електронна и текстилна индустрия, без 
обаче това да е било обвързано с износ на 
съответни готови изделия на западноевро-
пейските пазари. 

В разглежданите правителствени прог-
рами се правят внушения, че причините за 
натрупването на нашия външен дълг трябва 
да се търсят в “режима на едноличната власт” 
на Тодор Живков. Този дълг е следствие едва 
                                                        
         34 Пак там, с. 43. 
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ли не на неговата политика на “маньоври” и 
“пробиви”, включително при влагането на ва-
лутни средства за нефтеното проучване в Ли-
бия 35, т.е. за външноикономическа дейност. 

Министър-председателят Андрей Луканов 
посочваше второстепенни и идеологически 
причини за настъпилата след 1988 г. у нас ико-
номическа криза. С тях е почти невъзможно да 
бъдат разкрити обхватът и характерът (финан-
сов, производствен, пазарен) на тази криза в 
нашата страна и да се набележат ефикасни мер-
ки за нейното преодоляване. 

Така например за намаляване на размера 
на българския външен дълг (натрупан предим-
но чрез вземане на кредити от западни банки 
за внос на суровини и материали) е предло-
жено да бъде извършена още по-голяма “ли-
берализация” на вносния режим”36. За премах-
ване на изкуствено предизвикания “дефицит” 
на потребителски стоки беше пристъпено към 
извършване на по-нататъшна “децентрализа-
ция” на производствените и търговските струк-
тури. Вече направената децентрализация даде 
възможност на търговците на едро изкуствено 
да предизвикат стоков “дефицит” и недоволс-
тво у потребителите, като държат хранителни 
                                                        
        35 Пак там, с. 47.  
        36 Пак там, с. 292–295. 
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и други стоки в обсебени от тях модерни дър-
жавни складове. Зареждането на търговските 
магазини с тези стоки ставаше едва след като 
бе издействано значително повишаване на тех-
ните цени. 

Следователно с посочените и с редица дру-
ги мерки и начини на действие са открити 
възможности за ограбване на народното бо-
гатство от формиралата се още при държавния 
социализъм нова буржоазна обществена прос-
лойка от мафиотски тип. Тази прослойка осо-
бено укрепна след началото на 1989 г., когато 
влезе в сила “Указ 56”, позволяващ и стиму-
лиращ създаването на частни фирми, дружес-
тва и фондации, паразитиращи върху държав-
ни предприятия и ведомства. В посочения 
указ беше дадено и право на физически лица да 
бъдат назначавани за членове и шефове на 
бордове на държавни компании. Тази запазе-
на до днес порочна практика е една от мафи-
отските схеми за източване на държавните 
печалби. 

Общо взето под лозунга за преминаване 
от централно планово към пазарно стопанст-
во алчни, властолюбиви и криминални лица 
изобретяват форми и механизми за паразити-
ране върху народната снага и за присвояване 
на държавни и общински имоти и пари. Под-
копават устоите на социализма и подготвят 



 62

почвата за реставрация на капиталистически 
обществен строй, основан на експлоатацията 
на наемен човешки труд. 

Към това са насочени и представените от 
Андрей Луканов правителствени програми, в 
които се предлагат мерки за смяна на същест-
вуващия социалистически модел. При тяхно-
то обосноваване в Народното събрание той 
заключава, че тогавашната криза на българ-
ската икономика била по същество криза на 
“икономическата система, създадена в рам-
ките на сталинския модел на социализма”37. 

Даден социалистически обществен модел 
(съветски, китайски, западноевропейски) мо-
же да бъде преобразуван и усъвършенстван, 
без да се променя същността на социализма: 

 – властта в държавата принадлежи на мно-
зинството от народа и се упражнява в негов 
интерес;  

 – преобладаваща обществена (държавна, 
акционерна, кооперативна) собственост;  

 – изграждане на хармонично социалис-
тическо общество, в което се постига соли-
дарност и относително равенство чрез честно 
и разумно разпределение на националния до-
ход и регулирано съчетаване на груповите 
интереси. 
                                                        
         37 Пак там, с. 51.  
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Вместо това министър-председателят Ан-
дрей Луканов извърши демонополизация на 
конкурентоспособни държавни външнотъргов-
ски дружества и производствени холдинги, 
включващи предприятия за производство и из-
нос на оръжия, петрол и петролни продукти, 
тютюн и цигари, зърно, вина, консерви. В ре-
зултат на тази политика (на “демонополиза-
ция” и “малка приватизация”) у нас за кратко 
време се нароиха хиляди дребни частни фир-
ми, част от които фалираха (понеже не могат 
да се конкурират с мощните транснационални 
компании), а други се запазиха, паразитирай-
ки върху държавни структури. 

Рязко намаляха обемите на производство-
то и износът на български стоки и драстично 
нарасна броят на безработните и бедните бъл-
гарски граждани. 

С “разбиването” на монопола на големите 
държавни предприятия и холдинги министър-
председателят Андрей Луканов напълно удов-
летвори интересите на местни и чуждестранни 
мафиотски икономически фирми и групиров-
ки. По този начин се откриха възможности за 
разграбване на държавните банки и предприя-
тия. Две години по-късно (1992 г.) той се разг-
раничи от тази своя политика, отправяйки на-
падки срещу нейните продължители. Без да 
споменава, че е положил началото на прилага-
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нето ѝ в нашата страна, Андрей Луканов пи-
ше: “Наложително е да се преразгледа не-
разумното и икономически необосновано раз-
дробяване на държавните предприятия в някои 
отрасли, проведено под фалшивия лозунг на 
“демонополизацията” и “преструктурирането”, 
което доведе до нарушаване на естествени тех-
нологични връзки и удари по конкурентоспо-
собността на българските предприятия на меж-
дународните пазари”38. 

Министър-председателят Андрей Луканов 
започна да прилага у нас “политика на демо-
нополизация” в епоха, когато навсякъде по све-
та протичат процеси на гигантска концент-
рация, специализация и централизация на об-
щественото производство. Например висока 
степен на съвременна производствена концен-
трация и специализация е постигната в бога-
тата европейска държава Швеция. През 2005 г. 
населението на тази страна наброява близо 
9 млн. души, а брутният вътрешен продукт 
възлиза на около 260 млрд. евро39. В шведска-
та индустрия най-голям дял от общата промиш-
лена продукция има металургичната и маши-
ностроителна промишленост. Следва дърво-
                                                        
         38 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 50.  
         39  Statistics Sweden. Stockholm, 2005. 
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добивната, дървообработващата и целулозно-
хартиената промишленост. Близо половината 
от произвежданата обща промишлена продук-
ция на страната се пада на 50 големи компа-
нии40. В първите от тях се произвеждат сачмени 
лагери, електроника (“Л. М. Ериксон”), авто-
мобилостроене и самолетостроене (“Волво” и 
“Скания”), желязна руда41. По-голямата част от 
производството на чугун и стомана е съсредо-
точено в четири металургични предприятия. 
Над 90 на сто от произвежданата електротех-
ническа продукция в Швеция се осигурява от 
три концерна. През 2006 г. само в 15 големи 
предприятия броят на работещите е 11 на сто 
от общия брой на заетите в страната. Сравни-
телно голям за мащабите на икономиката на 
Швеция е държавният и общинският стопан-
ски сектор. В него се осигурява около 6–10 на 
сто от БВП. От въпросните петдесет най-го-
леми промишлени предприятия девет са соб-
ственост на държавата. Нейна собственост е и 
една от водещите търговски банки (Централ-
ната емисионна банка на Швеция е държавна 
от 1668 г.). В държавните и общинските пред-
                                                        
         40 През 2006 г. в Швеция е имало регистрирани около 900 хил. 
предприятия.  
        41 Малые страны Западной Европы, Изд., “Мыслъ”, М., 1972, 
с. 128. 
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приятия работи около 10–11 на сто от трудос-
пособното население. Държавата притежава 
почти всички железни пътища и железопътни 
транспортни средства (около 90 %), водни 
електроцентрали (осигуряващи близо полови-
ната от производството на електроенергия), 
металургични и горски предприятия. Броят 
на държавните и общинските предприятия в 
Швеция представлява около десет на сто от 
общия брой на фирмите в страната. Дейност-
та на държавните предприятия се координира 
от специално създадена компания на държа-
вата. 

Държавният сектор и крупните компании 
в Швеция спомагат за запазване на нейната не-
зависимост. Тяхната дейност способства за ре-
шаване на важни социални проблеми и за съ-
четаване на груповите интереси в обществото. 

Правителствата на Андрей Луканов пос-
тавиха началото и на извършената по онова 
време тотална смяна на ръководните кадри в 
хилядите български държавни предприятия. 
Повечето от тези кадри бяха натрупали огро-
мен стопански опит и ефикасно управляваха 
поверените им държавни организации, но въз-
питани в комунистически дух, оказваха съпро-
тива на водената от “перестройчиците” поли-
тика на демонополизация и приватизация на 
държавните фирми и холдинги. 
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При управлението на Андрей Луканов се 
извърши “демонополизация на дейността по 
изкупуването и преработката на селскосто-
панската продукция”42. Вследствие на това се 
появиха съвременните прекупвачи и спеку-
ланти на храни, които присвояват продукта на 
труда на производителите, многократно по-
вишават стоковите цени и обират последните 
пари на повечето български потребители. 

Лично Андрей Луканов е подписал депози-
рания (1990 г.) във Великото народно събрание 
(ВНС) и приет на 3 май 1991 г. Закон за отмя-
на на Закона за държавен монопол на петролни 
продукти43. Забележително е, че този закон е 
предложен и приет, когато: в нашата страна де-
лът на държавната собственост превишава 90 %; 
във Великото Народно събрание социалистите 
са мнозинство; има дългосрочна българо-съвет-
ска търговска спогодба, по силата на която на-
шата страна ежегодно получаваше от Съветс-
кия съюз евтин (на половината на международ-
ната цена) нефт в обеми около 10 млн. тона. 

Връх на следваната от правителствата на 
Андрей Луканов неолиберална политика бе-
ше и пълното отричане на плановата иконо-
                                                        
         42 Ананиева, Нора. Андрей Луканов в парламента, ИК “Хрис-
то Ботев”, С., 1997, с. 292.  
         43 Държавен вестник, бр. 39 от май 1991. 
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мика. Така стопанското развитие на нашата 
страна бе оставено да се регулира от пазарни-
те стихии и волята на народните грабители. 

В угода на мафиотски босове и кланове 
на бърза ръка беше закрит и Комитетът за 
държавен контрол. В този комитет работиха 
стотици висококвалифицирани финансисти, 
юристи и други специалисти, които бдяха за 
опазването на огромната държавна собстве-
ност и разкриваха престъпления на партийни 
и държавни величия. 

Противонародна беше и мярката на Анд-
рей Луканов за едновременно уволнение на 
хиляди служители на МВР и тайните служби. 
Много от тях работиха в стотиците задгранич-
ни български държавни дружества и предп-
риятия, където се грижеха за опазването на 
нашето имущество и следяха движението на 
валутните приходи, възлизащи на милиарди 
долари. След 1989 г. в суматохата сякаш се 
забрави за съществуването на тези държавни 
дружества. Сигурно малцина знаят кой ги 
“приватизира” и прибра огромните им валут-
ни авоари. 

По онова време и Александър Лилов актив-
но се беше включил в акцията за кампанийно 
уволнение на хилядите държавни служители 
на реда. На общо събрание в МВР той заявил, 
че с действащите представители на органите 
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по сигурността не би могло да бъде извършено 
преустройство на държавния социализъм. 

След отстъпването (1990 г.) на министър-
председателския пост Андрей Луканов продъл-
жаваше да толерира паразитиращия върху дър-
жавните структури частен бизнес. Твърдеше, 
че у нас трябвало десетилетия наред да “съ-
жителстват”, “взаимодействат” и се “конкури-
рат динамичен и силен частен със значителен 
обществен сектор в икономиката”44. Само че 
не като функционират независимо и самосто-
ятелно един от друг, а на основата на “взаим-
ното проникване” и чрез порочната “симби-
оза”, използвана за източване на държавните 
финансови и материални ресурси от частни 
фирми, банки и застрахователни компании. 

След напускането на Министерския съвет 
Андрей Луканов продължи да препоръчва и 
нови схеми за постепенно присвояване на об-
щонародната собственост от мафиоти. Една от 
тях предвижда включване на обществените 
предприятия “в състава на независими финан-
сови холдинги, които да се поставят под об-
щото наблюдение на Народното събрание”45. 

                                                        
         44 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 34.  
         45 Пак там, с. 50. 
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Подобна схема на източване на държавни 
пари и активи беше приложена най-напред с 
приетия (1990 г.) Закон за Българската народ-
на банка (БНБ), която беше отделена от из-
пълнителната власт и поставена под “контро-
ла” на Народното събрание. Така у нас бяха 
открити възможности за създаване на десетки 
(над 100) частни банки и стотици финансово-
брокерски къщи (ФБК) с взети от държавата и 
невърнати кредити. 

Прилаганата от министър-председателя 
Андрей Луканов неолиберална “глобалистка” 
политика доведе до рязко намаляване на дър-
жавния валутен резерв и налагане на морато-
риум (забавяне, отсрочване) на плащанията 
на нашата страна по външния дълг. Тази по-
литика включваше и механизми (щедро лицен-
зиране и рефинансиране на частни банки, под-
държане на плаващ курс на лева), чрез които 
се извършваше “първоначалното натрупване на 
капитала” на “назначените” от перестройчици-
те български “баровци” и “капиталисти”. 

Министър-председателят Андрей Луканов 
(по примера на своя закрилник Михаил Гор-
бачов) започна най-напред да разрушава из-
гражданата десетилетия наред у нас полити-
ческа надстройка (полиция, държавни органи 
и институции). Пристъпи към демонтаж на 
социалистическата държава с оглед да бъде 
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премахната защитата и неприкосновеността 
на огромната държавна собственост и на съ-
ществуващата икономическа база, т.е. на фор-
миралите се в страната имуществени отно-
шения. С разрушаването на политическата 
надстройка фактически се откриха възмож-
ности за свободно разграбване и оплячкосва-
не на натрупаните при държавния социали-
зъм колосални количества материални блага. 
Все едно е направен реверанс на бандити и 
гангстери и им е казано “Грабете! Няма кой да 
ви накаже”. Малко е вероятно начетеният Анд-
рей Луканов да не познава произведенията на 
Карл Маркс, който е разкрил, че за да същест-
вуват, хората са принудени да произвеждат 
продукти, непрекъснато да развиват произво-
дителните сили и най-вече оръдията на труда и 
да влизат в “определени, необходими, незави-
сими от тяхната воля отношения”46 на собстве-
ност. Съвкупността на тези отношения образу-
ва “икономическата структура на обществото, 
реалната база, върху която се издига една прав-
на и политическа надстройка...”.47 По-нататък 
той пояснява, че когато съществуващите фор-
ми на собственически отношения започнат да 
                                                        
         46 Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. На БКП, С., 1964, т. 13, 
с. 8.  
         47 Пак там, с. 9. 
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спъват развитието на материалните произво-
дителни сили (трудещите се, оръдията на тру-
да) “настъпва епоха на социална революция. 
С изменението на икономическата основа 
настъпва по-бавен или по-бърз преврат в ця-
лата огромна надстройка”. 

Ръководеното от Андрей Луканов българ-
ско правителство създаде у нас и благопри-
ятни условия за настаняване на мафиотски 
“неправителствени организации”. На някои от 
тях, включително на фондацията “Отворено 
общество” (на мегаспекуланта Джордж Со-
рос), осигури парични ресурси и от нашия 
държавен бюджет. Както показва досегашна-
та практика, тези и редица други “неправител-
ствени” организации и институти обслужват 
предимно интересите на чуждестранния биз-
нес в нашата страна и подпомагат нейното ко-
лонизиране. Съвсем основателно руският пре-
зидент В. В. Путин отбеляза (в началото на 
2006 г.), че “неправителствените организа-
ции” са правителствени за държавата, която 
ги финансира. 

Управлението на министър-председателя 
Андрей Луканов още дълго ще се помни и с 
т.нар. временни управи в институциите на мес-
тната власт. Това бяха тричленни кметски на-
местници (от различни партии), назначавани 
под натиска на ретроградни, реституционни и 
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реставраторски обществени и политически си-
ли. Повечето от тези и други първи “демокра-
ти” у нас бяха неудачници, нереализирали се 
при държавния социализъм лица, които се пред-
ставяха за “репресирани” при комунистичес-
кия режим. Зачисляваха ги на държавна ясла, 
за да прочистят местните административни и 
стопански структури от комунистически кадри 
и да разрушат до основи социалистическата 
система. Две години по-късно и тези хране-
ници на Андрей Луканов най-много настоява-
ха да бъде отнет депутатския му имунитет, да 
бъде “задържан под стража” и изпратен в зат-
вора. С осигуряването на споменатите постове 
в местната власт Андрей Луканов продължа-
ваше да формира удобна на БСП “опозиция”. 
Същевременно угаждаше и на западните гло-
балисти, установяващи нов световен ред. 

След 1989 г. Андрей Луканов неотклонно 
следваше и промафиотска коалиционна поли-
тика. Проповядваше тезата, че при “смяната” 
на социалистическата система с “демократи-
чен капитализъм” (неправилно наричана “пре-
ход”) е целесъобразно българската държава да 
се управлява само от “лявоцентристко обеди-
нение” и правителство. Това обединение след-
вало да се състои от социалдемократизира-
на БСП и либерални политически формации 
(вероятно е имал предвид другите социалде-
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мократически партии, ДПС, БНС, “либерала” 
Желю Желев). Така щяло да се постигне “син-
тез” между социалдемократическия възглед за 
развитие на социална държава и либералния 
принцип за свободната инициатива на отдел-
ния индивид. 

“Смяната” на социалистическата система 
щяла да стане “в обстановка на национално 
съгласие, социален мир и демократична ста-
билност”48. 

С издигането на идеята за “лявоцентрист-
ко” обединение и държавно управление Анд-
рей Луканов фактически се обявява за по-без-
болезнено и “мирно” разграбване на народно-
то богатство. Предлага на буржоазните фрак-
ции (финансова, търговска, промишлена), а съ-
що и на отделните мафиотски кланове спо-
соб за координирано и съгласувано разпределя-
не на това богатство. В дадения случай той 
поставя родните “социалдемократи” в челото на 
“левите” политически сили у нас. Макар да е 
всеизвестно, че последователно прилаганата от 
тях политика (“демонополизация”, приватиза-
ция, либерализация) обслужва предимно ин-
тересите на местни и чуждестранни представи-
тели на едрия финансов и търговски капитал. 
                                                        
         48 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство "Ехо", Плевен, 1992 г., с. 38–39. 
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Едва ли е случаен фактът, че “социалде-
мократите” почти винаги са изменяли на тру-
довите хора и са заставали на страната на бур-
жоазията. Правят се на “леви”, т.е. на народни 
водители и защитници, а в същото време флир-
туват с буржоазните представители, прокарват 
нужните им закони и изпълняват техни поръч-
ки. След 1989 г. оправдават водената от тях 
промафиотска политика, като разпространяват 
мита, че и при “пазарното стопанство” (рестав-
рирания капитализъм) можело да бъде осигу-
рявана “социална справедливост”49. Подхран-
ват у хората празни надежди и илюзии с оглед 
да бъде улеснено обсебването на общонарод-
ната собственост и установяването на буржо-
азна диктатура в обществото. 

Впрочем у нас почти всички закони (с из-
ключение на Закона за защита на земеделски-
те производители), които са приети след 1989 г. 
от Народното събрание, са правени за благото 
на банкери, търговци, застрахователи, мафио-
ти. В повечето от тях (за реституция, привати-
зация, ликвидация на ТКЗС, либерализация на 
банковото дело и застраховането) са “регла-
ментирани” начините на “узаконени кражби” 
на държавни и кооперативни имоти, пари, ма-
шини и други оръдия на труда. 
                                                        
         49 Пак там, с. 25. 
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Политическият замисъл на обединяването 
на “социалдемократите” с другите буржоазни 
партии е да се постигне разпределяне на отго-
ворностите между коалиционните партньори 
при реализацията на “непопулярни” мерки за 
прехвърляне на държавната и общинската соб-
ственост в частни ръце. Това пък от своя стра-
на осигурява на “социалдемократическите” 
лидери продължителен и безметежен престой 
в коридорите на партийната, парламентарна-
та и президентската власт. 

Формирането на “лявоцентристко обеди-
нение” за управление на държавата е всъщ-
ност нов вариант на еднопартийна буржоазна 
държавна власт, само че под формата на по-
литически плурализъм, на многопартийна ко-
алиция на буржоазни партии (включително 
“социалдемократически”). 

Нагледен пример за това са сегашните пар-
ламентарно представени партии (БСП, ДПС, 
НДСВ, СДС, ДСБ и т.н.), които представ-
ляват малки, но заможни стопански и чинов-
нически прослойки от нашето общество. По-
голямата част от него (над 60 на сто), главно 
бедни и мизерстващи български граждани, ня-
мат свои представители в парламента. Те не 
могат да осигуряват на своите водители нуж-
ните финансови ресурси за организационна и 
политическа дейност (издаване на вестници, 
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телевизионни и радиопредавания). А парла-
ментарно представените буржоазни партии 
(които ежегодно получават огромни бюджет-
ни парични субсидии) ревниво пазят своето 
статукво, като въвеждат парични, клубни и 
други ограничения за равностойно участие на 
бедните партии в парламентарни и общински 
избори. 

Очевидно чрез провежданата от прави-
телството на Андрей Луканов промафиотска 
политика е поставено началото на мирното 
овладяване на българската социалистическа 
държава от представители на местния и чуж-
дестранния финансов и търговски капитал. В 
нашето общество бяха положени основите на 
съвременната буржоазна диктатура. 
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Депутатският имунитет 
През април 1976 г. тридесет и седемгодиш-

ният Андрей Луканов бе назначен за замест-
ник-председател на Министерския съвет (МС). 
Отговаряше за външноикономическите връз-
ки на България и бе неин постоянен предста-
вител в СИВ, гр. Москва. Оттогава работих-
ме (без лично да се познаваме) в една сфера. 
Когато той пое ръководството на външноико-
номическите връзки на нашата страна, имах 
научната степен “кандидат на икономически-
те науки”, получена през 1973 г. в Московския 
институт за икономически и политически из-
следвания и бях натрупал тригодишен стаж 
като научен сътрудник в Института по меж-
дународни отношения и социалистическа ин-
теграция (ИМОСИ), гр. София. 

По статут ИМОСИ беше към Българската 
академия на науките (БАН), но понеже об-
служваше предимно МС, Държавния съвет и 
Секретариата на ЦК на БКП, фактически бе-
ше на подчинение на Андрей Луканов. Макар 
да бяхме професионално свързани с него, ся-
каш идвахме от различни светове. Той беше 
градско чедо, чието детство преминава в мос-
ковски предградия. Моите родители бяха се-
ляни, занимаваха се със земеделие. Детството 
ми мина при тях в близкото до гр. Пловдив 
плодородно землище на с. Караджово. 
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До 1989 г. с Андрей Луканов периодично 
се срещахме на събрания в нашия институт 
(ул. “Пенчо Славейков” 15А). Той и тогавашни-
ят министър на външните работи Петър Мла-
денов идваха да информират изследователите 
международници за резултатите от техни по-
сещения в СИВ, ООН и други международни 
организации. Впрочем още през 1987 г. на та-
кава среща в института Петър Младенов разка-
за за работата на поредната сесия на ООН и за 
разговора му с тогавашния министър на вън-
шните работи на Съветския съюз Едуард Ше-
варднадзе, който препоръчал на българите “да 
се спасяват”. Тогава тази фраза ме впечатли, 
но едва когато беше разбита европейската сис-
тема на държавен социализъм и се разкриха 
връзките на Шеварднадзе с американското ра-
зузнаване, си дадох сметка колко важно за 
българските граждани е било това послание. 

През петнадесетте години (1976–1989 г.), 
когато у нас Андрей Луканов беше фактически 
най-висшият началник на работещите в сфе-
рата на международните икономически отно-
шения, включително и на сътрудниците на 
нашия институт, не бях разговарял с него. 
Познавахме се по физиономия и при срещи се 
поздравявахме. Към него се отнасях почтител-
но (главно заради неговото старшинство по 
възраст и служебен ранг), но не го приемах за 
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авторитет. Може би защото поначало изпитвах 
известно съжаление към лица, които заемат 
високи партийни и държавни длъжности, без 
да са били на продължителна “низова органи-
зационна работа”, т.е пряко да са ръководили 
трудови колективи и най-вече млади хора. Ос-
вен това през втората половина на 80-те годи-
ни на ХХ век в нашия институт често обсъж-
дахме икономически неизгодните за България 
връзки със Запада и бързото увеличаване на 
българския външен дълг. Мислехме, че това е 
политика на по-висшестоящи от Андрей Лу-
канов държавници и смятахме, че не му стига 
кураж да си подаде оставката от заеманата 
длъжност. 

По онова време Андрей Луканов минава-
ше за политик от младата комунистическа ге-
нерация, определян като “прагматик” и “тех-
нократ”. За такъв ми го представяше и негови-
ят състудент и първи помощник Иван Анаста-
сов (син на моя виден съселянин Йордан Анас-
тасов и на убитата партизанка Невена Йор-
данова от гр. Асеновград), с когото понякога 
се срещахме в кафенето на Министерския съ-
вет. При все това, когато щастието се усмихна 
на Андрей Луканов и той стана министър-
председател на Република България, същи-
ят претърпя провал. За по-малко от година 
(8.02.1990–20.12.1990 г.) Андрей Луканов ог-
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лави два правителствени кабинета и като видя 
политическото си фиаско, сдаде изпълнител-
ната държавна власт на безотговорно и безха-
берно коалиционно правителство (единствено 
и само за да избегне евентуалното си изхвър-
ляне от парламента и висшите партийни ор-
гани). Той извърши това в разрез с приетата 
от ВС на БСП специална резолюция, подкре-
пяща законно избраното социалистическо пра-
вителство. По сведения на Жан Виденов то-
гава Андрей Луканов най-безцеремонно е пос-
тавил Висшия партиен съвет пред свършен 
факт. Преди този съвет да започне заседание за 
обсъждане на издиганите от “опозицията” ло-
зунги за правителствена оставка, той я дава 
чрез декларация, прочетена пред представите-
ли на медиите. Проявява престъпен непуки-
зъм и безочие спрямо своите съпартийци и не 
зачита възприетите партийни уставни и мо-
рални норми на поведение. Бях в Съветския 
съюз (в Москва), когато през декември 1990 г. 
Андрей Луканов еднолично се е отказал да уп-
ражнява предоставената на БСП изпълнител-
на държавна власт. Новината за това (излъ-
чена по съветската телевизия) сякаш натъжи 
някои московчани, които предния ден бяха 
гледали състоял се в София грандиозен митинг 
в подкрепа на оглавяваното от Андрей Лука-
нов социалистическо правителство. 
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Съвременници и последователи на Анд-
рей Луканов не пропускат случай да го ква-
лифицират като “голям държавник”. Хубаво би 
било това да е вярно. Но всеки държавник се 
оценява по резултатите на неговите съзида-
телни дела. Големи държавници са например 
древногръцкият държавен глава на Атина Пе-
рикъл, допринесъл за увеличаване на силата и 
богатството на града-държава и за изгражда-
нето на Акропола; американският президент 
(1861–1865 г.) Абрахам Линкълн, “строшил 
веригите” на робството в САЩ; руският поли-
тик и правителствен ръководител В. И. Ленин, 
който от кръжочници е създал партия, взел е 
държавната власт (1917 г), освободил е мили-
они селяни от крепостничеството и е създал 
огромната промишлена и ядрена държава Съ-
ветски съюз; българският самороден политик 
и министър-председател (1920–1923 г.) Алек-
сандър Стамболийски, който е извършил по-
землени, външнотърговски, строителни, обра-
зователни и други реформи и за няколко го-
дини е възродил претърпялото две последо-
вателни национални катастрофи българско 
Отечество. 

А какво е станало през 1990 г., когато на-
чело на нашата държава е Андрей Луканов? 
В сравнение с 1989 г. през 1990 г. у нас брут-
ният вътрешен продукт намалява от 22 на 
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17 млрд. щ. д., т.е. с около 5 млрд. щ. долара. 
Извършва се “демонополизация” и раздържа-
вяване на външната търговия, вследствие на 
което българският износ се съкращава с около 
една трета. Правителството взема ненужни за-
еми от МВФ и Световната банка и увеличава 
държавния външен дълг с още 1,7 млрд. щ. до-
лара. Волунтаристично е разрушена социалис-
тическата политическа надстройка и са откри-
ти възможности за повсеместно разграбване на 
огромната държавна собственост (на икономи-
ческата база) и за създаване на организирана 
престъпност. 

Въпреки че сам се отказа от изпълнител-
ната държавна власт и я предаде на СДС, 
Андрей Луканов продължаваше да бъде реша-
ващ фактор в българския политически живот. 
Заедно с проф. Чавдар Кюранов създадоха вът-
решнопартийна и вътрешнодепутатска фрак-
ция, наречена Обединение за социална де-
мокрация. В състава на тази фракция преобла-
даваха външнотърговски деятели, дипломати, 
журналисти. Основната им задача бе да овла-
деят централните органи на БСП и по такъв 
начин да си осигурят постоянно депутатство и 
присъствие в парламента. Може да се предпо-
лага, че мероприятията (чести пресконферен-
ции, събрания) на фракционната група са фи-
нансирани от обсебилите народни пари и пред-
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приятия частни лица (Банка за земеделски кре-
дит – БЗК) и икономически групировки от 
типа на “Мултигруп”. 

Изглежда, върху характера на Андрей Лу-
канов е оставила отпечатък и заобикалящата 
го служебна среда. Той е работил основно в 
министертва и ведомства, където държавните 
служители (от чистачката до министъра) бяха 
обект на всекидневни одумки, сплетни, интри-
ги, заговори. Предимно такива “борчески” спо-
соби бяха използвани от него и след 1989 г., 
когато му се наложи пряко да участва в борич-
канията на висшето ръководство на БСП. При 
това зад кадър стоеше и ОСД. 

В БСП се беше обособила и фракционна 
група на Александър Лилов. Към нея се числя-
ха депутатите Янаки Стоилов и Николай Ка-
мов, Александър Маринов (бивш председател 
на Софийската градска организация на БСП). 
Бях свидетел на противоборствата между фрак-
циите на Александър Лилов и Андрей Лука-
нов на конгрес на БСП, състоял се към края 
на 1991 г. в залата на бившия Партиен дом. 
Този конгрес беше свикан непосредствено 
след парламентарните избори, спечелени “с 
малко” (и за кратко) от СДС. На конгреса се 
разгоря безидейна котерийна борба за овладя-
ване на висшето партийно ръководство глав-
но от фракциите на Александър Лилов и Анд-
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рей Луканов. Дори по време на почивките чле-
новете на тези фракции се събираха в отделни 
зали на бившия Партиен дом и обсъждаха 
своите тактически ходове за осигуряване на 
изборна победа. Тогава Андрей Луканов вече 
беше дезертирал от държавната власт, но (по 
сведение на Жан Виденов) се мъчил да поста-
ви начело на БСП свое протеже. Докато Алек-
сандър Лилов не се решил да прежали дори 
любимия си Янаки Стоилов. При избора на 
партиен председател кандидатът на Алексан-
дър-Лиловата фракция Янаки Стоилов си нап-
рави самоотвод с мотива, че е още млад и не 
може да поеме голямата отговорност да оглави 
многочислената партия. 

Сред предложените десетина кандидати 
за председател на БСП фигурираше името на 
младия (на 32 години) пловдивски делегат Жан 
Виденов. В последния тур на тайното гласува-
не за председателското място останаха да се 
състезават действащият председател Алексан-
дър Лилов, Георги Пирински и Жан Виденов. 
Но Лилов прецени, че няма никакви шансове 
за победа и призова своите привърженици да 
гласуват за Жан Виденов. 

Изглежда Виденов не е вярвал, че ще стиг-
не до балотаж и от централната трибуна въз-
кликна: “Аз, председател?” После с младежки 
плам заяви, че не се плаши от възлаганата му 
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политическа отговорност. Конгресът му гласу-
ва доверие и го избра за председател на БСП с 
внушително мнозинство. 

Фракцията на Андрей Луканов претърпя 
поражение, но даде да се разбере, че възнаме-
рява да продължи битката за овладяване на 
централното ръководство на БСП. Още след-
ващия ден във в. “Дума” се появи статия на 
талантливата журналистка Велислава Дърева 
(активен член на Лукановата фракция – Обеди-
нение за социална демокрация), която внуша-
ваше на читателите, че Жан Виденов е едва 
ли не предложен за партиен лидер от Алексан-
дър Лилов и негово покорно протеже. 

След партийния конгрес борбата за власт, 
имоти и привилегии изцяло се пренесе в пар-
ламентарната зала на Народното събрание. 
Това пролича особено при обсъждането (през 
1992 г.) на внесените от управляващата Пар-
ламентарна група на СДС закони за присво-
яване на народното богатство (от частни лица 
и фирми) чрез реституция на одържавена пок-
рита градска собственост, насилствена лик-
видация на държавни и кооперативни земе-
делски стопанства, приватизация на държавни 
и общински предприятия и банки, създаване на 
частни банки и застрахователни компании с 
държавни парични ресурси (взети под фор-
мата на невъзвращаеми кредити). Отначало 
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СДС, начело с “марксиста” Желю Желев, во-
деше политика на “съветска перестройка” т.е. 
на смяна на системата на държавен социали-
зъм с “демократична”, буржоазна многопар-
тийна форма на управление на държавата. 
Постепенно обаче тази съставена от малки рет-
роградни партии политическа коалиция (която 
през 1993 г. е трансформирана от Иван Костов 
в единна партия) стана агресивна и брутална 
политическа сила на реституционния и при-
ватизационния капитал. Представители на този 
капитал са предимно номенклатурни директо-
ри на заводи, мошеници и мафиоти, които 
бързо забогатяха чрез приватизация на дър-
жавни банки, предприятия и хотели. Хиляди 
от тях придобиха собственост чрез “реститу-
ция” на някога одържавени фабрики, жилища 
и магазини. Сега много “приватизатори” и 
“реститути” отдават построените от държава-
та и “реституирани” имоти под наем на чуж-
денци и получават големи доходи. Те форми-
рат богатата българска рентиерска, т.е. пара-
зитна обществена класа. 

Още от създаването си СДС стана провод-
ник на политика, обслужваща отвъдокеанска-
та олигархия. Неговите ръководители следват 
враждебен към Русия и двуличен спрямо Ев-
ропейския съюз (ЕС) политически курс (в мо-
мента такава политика се води и от управля-
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ващата върхушка на БСП). 
След моето избиране за народен предста-

вител (октомври 1991 г.) в Тридесет и шесто-
то народно събрание (от 17-и Пловдивски из-
бирателен район) се състоя първият ми раз-
говор с Андрей Луканов. Повод за разговора 
беше провелото се първо (и последно) заседа-
ние на временната парламентарна комисия за 
съдене на виновниците, довели (при държав-
ния социализъм) България до т.нар. трета на-
ционална катастрофа. Някой ме беше вклю-
чил (предполагам по указание на Андрей Лу-
канов) да представлявам БСП в тази комисия. 
Основание за това сигурно е дала направена-
та на 10 декември 1991 г. първа моя “реплика” 
в парламента. В тази реплика отхвърлих гнус-
ните твърдения, че 45-годишното управление 
(1944–1989 г.) на комунистите и земеделците е 
довело страната ни до “най-тежката иконо-
мическа катастрофа”50. Припомних, че Бъл-
гария е доведена до две национални катастро-
фи (1913 и 1918 г.) от цар Фердинанд Кобург-
готски. Посочих, че тези катастрофи са резул-
тат от водените войни (1913–1918 г.) и нами-
рат израз в 400-те хиляди български гроба51, 
репарациите, възлизащи на милиарди левове, 
                                                        
          50 Димов, Ангел. Глас народен, изд. “Везни”, С., 1994 , с. 3.  
          51 Стамболийски, Александър. Избрани произведения, Изд. 
на БЗНС, С., 1979, с. 365.  
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загуби на големи български територии и на из-
лаза на българската държава на Бяло море. 

Присъствах на въпросното заседание на 
временната комисия, която заседава в южното 
крило на сградата на днешното президентство 
(тогава Партийният дом не беше предоставен 
на НС). Комисията се ръководеше от бившия 
депутат и министър на промишлеността Румен 
Биков, който прочете подготвен от щатни “ек-
сперти” доклад за съдене на Андрей Луканов. 
Основното обвинение срещу него беше, че през 
периода 1980–1990 г. от името на държавата 
той е раздавал на развиващи се страни “помо-
щи” (включително и оръжия) в размер на ня-
колкостотин милиона щатски долара. 

Взех думата и обосновах нескопосаност-
та на това обвинение. Доказах, че въпросните 
“помощи” са нищожни (дори и да са дадени 
под формата на комисиони) на фона на десет-
ките милиарди долара печалби, които българи-
те са извлекли от осъществяваното икономи-
ческо и научно-техническо сътрудничество 
между България и развиващите се страни. Та-
зи информация имах от Института по между-
народни отношения и социалистическа интег-
рация при БАН. В института имаше секция 
“Развиващи се страни”, чиито сътрудници вла-
дееха по няколко чужди езика и изготвяха на-
учноизследователски проекти за развитието 
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на двустранното и многостранното икономи-
ческо сътрудничество на България с Третия 
свят. На базата на информация от такива про-
екти и на статистически данни на въпросното 
заседание заключих, че с изложените в докла-
да на комисията числа и “доказателства” Ан-
дрей Луканов не може да бъде осъден. В на-
чалото на своето изказване (без да знам, че се 
записвало от стенографка) направих уговорка-
та, че не изпитвам голямо уважение към Анд-
рей Луканов, но няма да подкрепя представе-
ните нелепи обвинения срещу него. Изглеж-
да, тази уговорка дълбоко е засегнала често-
любието му, защото още на следващия ден 
той ме покани на разговор и поиска да се от-
кажа от по-нататъшно участие във въпросната 
временна парламентарна комисия. Охотно се 
съгласих да бъда заменен с друг депутат от 
ПГ на БСП, но това не стана, понеже никой не 
внесе в НС официално предложение за такова 
разместване. Освен това въпросната комисия 
спря да заседава, а след няколко месеца се раз-
падна поради избирането на нейния председа-
тел Румен Биков за министър (април 1992 г.). 

През лятото на 1992 г. наследници на бив-
шата буржоазия, които вече бяха овладели съ-
дебната власт, успяха, макар и за няколко ме-
сеца, да отстранят Андрей Луканов от полити-
ческия живот. Вероятно са разбрали, че чрез 



 92

временни парламентарни комисии и скалъпе-
ни обвинения не могат да го вкарат в затвора и 
са въвлекли в тази мръсна работа главния про-
курор на Република България Иван Татарчев. 
С негово постановление на Андрей Луканов 
беше наложена мярка за неотклонение “за-
държане под стража”. Преди това в НС де-
путатите от СДС и ДПС му отнеха депутат-
ския имунитет. Гласуваха монолитно, без до-
ри да коментират неговата аргументирана за-
щитна реч. 

През юли 1992 г. в един следобед (тогава 
НС заседаваше през втората половина на деня) 
депутатите получиха прокурорското искане за 
снемане на депутатския имунитет на Андрей 
Луканов. Вечерта го прочетох у дома и конс-
татирах, че текстът е заимствай от въпросния 
некомпетентен доклад на временната парла-
ментарна комисия. На другата сутрин видях в 
НС Андрей Луканов, дошъл на заседание на 
постоянната Икономическа комисия и зад една 
колона (скрита от телевизионните камери) го 
посъветвах да постави в центъра на своята пле-
доария (след 48 часа) фактите относно външ-
ната търговия на България с развиващите се 
страни през периода 1980–1990 г., а именно: 
      – ежегодното положително търговско сал-
до на българската държава в тази търговия е 
превишавало 1 млрд. щ. долара; 
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      – за десетгодишния период това салдо е 
било над 10 млрд. долара; 
      – в българския експорт са доминирали про-
мишлените, включително машиностротелни-
те стоки. 

Впрочем сега, когато България е изпадна-
ла в положението на колониална развиваща 
се страна, нейното пасивно външнотърговско 
салдо (в т.ч. и спрямо страните от Третия свят) 
възлиза на милиарди евро. Българските граж-
дани буквално гладуват и мизерстват, за да се 
изплащат купуваните (вероятно и срещу ко-
мисиони) от САЩ, Израел, Италия и други 
държави военни транспортни средства и оръ-
жия по “натовски образец”. Фирми на натов-
ски държави, и най-вече на САЩ, завладяха 
българските позиции на оръжейните пазари на 
развиващите се страни. Спрямо нашата страна 
правят това, за което Андрей Луканов неспра-
ведливо бе държан в сградата на столичната 
следствена служба (на ул. “Развигор”). 

Няма да забравя следобеда на същия ден, 
когато през една от почивките на редовните 
пленарни заседания Андрей Луканов ме наме-
ри на опашка в бюфета на Народното събра-
ние и с грейнало лице на победител ми по-
шепна, че негови приятели, все още работещи 
в Министерството на търговията, му изготви-
ли пълна справка за търговията между Бълга-



 94

рия и развиващите се страни. Числата, за кои-
то бяхме говорили сутринта, били същите и 
потвърждавали тезата. 

При писането на тази книга библиотекар-
ките на НС любезно ми предоставиха копие от 
въпросната защитна реч на Андрей Луканов52. 
Ето извадки от нея. 

“Господин председател, госпожи и гос-
пожици народни представители! Би ми се ис-
кало да вярвам, че независимо от партийните 
различия и психологическата обремененост, 
всички разбираме смисъла и значението на 
днешната дискусия. Тя ме засяга дълбоко и 
това е естествено. Но тя далеч надхвърля пер-
соналните рамки, защото днес ние ще говорим 
преди всичко за това как разбираме и как при-
лагаме основни понятия и принципи като де-
мокрация, парламентаризъм, законност, наци-
онален интерес. 

Въпреки оправданите за случая емоции 
ще се опитам трезво и обективно да изложа 
пред вас политическите, професионалните и 
правните аргументи, които ме водят до заклю-
чението, че обвиненията, отправени срещу мен 
и срещу редица мои бивши колеги, от главния 
прокурор на републиката, са правно несъстоя-
                                                        
          52 36-о народно събрание, 104 заседание, София, 7 юли 1992, 
открито в 15,10 часà. 
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телни и необосновани по същество, че те са 
плод на политически амбиции и предубеде-
ност. 

В искането на главния прокурор се прави 
сензационното разкритие, че съм бил замест-
ник-председател на правителството на Георги 
Атанасов. Признавам пред вас тази своя вина и 
дълбоко се разкайвам. Поемам пълна отговор-
ност за всички свои действия и решения в това 
ми качество. И то не само за визирания пери-
од, но и за цялото време от 1976 до 1990 г., ко-
гато съм бил член и председател в няколко по-
редни правителства. 

Проблемът обаче е в това, че Главна про-
куратура, след трескаво и продължително ро-
вене в стотици и хиляди документи, не е успя-
ла да докаже нищо повече от този общоизвес-
тен факт. В искането на главния прокурор се 
съдържат няколко твърдения, които изискват 
кратък професионален коментар. Той твърди 
следното: 

“Решенията за отпускане на кредити и без-
възмездна помощ за някои развиващи се стра-
ни са дали изключително тежко отражение вър-
ху икономиката на страната, тези решения са 
довели обективно до необслужваемост на вън-
шния ни дълг”. Какво значи “обективно” не мо-
га точно да схвана. И тук цитирам: “Поради 
подобни вредни за държавата ни решения и 
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други (неназовани) противоправни прояви на 
партийни и държавни ръководители през спо-
менатия период...” (край на цитата), външни-
ят ни дълг се е увеличил до 10 млрд. 657 млн. 
долара в края на 1989 г. 

Всичко това давало основание за търсене 
на наказателна отговорност по членове 204 и 
219 от Наказателния кодекс, съответно за длъж-
ностно присвояване и безстопанственост. 

... В тази връзка бих искал да имате пред-
вид следното. Първо, предоставянето на кре-
дити, а в отделни случаи и помощи на разви-
ващите се страни, е елемент от политиката на 
българската държава, насочена към активизи-
ране на връзките с онази част от света, която 
не съвсем правилно се нарича “Трети свят”. 
Тази политика... включва и неотменната гри-
жа за стопанската изгода както за българската 
държава, така и за фирмите и предприятията, 
...изгодата не може да се оценява на парче, тя 
се измерва в рамките на цялостните ни отно-
шения със страните партньори... 

Достатъчно е да посоча пред вас следните 
данни: за периода 1980–1989 г. България е про-
дала стоки и услуги в развиващите се стра-
ни на обща стойност около 19 млрд. долара, а 
е внесла от тези страни стоки и услуги на сума 
около 9 млрд. долара. С други думи, активно-
то салдо на България в икономическото сът-
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рудничество с тези страни за 10 години е от 
порядъка на 10 млрд. долара. (Шум и реплики 
в залата.) 

Ако вземем по-кратък период, който за Про-
куратурата “случайно” съвпада с мандата на Ге-
орги Атанасов, но би трябвало да се анализира 
от 1985 г., тъй като именно тогава нашият вън-
шен дълг започва отново да расте, ще видим, че 
за 5 години (1985–1989 г.) чистата разлика в 
полза на България между износа и вноса от раз-
виващите се страни е около 3 млрд. долара... 

Второ, решително протестирам като бъл-
гарин против лекомисленото обявяване на на-
шите вземания от развиващите се страни за 
несъбираеми. За да вземе главата на един де-
путат, главният прокурор е готов да отпише 
български вземания за около 2 млрд. долара. 

Трето, абсолютно несъстоятелни и дори ко-
мични от професионална гледна точка са твър-
денията, че кредитите и помощите за развива-
щите се страни били увеличили външния ни 
дълг и довели до неговата “необслужваемост”...  

Работата е там, че между нашите кредити 
и помощи за развиващите се страни и заеми-
те, които получавахме от банки и институции 
на Запад, практически няма никаква връзка 
или зависимост...  

Четвърто, България е оказвала, макар и в 
скромни размери, хуманитарна помощ на раз-
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виващите се страни, намиращи се в особено 
тежко или бедствено положение. Мисля, че 
нямаме никакви основания и днес да се сра-
муваме от това... 
      Пето, вземайки решение за предоставяне-
то на кредити и помощи за развиващите се 
страни, правителствата на България са дейст-
вали въз основата на конкретни основания и 
преценки и са го правили изцяло в рамките на 
своите конституционни пълномощия... 

Шесто, поразително е все пак, че юрис-
ти могат да говорят за присвояване, когато не 
само липсва всякаква корист или облага, но 
става дума за отношения между държави. То-
ест между правни субекти, чиито отношения 
изобщо не се регулират от разпоредбите на 
българското или друго наказателно право...”. 
       По време на пленарното заседание, на ко-
ето се разглеждаше прокурорската докладна 
записка за отнемане на депутатския имунитет 
на Андрей Луканов, прецених, че не е целе-
съобразно да правя изказване. Защото, първо, 
нямах какво да добавя към неговата образцо-
ва реч и второ, във вестниците беше съобще-
но за предстоящо отнемане и на моя депутат-
ски имунитет. Очакваше се само решение на 
парламентарната група на СДС и нейния пред-
седател Александър Йорданов. Броят на де-
путатите на тази група заедно с тази на ней-
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ния съюзник ДПС образуваше абсолютно мно-
зинство, което можеше автоматично да ме 
изпрати в кауша. Тази мярка е предвидена, 
понеже към края на април 1992 г. в с. Цалапи-
ца и над 60 села на Пловдивски окръг бях 
подкрепил “селските бунтове” за защита и 
опазване на кооперативното имущество. Та-
кива бунтове имаше в над 600 български се-
ла, където по силата на приетия по-рано За-
кон за собствеността и ползването на земе-
делските земи (ДВ, бр. 18, 1992 г.) започна наз-
начаване на ликвидационни съвети, насилст-
вена ликвидация на трудовокооперативните 
земеделски стопанства и разграбване на тех-
ните сгради, земи, машини и инвентар. 

Впрочем ликвидационните съвети на ТКЗС 
бяха насилствено въведени през пролетта на 
1992 г., когато бе приет въпросният закон за 
земята. Всеки ликвидационен съвет наброява-
ше по 5–13 души, назначавани от областни-
те управители предимно по предложение на 
политически партии. “Ликвидаторите” (чийто 
общ брой в страната превишаваше 20 хил. ду-
ши) се занимаваха едновременно с отглеж-
дане на селскостопански култури (главно пше-
ница) и ликвидация на юридическото лице – 
ТКЗС. Заплатите им се осигуряваха от съот-
ветните ТКЗС и разпродажбите на тяхното 
имущество. 
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В периода април – юли 1992 г. в стопан-
ските дворове на стотици наши села, член-ко-
операторите се барикадираха и успяха да опа-
зят своите сгради, машини и други средства 
за производство. В с. Цалапица, Пловдивско и 
в още много села властите направиха неуспеш-
ни опити да наложат ликвидаторите с поли-
ция, палки и кучета. Към края на 1992 г. в На-
родното събрание правителството на Филип 
Димитров не получи вот на доверие и бе сва-
лено от власт. Но и съставеното с мандата на 
ДПС правителство на проф. Любен Беров дъл-
го време не изпълняваше обявеното в прог-
рамната си декларация обещание да “преуста-
нови” разрушителната дейност на ликвидаци-
онните съвети на ТКЗС. Във връзка с това през 
пролетта на 1993 г. по моя инициатива бяха 
организирани множество срещи, включително 
и с президента на Р България Желю Желев. На 
тях стана ясно, че интересите на ликвидатори-
те и грабителите на кооперативното имущест-
во у нас се бранят от високопоставени дър-
жавни лица. Група депутати (Стойчо Шапатов, 
Донка Дончева, Тодор Тодоров) прибягнахме 
до заплашителни мерки, в това число и подпис-
ка с искане на вот на недоверие на правител-
ството. Дни след като агенция “Ройтерс” раз-
пространи новината за събиране на такава под-
писка в Народното събрание беше приет закон, 
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чрез който беше редуциран броят на ликвида-
ционните съвети на ТКЗС (до 3 души) и бе 
определен краен срок на тяхното съществуване. 

През лятото на 1992 г. депутатският ми 
имунитет бе запазен главно защото в парла-
ментарната група на СДС са ме защитили се-
дем депутати, които преди 9 септември 1944 г. 
са били легионери и благодарение най-вече на 
застъпилия се за мен тогавашен лидер на ле-
гионерската партия “Демократически форум” 
Васил Златаров. До момента на решаването на 
въпроса за моя депутатски имунитет с него не 
се познавахме лично, въпреки че бяхме рабо-
тили близо десет месеца в една зала. Факт, кой-
то показва, че през 1992 г. в парламента има-
ше остра политическа конфронтация. 

След като е чул разговора ми с председа-
теля на парламентарната група на СДС на 
тази тема, Васил Златаров ми се представи и 
каза, че неговият “легион” (от седем депутати в 
СДС) е решил да не бъда предаден на следст-
вието. С присъщия си идеализъм (заради идеи 
след 9.09.1944 г. е бил изпращан в лагери) той 
добави: “Ти защитаваш нас, бедните”. 

На следващия ден (9 юли 1992 г.) в ПГ на 
СДС е било отхвърлено предложението за пре-
махване на депутатския ми имунитет. Без под-
крепата на седемте легионери и всички депу-
тати от ДПС трудно можеше в пленарната зала 
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да се наберат нужните 121 гласа за формиране 
на мнозинство (броят на депутатите от БСП 
беше 110 души). Така се сприятелих с легионе-
ра Васил Златаров, който понякога ми разказ-
ваше интересни случки из живота в лагерите, 
където самостоятелно е научил чужд език и е 
станал преводач. Той (за разлика от някои бив-
ши комунисти) не се оплакваше от комунисти-
ческата власт, при която е лагерувал в най-цве-
тущата си възраст. 

Престоят на Андрей Луканов в ареста (ос-
новно във Военномедицинската академия) про-
дължи до края на 1992 г., т.е. шест месеца. 
Междувременно под ръководството на пред-
седателя на ПГ проф. Нора Ананиева беше ор-
ганизирана кампания за освобождаването му 
от “затвора”. На отлично владеещите западни 
езици депутатки – Елена Поптодорова и Нина 
Геринска, беше възложено да пишат писма до 
централни органи и съдилища на Европейс-
кия съюз. Голяма подкрепа на Андрей Лука-
нов оказа в. “Дума”, където бяха публикувани 
десетки материали на тази тема. Особена ак-
тивност прояви главният редактор на вест-
ника Стефан Продев, който ми е споделял, че 
“много вярва в момчетата” от ОСД. 

Междувременно “социалдемократите” от 
ПГ на БСП изобщо не се занимаваха с осво-
бождаването на арестувания още през про-
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летта на 1992 г. и несправедливо осъден на 
затвор бивш министър-председател и парти-
ен член Георги Атанасов. Неговият няколко-
годишен престой в хладните килии на Кре-
миковския затвор завинаги ще остане като 
пример на извършена у нас политическа реп-
ресия над един достоен български политик и 
държавник. 

За преждевременното му освобождаване 
от затвора допринесоха Стефан Савов (тогава 
председател на ПГ на СДС) и Александър 
Сталийски (лека им пръст), чиито бащи са 
били министри по време на Втората световна 
война (1941–1945 г.) и осъдени (1945 г.) на 
смърт от Народния съд. С тяхно съдействие бя-
ха събрани 13 подписа на депутати (в т.ч. и на 
популярния Георги Марков) от СДС. Така бе-
ше съставен общ списък на 123 (от 240) народ-
ни представители и се формира парламентар-
но мнозинство (от БСП – 100, СДС – 13 и ГОР – 
Гражданско обединение за републиката – 10), 
настояващо пред президента на Република 
България да бъде пуснат на свобода Георги 
Атанасов. Към събиране на подписи се прис-
тъпи след постигната договореност с прези-
дента Желю Желев на състояла се към края на 
март 1994 г. среща в президентската сграда. На 
тази среща освен мен присъстваха депутати 
от Пловдивски окръг – ръководителя на гру-
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пата Георги Пирински, Стойчо Шапатов, Дон-
ка Дончева и Велислава Дърева. 

Преди да поискам тази среща, бях изпъл-
нил поръчението на председателя на ПГ на 
БСП Красимир Премянов и на големия бъл-
гарски историк акад. Илчо Димитров и заед-
но със съпругата си Руска отидох в Кремиков-
ския затвор на свиждане на Георги Атанасов 
(родом от с. Православен, Пловдивско). Си-
гурно докато съм жив няма да забравя този 
мразовит мартенски петък, през който станах 
свидетел на жалка гледка: невинен и болен от 
простуда български министър-председател, 
поставен в студена, задушна килия, без сер-
визни помещения, заедно със затворник, изле-
жаващ двадесетгодишна присъда за убийство. 

Едва дочаках да минат празничните дни и 
в понеделник сутринта позвъних (по телефон-
ната петолъчка) на президента Желю Желев. 
Обади се началникът на неговата канцелария 
доц. Ивайло Трифонов. Помолих го да уреди 
спешна среща на президента с пловдивските 
депутати за обсъждане на по-скорошното ос-
вобождаване на Георги Атанасов от затвора. 
Със задоволство чух изразената от Ивайло 
готовност бързо да свърши тази работа. Не се 
наложи да бъдат свиквани пред президентст-
вото протестни акции на селяни, членуващи в 
над три хиляди земеделски кооперации. 
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Дни преди да се състои въпросната среща 
президентът Желю Желев е използвал “неви-
димата” си власт за преместване на Георги 
Атанасов в друг по-малко строг затвор. С то-
зи ход (за който узнах преди срещата от съп-
ругата на Атанасов – Людмила) той допринесе 
за провеждане на по-спокоен разговор и дори 
за взаимна обмяна на любезности. Например 
след като се здрависа с нас (прегърна Велисла-
ва Дърева) и седна на стола, президентът най-
напред се обърна към мен с комплимента, че 
предвижданията ми винаги се сбъдват и зато-
ва първият въпрос към мен беше дали ще има 
предсрочни парламентарни избори. Отговорих 
чистосърдечно, че такива избори сигурно ще 
има, но провеждането им би имало смисъл, ако 
се промени прилаганата неолиберална моне-
тарна политика. 

За близо два месеца след срещата с пре-
зидента Стойчо Шапатов беше събрал 110 под-
писа на депутати от БСП и ГОР с обещание 
на Георги Марков да се подпише на 121-во 
място.  

По съвета на Александър Сталийски – 
член на Демократическата партия, се срещ-
нахме в бюфета на НС със Стефан Савов и го 
помолих: първо, да не пречи на депутати от 
ПГ на СДС да участват в подписката за пред-
срочно освобождаване на Георги Атанасов от 



 106

затвора; второ, да не прави по този въпрос 
изявления по медиите. Получих поисканото 
от Стефан Савов съгласие, без което струва 
ми се това благородно дело нямаше да се 
увенчае с успех. Освен това той ме увери, че 
винаги е бил против политическите съдебни 
процеси, към които причислявал и този на 
Георги Атанасов. 

 След завръщането си в парламента (на-
чалото на 1993 г.) имахме коректни отношения 
с Андрей Луканов. Например по време на обща 
вечеря на ПГ на БСП в бивша почивна станция 
на ЦК на БКП (гр. Велинград) той изпратил 
организаторката Петя Шопова (депутатка от 
Пазарджишки район) да ме заведе да седна на 
масата на неговото семейство. Там беше и не-
говият син, който дни преди това беше завър-
шил висше образование в Москва. По този по-
вод Андрей Луканов изглеждаше горд и щаст-
лив. Бащински се грижеше за доброто настро-
ение на сина си. 

Присъствах и на петдесет и петия рожден 
ден на Андрей Луканов в кабинета (северната 
част на НС) на председателя на ПГ другарка-
та Нора Ананиева. От името на рожденика ме 
покани тогавашият депутат и главен редак-
тор на в. “Дума” Стефан Продев. Честването 
се състоя през една от почивките на заседа-
ващия парламент. Участваха предимно чле-
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нове на “социалдемократическото” Обедине-
ние за социална демокрация. 

Преди тези другарски срещи само веднъж 
публично бях скастрил Андрей Луканов. То-
ва стана на състояло се в пленарната зала на 
Народното събрание заседание на парламен-
тарната икономическа комисия. По време на 
това заседание Андрей Луканов и тогаваш-
ният шеф на Агенцията за приватизация Ре-
нета Инджова нарушиха дневния ред и близо 
два часа (от 10 до 12 часà) един след друг се 
изказваха от трибуната (вероятно по поръче-
ние на мафиотски босове), за да ни убедят, че 
трябва час по-скоро да бъде приватизиран на-
миращият се срещу сградата на НС държавен 
хотел “София” (сега “Радисън”). Търпението 
ми се изчерпа, когато Андрей Луканов заяви, 
че срещу определена сума в долари “одмах” 
щял да продаде въпросния хотел. Взех дума-
та и напомних на присъстващите (в това чис-
ло и журналисти), че държавната собственост 
принадлежи на народа, а някои хора се раз-
пореждат с нея сякаш им е “бащиния”. При-
зовах при всяка приватизация на държавни 
обекти, включително и на хотели, да се мис-
ли най-напред за бъдещето на трудовите хо-
ра. Докато се изказвах, Андрей Луканов сто-
еше прав на противоположния край на пле-
нарната зала и не възразяваше на казаното в 
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защита на държавната собственост и на тру-
дещите се български граждани. Но той не из-
рази и съжаление за пропиляното ценно вре-
ме и фактическия провал на едно от редовни-
те заседания на парламентарната икономи-
ческа комисия. 
       През лятото на 1994 г. с Андрей Луканов 
бяхме на една позиция по предложението за 
предизвикване на предсрочни парламентарни 
избори. При поименното (по азбучен ред) гла-
суване в ПГ след мен и той гласува против 
това предложение. После разбрах, че “едино-
действието” ни е станало по различни мотиви. 
Моят отрицателен вот беше продиктуван от 
следните обстоятелства: БСП няма ясна “бан-
кова”, “външнотърговска и въобще икономи-
ческа политика”; не разполага с нужните уп-
равленски кадри; няма солиден коалиционен 
партньор53. Докато Андрей Луканов е бил за 
отлагане на предсрочните парламентарни из-
бори и за запазване на ръководеното от проф. 
Любен Беров правителство, при чието управ-
ление можеха тайно да се “приватизират” дър-
жавни обекти, предприятия и пари и да се 
укрепват вече създадените мафиотски банки 
и икономически групировки. По това време в 
                                                        
        53 Стенографски протокол от състоялия се на 29 юли 1994 г. 
пленум на ВС на БСП. 
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Икономическата комисия на НС Андрей Лука-
нов прокарваше законодателни мерки за дър-
жавна подкрепа на “частния национален ка-
питал”. Представяше се за съвременен соци-
алдемократ от западноевропейски тип.  
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“Социалдемократически” превъплъщения 
      По време на шестмесечния си престой 
(юли – декември 1992 г.) в следствената сгра-
да на софийската улица “Развигор” и във Во-
енномедицинска академия Андрей Луканов е 
написал самостоятелна брошура54. В тази бро-
шура той представя себе си като социалде-
мократ от западноевропейски тип. Нищо не 
споменава за резултатите от своето министерс-
тване през 1990 г. и за неолибералната си по-
литика на изграждане на “демократичен капи-
тализъм” в България. Изживява се като соци-
алдемократически лидер на Българската соци-
алистическа партия. Изтъква на преден план 
нейното “деболшивизиране” и “социалдемок-
ратизиране” след 1989 г, намерило израз в от-
ричането на насилствени и радикални методи 
на обществено преустройство и отказ от “мар-
ксистко-ленинската доктрина” и “принципа на 
демократическия централизъм”55. 
      С написаното в брошурата Андрей Лука-
нов очевидно е искал да се хареса и на запад-
ноевропейските социалдемократически лиде-
ри, чиито партии по онова време управляваха 
повечето от 12-те стари страни – членки на 
                                                        
         54 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992.  
         55 Пак там, с. 17 
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Европейския съюз. Обявява се за поклонник 
на западноевропейския модел на социална дър-
жава и за социалдемократ, който едва ли не по 
принуда е властвал и ползвал привилегии и 
благини по време на “тоталитарния режим” и 
“тоталитарната власт на комунистическата пар-
тия” у нас. Правил е кариера, възхвалявайки 
противния нему първи партиен и държавен 
ръководител Тодор Живков. Подкрепял е анти-
демократичната “узурпация и концентрация 
на властта в ръцете на една личност и нейния 
вечно сменящ се антураж”56. По всичко личи, 
че въпросната брошура е била поредната нова 
заявка на Андрей Луканов за върховната пар-
тийна и държавна власт. Това не е съчинение, в 
което анализира и преосмисля резултатите от 
своето управление или запълва излишното си 
свободно време в “затвора”. В брошурата са 
очертани представите на Андрей Луканов за 
смяна на системата на “казармения социали-
зъм” с демократично общество по западен 
образец. При това, като се прилага еволю-
ционен подход на постепенна реституция на 
одържавени имоти и приватизация на държав-
ната собственост. Според него тези процеси 
трябвало да протичат десетилетия наред, за да 
се избегнат сривове в националната иконо-
                                                        
         56 Пак там, с. 16. 
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мика, “социални и граждански сблъсъци”57. 
По “еволюционен път и на основата на соци-
алдемократическите ценности”58 (демокрация, 
хуманизъм и справедливост) следвало да се 
осъществява и интегрирането на България към 
западноевропейските политически и стопански 
структури. 

Според Андрей Луканов “казарменият со-
циализъм” претърпял “провал” поради “уто-
пичната” му природа, “липсата на демокрация” 
и “потискане на личността”. Но признава, че 
“казарменият социализъм ни остави добре раз-
вита обществена инфраструктура, мощна дър-
жавна индустрия... силна кооперативна тра-
диция, общодостъпно здравеопазване и раз-
гърната система на социално осигуряване”59. 
В брошурата Андрей Луканов предлага “со-
циалдемократическа алтернатива” за България. 

Тази алтернатива обхваща:  
– съставяне на лявоцентристко правител-

ство;  
– подкрепа на републиканската и много-

партийната форма на държавно управление;  
– изграждане на “динамична и конкурен-

тоспособна пазарна икономика”;  
                                                        
         57 Пак там, с. 32–33. 
         58 Пак там, с. 30 
         59 Пак там, с. 31 
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– поставяне на отношенията между дър-
жавните органи и обществените предприятия 
на пазарна основа;  

– бонова или друга форма на социално 
справедлива приватизация на държавната соб-
ственост;  

– държавно регулиране на стопанския жи-
вот; държавно подпомагане на земеделските 
производители и на кооперативното движение. 

Определените насоки на политическо и 
икономическо развитие на българската дър-
жава са алтернатива и на водената от прави-
телството на Съюза на демократичните сили 
политика на “шокова терапия” на нашата ико-
номика (1992 г.). Тази терапия се извършваше 
предимно с монетаристки механизми – пре-
махване на държавния контрол и либерали-
зация на цените на стоките и на валутния курс, 
волунтаристично и прекомерно повишаване на 
основния лихвен процент. Министър-предсе-
дателят Андрей Луканов всячески ухажваше 
и подпомагаше с кадри, сгради, печатарска хар-
тия, коли, създадения след 10 ноември 1989 г. 
Съюз на демократичните сили. 

През лятото на 1990 г. той успя да убеди 
народните представители от Великото народ-
но събрание да изберат лидера на СДС Желю 
Желев за президент-председател на Република 
България. По сведения на Жан Виденов преди 
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тези избори във Великото народно събрание 
имало нагласа български президент да бъде 
представителят на Българския земеделски на-
роден съюз (БЗНС) Виктор Вълков. Този из-
бор бил осуетен от Андрей Луканов, който се 
“погрижил” да няма нужното парламентарно 
мнозинство, задължавайки депутатите от БСП 
Захари Захариев и Росен Карадимов да се скри-
ят в чужбина. Тогава Андрей Луканов едва ли 
е предполагал, че в СДС ще се появят лидери, 
които ще настояват да бъде предаден на съд. 
Дали е допускал, че борбата за “демокрация” и 
“пазарна икономика” ще се сведе главно до 
реституиране на одържавени имоти (фабрики, 
жилища, магазини и ателиета) и приватизация 
(т.е. узаконена кражба) на държавни и общин-
ски банки и предприятия?! В брошурата Лука-
нов изразява тревога от разрушителната сила 
и антинародния характер на водената от “дес-
ните” (ръководителите на СДС) политика на 
“смяна на системата”. Обвинява ги, че проявя-
вали припряност и прибързаност при прилага-
нето на тази политика и подменяли “идеята 
за действителна смяна на системата с рести-
туция”60, която плодяла “многобройна прос-
лойка от рентиери”. Всъщност лидерите на 
СДС следват прилаганата от Андрей Луканов и 
                                                        
        60 Пак там, с. 53. 
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БСП политика на “смяна” на социалистическа-
та система. С тази разлика, че издигат лозунга 
за “незабавна смяна на системата” чрез пълно-
то ѝ разрушаване. Докато “социалдемократи-
те” са за еволюционно, плавно сменяне на со-
циалистическия обществен строй. За тях “смя-
ната на системата не е и не може да бъде ре-
волюционен акт, акт на разрушение и тотално 
отрицание”61. “Социалдемократите” и “дес-
ните” обслужват интересите на постсоциалис-
тическата буржоазия от мафиотски тип. Затова 
провеждат и еднаква политика. Но в борбата за 
власт и надмощие между тях “социалдемок-
ратите” убеждават обществото, че могат по-
умело да прилагат някои политически и ико-
номически механизми: приватизация; прив-
личане на чуждестранни “инвеститори”; “въз-
становяване на частната собственост върху зе-
мята” 62 (точната формулировка бе уточнява-
не на титулите на частната поземлена собст-
веност у нас). 

“Социалдемократите” (които и сега огла-
вяват БСП) са единодушни, че у нас цялата 
държавна собственост трябва да бъде прива-
тизирана, разпродадена. Споровете им с пред-
ставителите на нашата компрадорска буржо-
                                                        
         61 Пак там, с. 33.  
         62 Пак там, с. 51 
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азия, т.е. СДС, се въртят само около това колко 
време трябва да продължи приватизационният 
процес, на кого и как да бъдат “продадени” 
българските държавни банки и предприятия. 
Родните “социалдемократи” се борят за пра-
вото да бъдат единствени приватизатори на 
държавните и общинските имоти в нашата 
страна. Твърдят, че знаели как да ги продават 
на високи цени и да предоставят част от тях 
на местния частен бизнес, за разлика от ком-
прадорите, които играят роля на чуждестран-
ни комисионери. 

Главно поради това Андрей Луканов нас-
тоява държавата “да наблюдава и регулира” 
участието на “чужди капитали в преструкту-
рирането и развитието на българската иконо-
мика”63. Основателно констатира, че приетият 
от парламентарното мнозинство на СДС улт-
ралиберален Закон за чуждите инвестиции у 
нас (1992 г.) създал “режим, близък до този на 
капитулациите”64. Като министър-председател 
Андрей Луканов пусна дълго потисканите и по-
забравени фурии на частнособственическия 
интерес. Очакваше, че това ще способства и за 
повишаване на личната заинтересованост на 
земеделските производители, за повече и по-
                                                        
         63 Пак там, с. 52, 53.   
         64 Пак там, с. 58. 
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качествени селскостопански стоки. Две годи-
ни по-късно той разбра, че събуждането на 
частнособственически страсти се използва за 
насилствена ликвидация на земеделските коо-
перации и за разграбване на тяхното имущес-
тво. С късна дата изрази възмущението си от 
обявената “война на кооперациите” и “връ-
щането на селското стопанство с петдесет го-
дини назад” 65. 

Общо взето брошурата на Андрей Луканов 
може да бъде полезна предимно на съвремен-
ните “социалдемократи”. В нея има твърде 
много еклектика, благопожелания и неверни 
изводи и заключения. Например механично се 
смесват понятията “разновидност на тоталита-
ризма” (сталинисткия модел на социализма) с 
хитлеристкия “десен тоталитаризъм”66. Не по-
чива на историческите факти и твърдението 
на Луканов, че Сталин бил изпратил “в архи-
ва” идеите на Георги Димитров за единство на 
“демократите” срещу настъпващия хитлери-
зъм и подписал “позорния пакт с Хитлер”. 

Съветско-германският пакт за ненападе-
ние е подписан на 23 август 1939 г. по пред-
ложение на Германия. С този пакт воденото 
от Й. В. Сталин правителство на Съветския 
                                                        
         65 Пак там, с. 58.   
         66 Пак там, с. 14. 
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съюз се надявало да отложи надвисналата 
война със силната германска войска. Преди 
това са направени многобройни предложения 
към западните държавни ръководители Дала-
дие (Франция) и Чембърлейн (Англия) да бъ-
де подписана тристранна “конвенция за ко-
лективна безопасност в Европа” и за органи-
зиране на военна отбрана срещу евентуална 
агресия. За целта са водени и преговори меж-
ду военни делегации на трите държави. Про-
такането от страна на английските и френски-
те представители и отказът им да поемат “оп-
ределени задължения” убедили съветската во-
енна делегация, че няма изгледи да бъде при-
ето споразумение. Междувременно съветските 
ръководители получавали информация, че уп-
равляващите кръгове в буржоазна Англия и 
Франция отдавна планирали да сблъскат Гер-
мания и Съветския съюз. Очевидно няма нищо 
лошо в миротворческата дипломатическа дей-
ност на Сталиновото съветско правителство. 
По-скоро позорни са увъртанията на английс-
ките и френските буржоазни лидери, които 
тласкали два велики народа към взаимно из-
требление, за да могат след това да ги покорят 
и да им отнемат богатствата. Удивително е, че 
тези несложни за разбиране факти се игнорират 
и изопачават от дипломирания дипломат Анд-
рей Луканов. 
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Прославеният съветски пълководец, мар-
шалът на Съветския съюз Георгий Жуков пи-
ше, че ако “правителствата на Англия и Фран-
ция бяха пожелали в 1939 г. да обединят во-
енните си сили с тия на Съветския съюз про-
тив агресора, както предлагахме ние, съдбата 
на Европа щеше да бъде друга”67. 

Еклектични са и формулировките на Лука-
нов за различията между “сталинизма” и “ле-
нинизма”68. Например трудно може да се раз-
бере смисълът на твърдението, че “сталиниз-
мът” е “мутант”, но и “отрицание” на “лениниз-
ма”. От своя страна пък ленинизмът бил “ло-
гично и сюблимно развитие на левия маркси-
чески радикализъм”. Непонятно е и обяснени-
ето, че сталинизмът бил “един десен вариант 
на болшевизма, който се характеризира с под-
чертан консерватизъм, абсурдна етатизация 
(одържавяване) и бюрократизиране на общест-
вено-политическия и стопанския живот”. 

През 1921 г., т.е. четири години след Октом-
врийската социалистическа революция (1917 г.), 
В. И. Ленин признава, че болшевиките са отиш-
ли “твърде далеч по пътя на национализация-
                                                        
         67 Жуков. Георгий. Спомени и размисли, Държавно военно 
издателство, С., 1969, с. 181.  
         68 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 29. 
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та на търговията и промишлеността”69. Този 
процес придобил широки размери най-вече в 
периода 1918–1921 г., когато над един милион 
белогвардейци и чуждестранни наемници от 
САЩ, Франция, Англия, Япония и Италия не-
колкократно извършват интервенция в Русия, 
мъчат се да завладеят Москва и да отнемат от 
съветските комунисти държавната власт. Тога-
ва съветското правителство трябвало да дейст-
ва и в икономиката “по военному”. Но след 
разгрома на интервентите В. И. Ленин разра-
ботва нова икономическа политика, в която 
по-голямо приложение да намират пазарните 
инструменти за оживление на икономиката. 
По негово настояване в съветската държава е 
дадено правото на селяните след издължаване 
на “натуралния данък” да могат свободно да 
обменят своята селскостопанска продукция. 

В ролята на “социалдемократ” Андрей Лу-
канов се разграничава от “болшевизма”. Пред-
ставя руските комунисти болшевики за едва 
ли не жестоки насилници и гамени, понеже 
наред с другите форми на политическа борба 
допускали и “насилието като метод за рево-
люционно преустройство”70 на обществото. Той 
                                                        
         69 Ленин, Владимир. Полное собр. соч., Изд. политической 
литературы, М., 1969, т. 43, с. 63.  
         70 Луканов, Андрей. Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 22. 
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сякаш ги обвинява, задето през октомври (по 
стар стил) 1917 г. те с въоръжено въстание 
взели държавната власт в Русия и я използва-
ли за освобождаване на стотици милиони кре-
постни селяни от вековна експлоатация, нище-
та и робска зависимост. Намеква, че съгласно 
еволюционния възглед на “социалдемократи-
те” трябвало да се чака, докато узреят иконо-
мическите условия и крепостното робство от-
падне от само себе си. 

По принцип болшевиките са против на-
силието над хората. Споделят обаче форму-
лата на Карл Маркс, че “Насилието е акушерка 
на всяко старо общество, когато то е бременно 
с ново”71. 

Този извод произтича от хилядолетното 
развитие на човешкото общество, претърпя-
вало революционни преобразувания главно 
вследствие на постоянното усъвършенстване 
на обществените производителни сили и най-
вече на оръдията на труда. Сред тях се откро-
яват буржоазните революции и гражданските 
войни в Англия (1653 г), Франция (1789 г), 
САЩ (1862 г.), Русия (февруари 1917 г). 

Още през 1847 г. големият немски учен 
Фридрих Енгелс написва проект на комунис-
                                                                                                            
         71 Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. на БКП, С., 1968, т. 23, 
с. 753. 
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тическа програма, озаглавена “Принципите 
на комунизма”. Под формата на въпроси и от-
говори посочва, че комунистите са за общест-
вени преобразувания по мирен начин72. “Ко-
мунистите – пише той – твърде добре знаят, че 
всички заговори са не само безполезни, но 
дори вредни.” Авторът по научен път е стиг-
нал до важния извод, че “революциите винаги 
и навсякъде са били последица от обстоятел-
ства, които не зависели от волята и ръководст-
вото на отделни партии и на цели класи”. Оне-
зи, които потискат пролетариата и трудовите 
хора, “работят за революцията”. “Когато угне-
тителите подтикват пролетариата към револю-
ция – пише Енгелс – тогава комунистите си-
гурно ще защитават “каузата на пролетариата 
с дела, и то не по-зле, отколкото сега с думи”. 
Впрочем и днес лидерите на парламентарно 
представените буржоазни и социалдемокра-
тически партии в България неусетно създават 
революционна ситуация. Законите им засил-
ват експлоатацията на трудещите се и укреп-
ват буржоазната диктатура, като осигуряват на 
партиите бюджетни субсидии (по 60 хил. лв. 
на депутат годишно), въвеждат имуществен 
ценз (депозиране на 20 хил. лв. на партия) за 
участие в парламентарните избори. 
                                                        
         72 Пак там, с. 330. 
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През 1917 г. в Русия е имало революци-
онна ситуация за събаряне на “прогнилия” по-
мешчически строй, при който отделният по-
мешчик притежавал няколко имения и хиля-
ди крепостни селяни. По време на четириго-
дишното участие на руската държава в Първа-
та световна война (1914–1918 г.) са загинали 
милиони руски воини, а останалите живи (око-
ло 15 млн. войници) се обявили за прекратя-
ване на войната. Мнозинството от цивилното 
население (18 млн. работници и селски про-
летарии и над 130 млн. селяни)73 гладувало и 
искало мир, хляб и земя. Само болшевишкият 
лидер Владимир Илич Ленин и неговите съ-
партийци изразили готовност да използват дър-
жавната власт за сключване на сепаративен 
мир с Германия и да се осигури земя и хляб 
на всички руски граждани. Всъщност още от 
началото на Първата световна война руските 
болшевики са водили борба за мир и предуп-
реждавали, че тази империалистическа война 
може да прерасне в гражданска. “Социалде-
мократите”, в т.ч. и руските “меншевики”74, 
                                                        
         73 Орлов, Александр и др. История на Русия, ИК “Труд”, 
С., 2006, с. 396–397.  
         74 В началото на ХХ век Руската социалдемократическа 
партия се разцепва на „меншевики" (малцинство дребнобуржо-
азни еволюционисти) и болшевики (мнозинство) „революцио-
нери", които допускали и революционен път на преминаване от 
капиталистически към социалистически обществен строй. 
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както винаги застанали на страната на буржо-
азните правителства и агитирали за активна 
подкрепа на водената от тях касапническа 
война. През нощта срещу 26 октомври (7 но-
ември нов стил) 1917 г. под ръководството на 
болшевишката партия и работническите съве-
ти е извършен щурм на Зимния царски дворец 
в Петербург и са арестувани намиращите се 
там членове на буржоазното правителство (пре-
ди щурма министър-председателят Алексан-
дър Керенски избягал от двореца, после пра-
вил неуспешни опити да организира антибол-
шевишки метежи и накрая заминал в чужбина, 
където живял до 1970 г.). Първият месец след 
завладяването на държавната власт болшеви-
ките управлявали държавата самостоятелно. 
Веднага била национализирана помешчичес-
ката земя, която е раздадена (по равно) на бе-
зимотните. Извършена е национализация и на 
банките и промишлените предприятия. През 
ноември било съставено коалиционно пра-
вителство заедно с “левите есери” (селски со-
циалреволюционери). Няколко месеца по-къс-
но е постигнато и споразумение за мир с Гер-
мания. И досега обаче потомци на руски по-
литици, банкери и индустриалци продължават 
да изливат (чрез литературни и медийни изя-
ви) дивата си злоба към болшевиките и техния 
лидер В. И. Ленин. Още повече че под негово 
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ръководство за първи път в човешката история 
е създадена държава на работниците и селяни-
те. Те не могат да се примирят с факта, че то-
зи вожд на “презрените” пролетарии и “гол-
таци” е най-великият за времето си политик и 
организатор на народните маси. В началото 
на ХХ век той е успял да създаде от полити-
чески кръжок Руска работническа партия, въо-
ръжена с прогресивни идеи и стройна органи-
зация. Тази партия използва възникналата след-
военна революционна ситуация, взема дър-
жавната власт и основава работническо-сел-
ска държава. След това под нейно ръководс-
тво формира многомилионна Червена армия и 
се повежда борба срещу “белия” (буржоазно-
монархичен) тероризъм и масираните набези 
на добре екипирани, въоръжени и платени от 
световната буржоазия интервенти. 

Преди да стане авторитетен и всепризнат 
пролетарски лидер В. И. Ленин се посветил на 
огромна, къртовска изследователска работа 
около две десетилетия, по време на заточение-
то му в Сибир и на емигрантския му живот в 
Швейцария и в други западноевропейски стра-
ни. За изясняване на всеки значим проблем, 
все едно национален или аграрен, той правил 
по 40–50 изследвания и публикации. С много 
труд и самоусъвършенстване на публицистич-
ните и изследователските си заложби Ленин 
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става най-точният интерпретатор на Марксова-
та теория за развитие на обществото. Израст-
ва като крупен теоретик в сферата на общест-
вените науки. Допринася за обогатяването на 
тези науки и за изграждане на научнообосно-
ван светоглед. Той например формулирал дейст-
ващия и в наше време Закон за неравномерно-
то икономическо и политическо развитие на 
капитализма75. Това му дало основание да нап-
рави заключението, че се откриват възмож-
ности за победа на социализма първоначално 
в няколко или “даже в една отделно взета ка-
питалистическа страна”. Класическият руски 
писател Максим Горки с възмущение отхвър-
лял и опровергавал разпространяваните лъжи 
и клевети за “жестокостта на Ленин”76. Наре-
къл “прекалено отвратително лицемерието 
на ония моралисти, които говорят за кръво-
жадността на руската революция”, след като 
са разпалили Първата световна война и са 
въвлекли народите в “позорно общоевропейс-
ко клане”, без да жалят “милионите изтребвани 
хора”. По време на срещите на Максим Горки с 
руския държавен глава В. И. Ленин често ста-
вало дума и за “насилието”. Ленин припомнял, 
                                                        
         75 Ленин, Владимир. Полное собр. соч., Изд. политической 
литературы, М., 1969, т. 26, с. 354.  
         76 Горки, Максим. Избрани произведения, Изд. “Народна 
култура”, С., 1968, с. 656. 
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че “ние (болшевиките) по идеала си сме против 
всякакво насилие над хората”77. Но гневно пи-
тал дали може “да има хуманност в такъв не-
бивало свиреп бой?”78 Къде има място за “ме-
косърдечност и великодушие” при положе-
ние, че “Европа ни блокира”, а срещу столица-
та Москва, руския народ и болшевиките “от 
всички страни като мечка настъпва контраре-
волюцията...” Главна движеща сила на тога-
вашната контрареволюция в Русия били по-
мешчиците, кулаците, банкерите, индустриал-
ците и царските офицери, които давали “мило и 
драго” за реставрация на буржоазно-помешчи-
ческия обществен строй. Те били изправени 
пред дилемата или да си върнат загубените 
обществени привилегии и национализираните 
и социализирани богатства, или да поемат по 
трудния емигрантски път към чужбина. 

След петмесечно съвместно управление с 
болшевиките левите есери излезли от коали-
ционното правителство (март 1918 г.) и започ-
нали да претендират за цялата съветска власт. 
Оставили своите кадри, заемащи ръководни 
държавни и обществени длъжности, включи-
телно във Всесъюзната извънредна (чрезви-
чайна) комисия (ВЧК), оглавявана от Феликс 
                                                        
         77 Пак там, с. 669.  
         78 Пак там, с. 663. 
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Дзержински. Огромната руска страна била за-
лята от т.нар. бял терор. Контрареволюционе-
рите убивали наред висши ръководни партий-
ни и държавни дейци на Съветската република; 
местни активисти и редови комунисти; ра-
ботници от продоволствените отряди; селяни 
от комитетите на селската беднота. 

През юни 1918 г. левите есери, начело със 
своята лидерка (“богородица”) Спиридонова, 
се опитали чрез кадрите си във ВЧК и ареста 
на Дзержински да извършат държавен преврат. 
Но Ленин и други болшевишки ръководители 
го осуетили, мобилизирайки московските ко-
мунисти, работнически отряди и червеноармей-
ци, които разоръжили есеровските метежници. 

След всичко това Ленин започнал да убеж-
дава членовете на правителството и Дзержин-
ски, че “на белия терор ние трябва да отгово-
рим с червен терор”79. Към тази акция обаче се 
пристъпва едва след тежкото му раняване на 
30 август 1918 г., на изхода на московски за-
вод. Членът на партията на есерите Каплан 
стреляла в Ленин с пистолет от близко разс-
тояние. Прието е правителствено постановле-
ние, в което се констатира, че при създалата се 
ситуация – външна и вътрешна интервенция 
и “бял терор” – за осигуряване на тила е “не-
                                                        
         79 Тишков, Арсений. Дзержинский, Изд. “Молодая гвардия”, 
М., 1974, с. 238. 
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обходимо да се обезопаси Съветската репуб-
лика от класови врагове по пътя на тяхното 
изолиране в концентрационни лагери”80. Ос-
вен това е написано, че “подлежат на разстрел 
съпричастни към белогвардейски организации, 
заговорници и метежници”. По-нататък в пос-
тановлението е указано, че имената на всички 
разстреляни и причините за прилагане на та-
зи мярка “трябва да се публикуват”. В общес-
твото да има “гласност” и “прозрачност”. 

“Социалдемократическите” лидери, в т.ч. и 
Андрей Луканов, се застъпват за буржоазията и 
мафията главно защото са нейни агенти в ра-
ботническото движение. Те заклеймяват мер-
ките за самоотбрана и самосъхранение на бол-
шевиките и най-вече за борба с организираната 
престъпност, но тихомълком одобряват извър-
шените от цар Николай Втори и буржоазните 
правителства злодеяния – изпращане на хиля-
ди хора на заточение и каторжен труд в Си-
бир; масови разстрели на манифестиращи ра-
ботници, студенти и представители на народ-
ната интелигенция. 

Само на болшевиките се приписва и из-
вършеното на 16 срещу 17 юли 1918 г. убийс-
тво на цар Николай Втори и неговото семейст-
во, в северния руски град Екатеринбург. 
                                                        
         80 Пак там, с. 240. 
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Преки изпълнители на този политически 
акт са руски евреи – членове на Уралския об-
ластен съвет. 

Преди всичко се премълчава обстоятел-
ството, че още от началото на 1918 г. основ-
ните контрареволюционни сили (белогвар-
дейски и “доброволчески” войски, партизани, 
Чехословашки военен корпус – наброяващ 
50 хиляди души) се събират и настаняват око-
ло района на град Тоболск, където през лято-
то на 1917 г. е бил заточен цар Николай Втори 
и неговото семейство. Изпращането му на 
заточение (след арест) е станало по нареждане 
на временното правителство, извършило през 
февруари 1917 г. буржоазна революция. То-
гава повечето болшевишки лидери са били в 
чужбина или на заточение. През пролетта на 
1918 г. в редица градове (Омск, Томск, Новоси-
бирск) на района около гр. Тоболск бил фор-
миран антиболшевишки политически и военен 
блок. Същевременно били дислоцирани и ан-
глийски, френски и други интервенти, чиято 
първостепенна задача е избиването на болше-
виките и завземането на държавната власт. 

Твърде вероятно е това обкръжаване на 
Тоболск да цели “освобождаването” на цар Ни-
колай Втори и поставянето му начело на ан-
тиболшевишки “бели” армии, които се под-
готвяли за поход към Москва. Смятало се, че 
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така може да бъде повдигнат бойния дух на 
белогвардейските войници и офицери в Ру-
сия, а също и на промонархически настроено-
то руско население. За да предотвратят това 
развитие на ситуацията, болшевишките власти 
преместили през пролетта на 1918 г. цар Ни-
колай Втори и семейството му от гр. Тоболск 
в гр. Екатеринбург, т.е. по-близо до Москва. 

Лично В. И. Ленин предложил по дипло-
матически път на английския крал Джордж 
Пети (Кобургготски) да даде на братовчед си 
цар Николай Втори и на неговите близки по-
литическо убежище в Англия. Кралят и ко-
ристните английски буржоазни държавници 
отхвърлили хуманното предложение. Сигурно 
са възнамерявали да използват цар Николай 
Втори като знаме в подготвяната мащабна ин-
тервенция срещу болшевиките и за възстано-
вяване на монархията. 

В този смисъл главна вина за разстрела на 
цар Николай Втори и на членовете на негово-
то семейство имат белогвардейските и други 
антиболшевишки интервенти, които със своята 
недалновидна политика дали повод на посоче-
ните ционистки представители да си разчист-
ват пътя към овладяването на руската дър-
жавна власт. Вина за това носят и английски-
ят крал, и подвластните му буржоазни управ-
ници, които по онова време разполагали с част 
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от сибирските богатства и имали икономичес-
ки интерес руският цар да си остане в Русия. 

Напоследък наследници на бившите руски 
и международни господари влагат много пари 
и сили за демонизиране на В. И. Ленин. Сякаш 
се страхуват от появата на подобни нему на-
родни водители, способни да поведат народа 
срещу глобалното господство на олигархията. 

Впрочем в нашия политически живот взе-
ха връх много “политици”, които поради не-
компетентност или зла умисъл използват думи-
те “болшевик” и “болшевизъм” за уязвяване и 
оскърбяване на свои опоненти. С тези думи 
обозначават всяка проява на бруталност, на-
халство, или насилие в обществото. Всъщност 
болшевишките първи ръководители (В. И. Ле-
нин, Георгий Чичерин и др.) са били високо- 
ерудирани и нравствено възвисени личности. 
Жертвали са живота си за освобождаване от 
робство на стотици милиони руски крепост-
ни селяни и наемни работници. Главно пора-
ди това В. И. Ленин завинаги ще си остане 
всепризнат пролетарски вожд и свята личност. 
Но потомците на живелите по негово време 
богати и привилегировани помешчици и бан-
кери сигурно вечно ще го мразят и предста-
вят като кръвожадно чудовище. Повечето от 
тях и днес величаят църковните “светци”, кои-
то са водили борба за укрепване на робовла-
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делския обществен строй, проповядвайки по-
корство и смирение на робите и страх от свръ-
хестествена сила. Някои от християнските свет-
ци са били хладнокръвни и жестоки убийци. 
Римският император Константин (306–337 г.) 
убил своя баща, удушил жена си в банята, 
заклал сина си, убил своя тъст, шурея и пле-
менника81. По заповед на някогашния ковчеж-
ник на християнската църква Петър са убити 
мъж и жена, продали нивата си, за да “спонсо-
рират” християнската партия, но запазили за 
себе си част от получените пари. Ренегатът 
Павел признава, че преди да се прехвърли от 
юдейската в християнската партия, бил “из-
верг”82. Може би хилядолетното съществува-
не на религиозните християнски и други дви-
жения се дължи и на факта, че техни върховни 
лидери дават индулгенции (т.е. срещу запла-
щане опрощават грехове на престъпници и 
мафиоти) и обявяват за светци църковни слу-
жители или спомоществователи на църквата. 
Провалът на комунистическите партии в бив-
шия Съветски съюз, България и други държа-
ви е резултат и на кампаниите за развенчаване 
на “култа” към свои ръководни личности, за 
                                                        
         81 По-подробно вж Димов, Ангел. Религиозна политика, 
ИК “Христо Ботев”, С., 2003, с. 46.  
         82 Пак там, с. 39 и 45. 
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отричане на историческите им дела и заслуги, 
дори за тяхното демонизиране. 

Спрямо болшевиките коригира мнението 
си и високоинтелигентната “смела и честна” (по 
думите на прочутия френски писател Андре 
Мороа) дъщеря на гениалния руски писател 
Лев Толстой – София. През октомври 1919 г. в 
имението на нейния баща Ясна поляна прис-
тигнал на посещение председателят на Съвета 
на народните комисари М. Калинин. По този 
повод тя записала в своя дневник преките си 
впечатления: “Бях чувала, че този другар е 
доста груб и жесток. Представих си го като 
млад и нахален лумпен като повечето болше-
вики. След като се срещнала и разговаряла с 
Калинин, дъщерята на писателя пише: “Са-
мият той (Калинин) ми се видя доста по-раз-
личен от представите ми за него... Изглежда-
ше интелигентен и спокоен... Държеше се 
доста скромно и прилично и веднага ме спе-
чели. Един добър и интелигентен селянин, 
който предразполагаше и будеше доверие”83. 

По онова време недоволство от болщеви-
ките и водителя им В. И. Ленин изразявали 
и лидерите на българските социалдемократи 
(Янко Сакъзов и Кръстьо Пастухов). В На-
родното събрание те осъждали Великата ок-
                                                        
         83 Цитирано по: в. “Дума” от 11 ноември 2006 г. 
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томврийска социалистическа революция от 
1917 г. и заедно с буржоазните депутати тъ-
гували за победения руски царизъм. Това не 
убягнало от погледа и на притежаващия ви-
сокохуманен морал и заклет републиканец 
Александър Стамболийски. 

На 22 октомври 1921 г., като министър-
председател, той произнесъл реч в НС и пот-
върдил старото си гледище, че от падането на 
царизма “руският народ ще спечели”. Социал-
демократът Кръстьо Пастухов не могъл да се 
въздържи и от място се провикнал “Ха, ма, 
спечелил руския народ, ха!” В отговор на този 
апостроф Александър Стамболийски казал: “А 
ето го там социалиста, фалшивия република-
нец! Съжалява, че е паднал Николай Втори”. 
После риторично попитал: “Кой държеше в 
невежество 300 години този обширен народ, 
тоя голям народ от 180 милиона души? Ленин 
ли го държеше в невежеството? Държеше го 
руският царизъм...”84. Добавил и че съборили-
те руския царизъм буржоазни лидери (Керенс-
ки, Милюков, Гучков) загубили осеммесечно-
то управление на Русия, защото по внушение 
на френски социалисти продължили да вою-
ват на страната на Франция в Първата светов-

                                                        
         84 Стамболийски, Александър. Избрани произведения, Изд. 
на БЗНС, С., 1979, с. 394. 
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на война. И заключил, че болшевиките може-
ли винаги да изхвърлят тези буржоазни по-
литици от държавната власт, защото “не е да-
дено на бабите да управляват”85. 

В. И. Ленин е бичувал конформизма и на-
гаждачеството на “опортюнистите” (социал-
демократи). Доказвал, че всеки от тях се от-
личава със своя прекомерен егоизъм и дреб-
ноинтелигентски морал, проявен в стремежа 
към лично благополучие и фалшива загриже-
ност за тежкия живот на бедните и безработ-
ните. По време на Първата световна война пи-
сал, че повечето социалдемократически пар-
тии, включително в Германия, провеждат по-
литика на социалшовинизъм. Според Ленин 
между социалдемократите опортюнисти и со-
циалшовинистите, някои от които по-късно 
станали националсоциалисти и нацисти, съ-
ществуват “тесни и неразривни връзки”86. 

И едните, и другите водят политика на 
война за завладяване на чужди земи и богат-
ства; покоряване на чужди народи; гласуване 
на военни кредити; съюзяване с буржоазията; 
предаване интересите на трудещите се и угне-
тените; разединяване и националистическо ог-
лупяване на масите. 
                                                        
         85 Пак там, с. 395.  
         86 Ленин, Владимир. Полное собр. соч., Изд. политической 
литературы, М., 1969, т. 26, с. 249–250. 
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Според мен такава политика следват и съв-
ременните български “социалдемократи”, ко-
ито през 1997 г. извършиха вътрешнопартиен 
преврат и трайно овладяха централното ръко-
водство на БСП. Техните лидери използват 
държавната власт и поддържат чрез военни 
батальони американската окупация на древ-
ната арабска държава Ирак, прокарват зако-
ни в полза на мафиотската буржоазия и срещу 
широките народни маси. 

В. И. Ленин е обосновал тезата, че “соци-
алдемократите” и социалшовинистите се опи-
рат предимно на “тънък слой” обуржоазени ра-
ботници и служители, които формират т.нар. 
работническа аристокрация. Тези аристокра-
ти бранят своите привилегии и работни места, 
своето “право” на “трохи” от печалбите, които 
получава “тяхната” национална буржоазия от 
грабежа на чужди нации”87. Тези текстове на 
Ленин от 1915 г. изплуваха в съзнанието ми, 
когато в София минавах край митинга на слу-
жители и синдикалисти от АЕЦ “Козлодуй”. 
Те протестираха срещу правителственото ре-
шение за спиране (от 1 януари 2007 г.) на още 
два ядрени реактора на централата. На плака-
тите им пишеше, че те не са против буржоаз-
ното правителство на Симеон Сакскобурггот-
                                                        
         87 Пак там, с. 322. 
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ски, което ги предаде, а само молят да бъдат 
запазени собствените им работни места. 

Явно у повечето лидери на родните “со-
циалдемократически” партии няма човечност, 
принципност и идеализъм, поради което в ре-
шаващи моменти те застават на страната на 
мафиотизираната буржоазия и олигархия. Про-
явяват користен кариеризъм. А както е писал 
В. И. Ленин, “в кариериста няма никакви идеи, 
няма честност”88. “Социалдемократите” поста-
вят над всичко личната кариера и себеуст-
ройването си в обществото. Предават интере-
сите на мнозинството от народа, залъгват го с 
“леви”, националистически и популистки ло-
зунги и обещания. 

По подобен начин постъпи и Андрей Лу-
канов, който след излизането си от ареста (на-
чалото на 1993 г.) все по-видимо лобираше в 
полза на мафиотски банки (например привати-
зираната от неговия приятел Атанас Тилев Бан-
ка за земеделски кредит – БЗК), икономически 
групировки и преди всичко “Мултигруп”. Та-
ка полека-лека Луканов се обвърза с техните 
шефове и им стана обикновен заложник. 

 
 

                                                        
         88 Пак там, т. 35, с. 199. 
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Заложник на мафията 
Още през периода 1987–1989 г. в България 

беше създадена законова база, в т.ч. “Указ 56”, 
която обуслови възникването на мафиотски 
структури в обществото. Регистрирани бяха 
хиляди частни “снабдителни” и търговски 
фирми, които се поставяха на входа и изхода 
на държавните предприятия, за да източват 
техните печалби заедно с подкупни директо-
ри. Но едва при управлението на Андрей Лу-
канов бяха формирани големи мафиотски гру-
пировки с порочно придобити от държавата 
банки и предприятия. В тях, срещу високи 
заплати, бяха привлечени утвърдени българ-
ски финансисти, юристи и уволнени от Лу-
кановото правителство опитни служители на 
Министерството на вътрешните работи. 

Тогава се пристъпи и към създаване на 
частни фирми за изкупуване на метали, скрап 
и други видове вторични суровини. В страна-
та се откриха възможности за кражби на кабе-
ли от държавните електропроводи, на машини 
и оборудване. Постепенно се формира буржо-
азна обществена класа, чиито представители 
трупаха богатства основно чрез присвояване 
на държавни ресурси (пари, сгради, машини и 
съоръжения). Тази класа включва: новоизлю-
пени частни банкери, застрахователи, рести-
тути, бизнесмени, в чиито фирми се прехвър-
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лят производствени и други дейности, извър-
швани от държавни предприятия, външнотър-
говци. Правителството на Андрей Луканов реа-
лизира промафиотски законодателни и орга-
низационни мерки, чрез които у нас не само се 
рушеше социалистическата система, но се пре-
дизвикваше и анархия, и икономически хаос. 
Вследствие на това националната икономика 
се срина и жизненият стандарт на народа ряз-
ко спадна. 

Извършената от правителството на Анд-
рей Луканов “денационализация” и “малка 
приватизация” на повече от 70 държавни външ-
нотърговски предприятия със стокообмен бли-
зо 30 млрд. щатски долара годишно, доведе 
България до загуба на стратегически позиции 
на международните пазари. Значителна част 
от валутните постъпления на тези предприя-
тия бяха присвоени от частни физически и 
юридически лица. Това потвърдиха и бивши 
служители на тези предприятия. Например 
през 1992 г., т.е. две години след въпросната 
“демонополизация”, пред сградата на Българ-
ската народна банка един от тези служители 
ми сподели, че “зорлем” бил направен мили-
онер. Извади от вътрешния джоб на сакото 
луксозен бележник, показа записаните в него 
имена на западни фирми, с които неговото 
държавно външнотърговско предприятие десе-
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тилетия наред поддържало търговски и други 
икономически връзки. След “демонополизаци-
ята” бившият държавен външнотърговец, кой-
то се ползвал с доверието на западните си 
партньори, продължил да работи с тях, но ве-
че като частно лице. Вместо да изпълнява дър-
жавен годишен експортен план за десетки ми-
лиони долари, ограничил българския износ 
максимум до един милион долара, тъй като се 
страхувал да не му “завидят и да го гръмнат”. 

По време на въпросната “демонополиза-
ция” милионер станал и един от известните 
пловдивски “бизнесмени”. Две години по-къс-
но той ми разказа, че при реорганизацията на 
нашите външнотърговски предприятия (и при 
формиращата се многопартийна система на 
държавно управление) в българската външна 
търговия настъпила страхотна бъркотия. Стиг-
нало се дотам, че нямало кой да приема прис-
тигащите с кораби от Бразилия предварително 
договорени и платени с държавни пари сто-
тици хиляди тона соев шрот. 

Тогава въпросният “бизнесмен” в качест-
вото си на снабдител на големи държавни и ко-
оперативни свинекомплекси и други животно-
въдни стопанства се заел да организира посре-
щането и разтоварването на соевия шрот и та-
ка предотвратил плащането на неустойки от 
страна на държавата. В условията на разпадащи 
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се държавни политически и стопански струк-
тури той не намерил стабилна институция, на 
която да преведе парите (по няколко милиона 
щатски долара за кораб соев шрот), които дъл-
жали посочените и също оставени на призво-
ла на съдбата животновъдни стопанства. 

С течение на времето Андрей Луканов ста-
на заложник на мафията, чийто кръстник бе 
станал преди това. Особено ясно стана това 
след победата на БСП на предсрочните пар-
ламентарни избори от 1994 г. и съставянето 
на социалистическо правителство през януа-
ри 1995 г., оглавявано от Жан Виденов. Ма-
кар да беше редови депутат, Андрей Луканов 
все още имаше силно влияние върху цент-
ралното ръководство на БСП и висши дър-
жавни служители. Продължаваше да е нефор-
мален лидер на вътрешнопартийната фракция, 
наречена Обединение за социална демокрация. 
В него членуваха предимно лица, заемали вис-
ши държавни длъжности. Избирането на някои 
от тях за министри стана не само по ходатайст-
во на Андрей Луканов, но и поради факта, че 
партията не разполагаше с по-подходящи уп-
равленски кадри за изпълнителната власт.  

По време на управлението на социалисти-
те (1995–1996 г.) Андрей Луканов рядко при-
състваше на заседанията на Народното събра-
ние. Впоследствие научих, че често пребивавал 
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в Банката за земеделски кредит (БЗК) на него-
вия приятел Атанас Тилев и при боса на “Мул-
тигруп” Илия Павлов. Още в първите месеци 
след избирането на социалистическото прави-
телство пролича, че Андрей Луканов изпълнява 
мафиотски поръчки. Очевидно беше, че ид-
ваше на ежеседмичните заседания на парла-
ментарната група само когато му е възложено 
да прокара законови или други решения в пол-
за на местния и чуждестранния мафиотски ка-
питал. Така например през март 1995 г. на за-
седание на ПГ, в залата на ул. “Позитано” 20, 
Андрей Луканов и членове на ОСД успяха 
да издействат правителствено решение за 
вдигане на наложената от правителството на 
проф. Любен Беров забрана за износ на зърно. 
Луканов и проф. Тодор Пандов се изказаха, че 
миналогодишното зърно, реколта 1994 г., “мух-
лясвало” в зърнохранилищата и трябвало да 
бъде експортирано, за да се освободи място за 
складиране на новата реколта от 1995 г. 

“Държавническата загриженост” на “на-
шите другари” за “мухлясващото” зърно, видя-
но лично от Пандов, направи приятно впечат-
ление на членовете на ПГ и на младия минис-
тър-председател, присъствали на заседанието. 
Едва ли на някои от тях е минало през ума, че 
предложението е направено по поръчение на 
мафиотски босове. В онзи момент дори бях 
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готов да се откажа от мои публикации, където 
е обоснована тезата, че нашата страна би тряб-
вало да изнася главно валутодоходни селско-
стопански стоки и преди всичко пресни и пре-
работени зеленчуци и плодове. Износът на зър-
но обаче носи големи печалби предимно на 
мафиотски икономически групировки, които 
изнудват и принуждават зърнопрозводители-
те да продават своята продукция на ниски це-
ни. Този износ е неизгоден за останалите чле-
нове на обществото. 

След като се вслушаха в “съветите” на сво-
ите другари, членовете на правителството вдиг-
наха забраната за износ на зърно и мафиотски 
групировки като тези на Марк Рич – “Гленкор”, 
“Балканагро” – на “Мултигруп”, БЗК и др. Из-
несоха от България близо един милион тона 
зърнени храни, стара и нова реколта. През след-
ващата 1996 г. имаше продължителна суша и 
производството на пшеница бе едва 1,8 млн. 
тона. 

На едно от заседанията на ПГ Андрей 
Луканов предложи да се внесе пшеница. То-
зи внос да бъде поверен на тогавашното по-
лудържавно външнотърговско предприятие 
“Хранмаш”. След това цената на един бял хляб 
щеше да се повиши от 0,15 на 0,30 лв. Тогава 
правителството взе вярно решение – да извър-
ши бартерна сделка – внос на зърно срещу 
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нефт. Босовете на мафиотските групировки и 
Андрей Луканов саботираха министър-пред-
седателя Жан Виденов, защото им пречел да 
присвояват държавната и кооперативната соб-
ственост, предизвиквайки хлебна криза. Из-
ползваха част от спечелените при износа на 
зърно пари за антиправителствена пропаган-
да. Тиражираха лъжата, че фирма “Орион”, 
свързана с правителството и лично с минис-
тър-председателя Жан Виденов, е изнесла бъл-
гарското зърно и е предизвикала “зърнена кри-
за”. Всячески потулваха истината, че дребните 
търговски фирми около “Орион” през 1995 г. 
са изнесли общо едва 25 хил. т българско зър-
но. Мафиотски икономически групировки, чи-
ито шефове бяха близки на Андрей Луканов, 
криха в своите тайно приватизирани зърнохра-
нилища стотици хиляди тонове зърнени храни. 
Използваха връзките си с банкери и държавни 
служители, за да пречат на правителството при 
решаване на зърнения проблем у нас. 

През лятото на 1995 г. Андрей Луканов 
присъства на регулярно заседание на ПГ в са-
лона на ул. “Позитано” 20. Заяви, че скоро ще 
напусне парламента. Бил избран за шеф (с ме-
сечна заплата 10 хил. щатски долара) на ново-
учреденото (май 1995 г.) българо-руско енер-
гийно акционерно дружество “Топенерджи”. 
В това дружество по 50 процента от капита-
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ла имали руският гигант “Газпром” (тогава 
полуприватизиран, а сега държавен) и нашата 
държавна фирма “Булгаргаз” ЕАД. Дружест-
вото е учредено за доставяне на руски приро-
ден газ в България, а също и за транспорти-
рането му, включително чрез строителство на 
компресорни станции, към Турция, Гърция, 
Македония и Сърбия. Но още при създаването 
на “Топенерджи” част от неговите акции били 
предоставени – зад гърба на министър-пред-
седателя и ПГ на БСП, на частната икономи-
ческа групировка “Мултигруп”. Тази частна 
компания трябваше да се занимава с изграж-
дане на газопроводи върху държавни земи и 
газификация на селища и обекти и преди 
всичко на държавни и общински заводи и сгра-
ди, като се постави извън контрола на българ-
ската държава и монополно се разпорежда с 
нейната поземлена, горска и друга собственост. 
За да се предотврати такова развитие на неща-
та, през октомври 1995 г, по предложение на 
Жан Виденов и правителството, в Народното 
събрание беше приет закон за концесиите. 
Съгласно с този закон съществуващите тран-
зитни газопроводи и техните бъдещи разкло-
нения бяха обявени за публична държавна соб-
ственост. Изграждането и управлението им мо-
же да бъде предоставяно на юридически и 
физически лица на концесия. Но при управ-
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лението на СДС (1997–2001 г.) неукият и фа-
шизоиден министър Евгени Бакърджиев (кой-
то разруши и мавзолея на Георги Димитров) 
отстрани българските представители в дружес-
тво “Топенерджи” и то стана дъщерна фирма 
на руската компания “Газпром”. Така нашата 
страна беше лишена от източник на печалби. 
        Днес неоснователно се твърди, че чрез 
“Топенерджи” Андрей Луканов целял неза-
бавно да бъде започнато строителство на неф-
топровода “Бургас – Александруполис”. Така 
съвременните геополитически реалности щели 
да придобият друг вид. Не бива да се забравя 
обаче, че през 1995–1996 г. начело на руската 
държава бяха проамерикански настроени поли-
тици, които прокарваха политиката на Вашинг-
тонската администрация в Русия. Освен това 
изграждането на въпросния нефтопровод за-
виси и от Гърция. 

Историята по създаването на българо-рус-
кото дружество “Топенерджи” показва преди 
всичко падението на Андрей Луканов от виден 
държавник до обикновен представител на ма-
фиотски кланове. Разкрива склонността му към 
използване на сенчести, мафиотски подходи и 
похвати в обществените и политическите от-
ношения. Издава и неговия стремеж да властва 
задкулисно в България чрез монополизиране на 
доставяните у нас жизненоважни руски енер-
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гоносители. Историята около “Топенерджи” 
доказва също, че обслужвайки мафиотски ин-
тереси, Луканов е игнорирал българското со-
циалистическо правителство, а извън нашата 
страна се е представял за най-меродавния фак-
тор във вътрешнополитическия ни живот. 

След като се сблъска с неотстъпчивия ха-
рактер на Жан Виденов и не успя да направи 
частно мафиотско българо-руско енергийно 
дружество, Андрей Луканов се зае да органи-
зира заговор за правителствен преврат. Прис-
тъпи към отстраняване на младия и опърничав 
министър-председател, като освен членове на 
ОСД в заверата включи и своето протеже и 
председател на СДС Иван Костов, а също и 
шефове на частни банки, търговски организа-
ции и новобогаташи. 

Непосредствената задача, която Луканов си 
бе поставил през лятото на 1995 г., е чрез ак-
тивни мероприятия (“зърнена, “хлебна” и дру-
ги афери”) и в. “Континент” (на “банкера” Ата-
нас Тилев) да предизвика народно недоволст-
во, което да доведе до отстраняване на ми-
нистър-председателя от поста му. После Лу-
канов трябваше да оглави “лявоцентристки” 
правителствен кабинет на БСП и СДС на Иван 
Костов. През този критичен за българската 
нация период БСП фактически беше овладяна 
от лица, подвластни на местната и чуждест-
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ранната мафия. В интерес на мафията бяха и 
реализираните монетаристки, демонополист-
ки, либерализационни, приватизационни и ре-
дица други мероприятия. 

Чрез печата и на партийни пленуми от-
правях апели да бъде извършена обмяна на 
парите по прогресивна скала, да се работи и 
за създаване на общ българо-руски пазар. Това 
се посрещаше на нож или с високомерни оби-
ди, като тази на поета депутат Добромир Зад-
горски, че съм “слънчасал”. По повод на мое 
интервю, в което направих сбъдналата се впос-
ледствие прогноза, че на предстоящия през 
декември 1996 г. партиен конгрес “ОСД мо-
же да овладее “централното ръководство на 
БСП”, главният редактор на в. “Дума” Стефан 
Продев специално писа, че от време на време 
съм хвърлял “някоя бомба, която хем разсми-
ва, хем разваля смеха”89. 

Тогава предлагах да се води народополез-
на политика, която да включва: намаляване 
на основния лихвен процент под 10 на сто; об-
мяна на парите по прогресивна скала90; отпис-
ване на огромния вътрешен държавен дълг 
                                                        
         89 В. “Дума” от 20 ноември 1996.  
         90 В. “168 часа” от 12–18 февруари 1996; в. “24 часа” от 8 юни 
1996; в. “Дума” от 9 септември 1996; в. “Демокрация” от 19 ок-
томври 1996. 
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към “частните” банки, които с държавни пари 
бяха кредитирали държавата и получаваха 
от нейния оскъден бюджет лихви в размер на 
50–100 %91; в страната да останат да функ-
ционират само няколко държавни банки; из-
ключване от приватизацията на стратегически 
държавни предприятия, включително на зър-
нохранилища, мелници и хлебозаводи92; връ-
щане на държавния монопол върху външна-
та търговия с петрол, зърно, оръжия, цигари, 
алкохол и вторични суровини93; създаване на 
общ българо-руски пазар94; отстраняване на 
либералното крило в правителството95. 

Ако това беше направено българският на-
род щеше да тръгне по свой, независим път на 
социално-икономическо развитие. БСП може-
ше да възстанови влиянието си сред широки-
те народни маси и до ден-днешен да управля-
ва самостоятелно и народополезно. 

Резултатите от тоталното разпродаване на 
българските банки и предприятия разкриват 
колонизаторския характер на пакостната при-
ватизационна политика. Това констатират с 
късна дата и някои български банкери. Нап-
                                                        
         91 В. “Дума” от 11 ноември 1996.  
         92 Стенограма на Пленум на ВС на БСП от юни 1996.         
         93 В. “Дума” от 5 септември 1996.  
         94 В. “24 часа” от 19 април 1995.  
         95 В. “Дума” от 4 юни 1996. 
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ример една сутрин през 2004 г. ми позвъниха 
банкерите Красимир Ангарски – изпълнителен 
директор на Банка ДСК, и Чавдар Кънчев – 
бивш шеф на “Булбанк”, и изразиха съжаление, 
че в тези банки, закупени съответно от ун-
гарци и италианци, са влошени менидж-
мънтът и обслужването, а на българските бан-
кови служители се гледа като на роби. По 
този повод си спомнили за внесения от мен 
на 20 януари 1992 г. приватизационен закон, 
който беше алтернатива на разглеждания в 
Народното събрание правителствен Закон за 
преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия (на Филип Димитров). 
Въпросният закон ми бе предоставен от идей-
но течение “Народовластие” в БСП и го депо-
зирах в НС, след като направих основна пре-
работка, съобразно с моите разбирания за по-
литическите и икономическите цели на прива-
тизацията. В глава пета е записано, че чуждест-
ранни лица не могат да участват в приватизаци-
ята на наши банки, финансови и осигурителни 
институти и да придобиват над 40–50 на сто от 
дяловете и акциите на българските предприя-
тия. Социалдемократическото нагаждачество 
обаче беше станало норма на поведение и на 
повечето управленски кадри на БСП (минист-
ри, областни управители, кметове). Те дори не 
благоволяваха да изпълняват закони, приети 
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от НС с големи мъки. Някои отказваха да го 
направят поради обвързаността им с местни 
мафиотски фирми и групировки. Други пък 
искаха да изглеждат “либерални” ръководи-
тели, като си затварят очите пред народните 
грабители. 

Представа за състоянието на БСП и на-
шата държава през 1995–1996 г. би могла да се 
придобие и от един случай, който още не ми 
дава покой. Струва ми се, че печалните резул-
тати от него могат да послужат за извличане 
на ценни управленски поуки. 

Към края на 1994 г. като кандидат за на-
роден представител посетих с. Злати Трап, 
Пловдивско, където турска фирма за шиене на 
юргани се беше самонастанила в сградите на 
бившето трудовокооперативно земеделско сто-
панство. Вечерта присъствах на предизборно 
събрание, на което трябваше да призовавам 
местните избиратели да гласуват за кандидат-
депутатите на БСП. В речта си обещах, че щом 
БСП спечели държавната власт, ще върне ко-
оперативните сгради и земята под тях на ис-
тинските им собственици. Когато давах това 
обещание, забелязах как две възрастни жени 
започнаха да се кръстят. Попитах ги да не би 
да съм казал нещо богохулно. Те ми отговори-
ха, че се молят да доживеят до предстоящия 
(след броени дни) изборен ден. После доба-
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виха, че им е мъчно, задето насилствено са зав-
ладени сгради, чиито камъни, тухли, кереми-
ди и вар са носили с ръцете си. 

Както е известно, на предсрочните пар-
ламентарни избори през 1994 г. БСП, заедно с 
коалиционните си партньори, спечели абсолют-
но мнозинство – 125 депутати, в 37-ото НС. 
Известният юрист и депутат Златомир Орсов 
бързо написа законодателна разпоредба за връ-
щане на безцеремонно заграбените народни 
имоти в аграрния сектор със заповед на об-
ластните управители. При нейното изготвяне 
се изясни, че в страната има обсебени над хи-
ляда държавни и кооперативни аграрно-про-
мишлени обекта, в т.ч. модерни и скъпостру-
ващи зърно- и плодохранилища, главно от со-
фийски частни фирми. Само в Пловдивски 
окръг техният брой превишаваше числото 70. 

Въпросната разпоредба беше включена към 
параграф 11 на Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи и своевременно 
се прие от НС. Тази разпоредба гласи: “Ал. 2. 
Обявяват се за нищожни търговете за имущест-
во на организациите по § 12, извършени в на-
рушение на определените за провеждането им 
условия и ред, както и сключените въз основа 
на тях сделки. Изземването на това имущест-
во става по реда на чл. 16 от Закона за собст-
веността, като заповедта се издава от област-
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ния управител”96. 
С чувство на изпълнено предизборно обе-

щание взех Държавния вестник, в който беше 
публикувана въпросната разпоредба, и посетих 
пловдивския областен управител (за чието наз-
начаване ходих с другите пловдивски депута-
ти при министър-председателя Жан Виденов). 
Неочаквано той започна да шикалкави и да бя-
га от отговорност с довода, че не областният 
управител, а съдът следвало да изземва загра-
бените имоти. Напомних му, че неговата длъж-
ност е да изпълнява, а не да тълкува приетите 
закони. След дълги препирни се убедих, че 
лични интереси го възпират да изпълни тази 
полезна за обществото задача и го помолих да 
си напише оставката. 

Часове след като поразмислил, той поиска 
да му върна писмената оставка, уверявайки ме, 
че ще изпълни закона. Тази оставка остана у 
мен, макар че от набелязаните по списък над 
70 обекта бяха иззети едва 5–6 броя. Може би 
щях да я предам на министър-председателя за 
резолюция, но до това не се стигна, понеже 
БСП преждевременно беше изхвърлена от из-
пълнителната власт. В уличните безчинства и 
изстъпления през януари–февруари 1997 г., 
насочени срещу съставянето на второ социа-
                                                        
         96 Държавен вестник, бр. 45 от 1995. 
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листическо правителство, най-свирепи бяха 
стотиците засегнати от разглеждания закон 
мафиоти. Те бранеха незаконно придобитото 
имущество дори и с убийства (като например 
в с. Първенец – Пловдивско). Няколко годи-
ни, след като “социалдемократическото” ръко-
водство на БСП доброволно се отказа от из-
пълнителната власт – на 4 февруари 1997 г., 
бях на път за централната железопътна гара в 
гр. Пловдив и случайно се качих в таксимет-
рова кола на млад шофьор. Той добродушно ме 
назова по име. Оказа се, че бил от с. Златитрап 
и присъствал на посоченото предизборно съб-
рание. От него научих, че турската фирма за 
юргани продължава да владее кооперативните 
сгради. Идеше ми да сляза от колата и да по-
тъна в земята. 

Този случай ясно показва, че извършената 
от Андрей Луканов и другите “перестройчи-
ци” “деболшевизация” на БСП фактически я 
деморализира и изпразни от идейно съдържа-
ние97. В нейните ръководни органи взеха връх 
себични и безотговорни политически фигури, 
                                                        
         97 По повод на налаганото от родните “социалдемократи” 
гледище, че в държавните органи трябвало да се назначават 
само съответните “професионалисти”, на пленум на ВС на БСП 
предложих при подбора на управленски кадри да се гледа преди 
всичко готовността им да служат на народната кауза. Добавих, 
че и касоразбивачите крадци са големи професионалисти. 
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които, освен че не разбират що е това власт, 
на думи отстояват народните интереси, а на 
дело служат на местната и чуждестранната 
мафия и олигархия. Представа за пипалата на 
българската мафия дава и следният случай. 
Със Златимир Орсов бяхме подготвили вин-
заводът в гр. Асеновград да бъде предоставен 
на трудовия колектив (в т.ч. 10 на сто от ак-
циите да принадлежат на ръководителите) и 
на производителите на грозде от околните 
лозарски села Червен, Тополово, Долно Воден, 
Куклен, Брестник и т.н. Мои приятели от бъл-
гаро-американския фонд предложиха да от-
пуснат на бъдещия работническо-селски вин-
завод няколко милиона долара за засаждане 
на нови лозя от сорта “Мавруд”. Те щяха да 
осигурят и стабилен пазар в страни отвъд оке-
ана. За тази схема на приватизация на Асе-
новградския винзавод имаше и решение от 
1996 г. на Колегиума на Министерството на 
земеделието. Един топъл ден бях в Пловдив, 
в сградата на БСП до старата библиотека, и 
на излизане от пресконференцията, продъл-
жила до 14–15 часà, ме засече голям автомо-
бил “Мерцедес”. Възпълничък мъж слезе от 
него и като ме поздрави учтиво, добави, че 
ме чакал, за да ми каже да спра да се боря 
“с вятъра”. Бил от “Мултигруп” и имал за за-
дача да ми съобщи, че приватизацията на 
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Асеновградския винзавод ще бъде направена 
по друга схема. Възразих му с аргумента, че 
за това е късно, тъй като вече има решение на 
Колегиума на Министерството на земеделието. 
Той ми обясни, че само преди дни същият Ко-
легиум е решил винзаводът да бъде преоце-
нен. При положение че цената му се повиши 
от 170 на повече от 400 милиона (неденоми-
нирани) лева, работниците и селяните сами ще 
се откажат да го купуват. За да се уверя в това, 
ми даде мобилния си телефон и ме посъветва 
да проверя дали във винзавода има нови оце-
нители. Позвъних на директора инж. Йордан 
Стефанов, който е един от най-големите тех-
нолози в производството на вина у нас, и се 
оказа, че казаното от моя събеседник е вярно. 
После ми съобщи и името на техния човек в 
Министерството на земеделието. Корпораци-
ята “Мултигруп” му давала десетократно по-
висока заплата от заеманата държавна длъж-
ност. Още на другия ден посетих безкорист-
ния заместник-министър на земеделието, дъл-
гогодишен директор на захарни заводи и мой 
приятел от комсомолските години Димчо Шо-
пов, и го попитах за въпросния служител. 
Той потвърди, изтъквайки, че го е назначил, 
защото бил утвърден специалист в хранител-
но-вкусовата индустрия. Мафията залага на ка-
дърни кадри! 
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Мафията създаваше обществена атмосфе-
ра, при която беше почти невъзможно да се во-
ди смислена градивна икономическа, включи-
телно и приватизационна политика. Едва ли е 
случаен фактът, че за две години (1995–1996 г.) 
в Министерството на земеделието бяха смене-
ни трима министри. Босове на мафиотски ико-
номически групировки бяха проникнали и в 
парламента и дирижираха законотворческата 
дейност на народните представители. Само гру-
пировката “Мултигруп” имаше по няколко свои 
депутати в основните парламентарни групи. 
Това се постигаше главно чрез определени су-
ми, давани на председатели на парламентарно 
представени партии98, при условие че в пре-
дизборните партийни листи на избираеми мес-
та бъдат включени определени лица за канди-
дат-депутати. Подборът на тези депутати се 
прави, като се отчитат техните политически 
способности и потенциалните им възмож-
ности да станат министри във възлови минис-
терства – на труда, финансите, икономиката, 
енергетиката, строежите. Основните задълже-
ния на мафиотските депутати и министри е 
да прокарват нужните на мафиотските босо-
                                                        
         98 Субсидирането на парламентарно представените партии 
от Държавния бюджет започна при управлението на Иван Костов 
(1997–2001 г.). 
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ве закони и да им осигуряват държавни по-
ръчки за строителство, обслужване на данъч-
ни, пенсионни, здравеопазващи и т.н. инсти-
туции и служби. За тези и други “услуги” ма-
фиотските шефове се отплащат на своите де-
путати и министри, като им осигуряват посто-
янно присъствие в парламента и държавната 
изпълнителна власт. 

По този въпрос Жан Виденов е отбелязал, 
че икономическата групировка “Мултигруп” е 
създадена по идея на перестроечния елит на 
БКП. До скандалния конфликт през лятото на 
1996 г. между Андрей Луканов и боса на групи-
ровката Илия Павлов за ролята на газовото 
дружество “Топенерджи” на Балканите ком-
панията “Мултигруп” имала пълна подкрепа на 
перестройчиците в държавната власт, тайните 
служби и централите на основните партии, 
включително СДС. През 1991 г. тази групиров-
ка платила предизборната кампания на канди-
дата за президент Желю Желев, а през януари 
и февруари 1997 г. финансирала Иван-Косто-
вата клика при организирането на “метежи” 
срещу парламентарното мнозинство и минис-
тър-председателя. 

Босовете на мафиотските банки и иконо-
мически групировки у нас наложиха свои 
правила и схеми и на боновата, “масовата” при-
ватизация на държавните и общинските пред-



 162

приятия. Така те успяха да обсебят предоста-
вените на българските граждани приватиза-
ционни бонове и да присвоят ноовооборудвани 
валутодоходни и печеливши държавни пред-
приятия, хотели и имоти. Беше опорочена иде-
ята за превръщане на всеки член на нашето 
общество в съсобственик на огромното дър-
жавно богатство. Населението ни беше раз-
слоено на малцина богаташи (които заграбиха 
основните средства за производство в страна-
та) и милиони бедни хора и наемни работници. 

Въпросните банки и икономически гру-
пировки имаха цяла армия от експерти – бивши 
държавни и стопански ръководители, юристи, 
икономисти, които подготвяха стратегии и про-
ектозакони за придобиване на предварително 
набелязани държавни и общински заводи и 
имоти. После тези стратегии се реализираха от 
обслужващи мафията високоплатени държав-
ни чиновници, а проектозаконите или отдел-
ни законови поправки и допълнения се про-
карваха в парламента от мафиотски лобита. 

Мнозина тогавашни държавници и народ-
ни представители се мъчеха да спрат този про-
цес, но бяха атакувани от “свободните” частни 
медии с компромати, лъжи и заплахи. Върху 
някои от тях беше упражняван и терор. Мафи-
отските представители (предимно подвластни-
те на Андрей Луканов) в правителството и пар-
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ламента направиха всичко възможно за отлага-
не на извършваната чрез приватизационни бо-
нове “масова” приватизация. Нейният старт се 
забави с около година и не беше изпълнено 
даденото от социалистите през 1994 г. предиз-
борно обещание след спечелване на парламен-
тарните избори да се пристъпи – още в първи-
те месеци – към раздържавяване на държав-
ната собственост чрез приватизационни бо-
нове. Предпоставка за това бяха приетите през 
лятото на 1994 г., при управлението на прави-
телството на проф. Любен Беров, изменения в 
приватизационния закон, чрез който държав-
ните заводи и хотели можеха бързо да бъдат 
предоставени на техните трудови колективи. 
В Полша така бяха приватизирани стотици 
държавни предприятия, които и сега успешно 
функционират и имат висока рентабилност. 
Но изглежда българските мафиоти вече бяха 
пуснали свои пипала в държавните структури и 
искаха да сложат ръка и върху всички народни 
предприятия. Техни представители в държав-
ната власт бавеха старта на боновата прива-
тизация и междувременно подготвяха изгодна 
за мафията приватизационна технология. 

Съдбата ме направи свидетел и на мафи-
отските акции за обсебване на държавните 
предприятия чрез тяхната “масова” привати-
зация. Тези акции бяха предприети в началото 
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на август 1995 г., когато парламентът беше във 
ваканция. Случайно бях останал в София. За-
едно с депутата Ивайло Калфин присъствах-
ме на съвещание при вицепремиера Румен Ге-
чев. Обсъждано бе предложението за промяна 
на приватизационния закон с оглед да бъде 
осигурено свободно и незабавно разпродава-
не на приватизационните бонове (възлизащи 
на милиарди левове) от Чикагската борса. Взех 
думата и казах, че ще се боря срещу приемане-
то на такова законодателно решение, защото: 

– то противоречи на идеята за превръща-
не на всеки български гражданин в съсобст-
веник и акционер на държавните предприятия, 
здравни и други обекти; 

– едновременното предлагане на предсто-
ящите за раздаване милиони бонови книжки 
ще ги обезцени; 

–  изкупуването на боновете сигурно ще 
стане от няколко местни и чуждестранни фа-
милии, които после ще станат собственици на 
богатствата на българската държава. 

Изказването ми беше подкрепено от тога-
вашния зам.-директор на Центъра за масова 
приватизация при Министерския съвет доц. Ак-
сентия Замфирова. Отделни постановки в това 
изказване бяха цитирани (въпреки че съвеща-
нието беше закрито) в съобщение на в. “Стан-
дарт”. 
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След като узнал за разискванията на въп-
росното съвещание, министър-председателят 
Жан Виденов уволнил шефове на Центъра за 
масова приватизация. Била предотвратена да-
лавера за милиони долари между Чикагската 
борса и фирми на заместник-министри. 

Дни по-късно заедно с моята съпруга и си-
на ми заминахме на почивка на Слънчев бряг. 
С пристигането ни ръководството на все още 
държавния курортен комплекс настоятелно ме 
покани на среща, на която присъстваха и ко-
респонденти на столични вестници. След тази 
среща в печата пишеше, че съм бил против-
ник на приватизацията. В притежавания по 
онова време от Петьо Блъсков в. “168 часа” се 
появи голям мой портрет и статия, озаглавена 
“Бай Ангел секирата в левицата”99. 

Авторът на статията бе подписан с псев-
донима Герго Манчовски. В нея се твърди, че 
съм приличал на непреодолим “десен защит-
ник”, който по време на футболен мач рита 
глезените на противниковите играчи ( в слу-
чая мафиоти). Правеха се предположения, че 
до края на депутатския ми мандат може да се 
изживея “като субект на свръхвъзможности 
или обект на транснационален заговор”. 

                                                        
         99 В. “168 часа”, от 28 август –3 септември 1995. 
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През есенната сесия на Народното събрание 
(1995 г.) на заседание в зала “Запад” на иконо-
мическата комисия беше представен нов зако-
нопроект за изменение и допълнение на Закона 
за приватизация на държавни и общински пред-
приятия. Поради прекалената ми заетост с то-
зи законопроект се запознах по време на об-
съждането му във въпросната комисия. Забе-
лязах, че от него са махнати клаузите, позволя-
ващи предоставяне на държавни предприятия 
на техните колективи. Бяха включени разпо-
редби, съгласно с които българските граждани 
могат да използват предоставените им бонове 
за получаване на акции от държавни предприя-
тия, но чрез специално създадени приватиза-
ционни фондове и холдинги. При учредяването 
на такъв фонд се изискваше наличие на соб-
ствен капитал, възлизащ на няколко милиона 
лева. Не можах да се въздържа и в присъствието 
на много журналисти попитах председателя 
на икономическата комисия Атанас Папари-
зов кой е вносител на това “противонародно 
творение”. Той ми посочи седналия на цент-
рално място нов директор на Центъра за ма-
сова приватизация Калин Митрев, който се 
смути и не отговори на въпросите ми откъде 
идва и защо при управлението на БСП се вна-
ся проектозакон, насочен срещу работниците 
и селяните. Вместо него зам.-председателят 
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на икономическата комисия Александър Бож-
ков (от СДС) каза, че БСП вече не е партия 
на трудовите хора. По сведения на тогаваш-
ния секретар на Министерския съвет Вален-
тин Коркинов (с когото се свързах по време 
на въпросното заседание), преди да бъде наз-
начен за директор на Центъра за масова при-
ватизация, Калин Митрев е работил като екс-
перт в централата на “Мултигруп”. Минис-
тър-председателят знаел това и няколко пъти 
връщал заповедта за назначаването му в Ми-
нистерския съвет. В края на краищата подпи-
сал заповедта. Отстъпил пред ходатайствата на 
тогавашния зам.-министър на външните ра-
боти и други “социалдемократи” в БСП. 

Очевидно и през онези години българска-
та мафия подбираше и поставяше свои хора 
на ключови постове в държавния апарат. Но 
тази задача се изпълняваше главно от Андрей 
Луканов и членове на фракционното Обеди-
нение за социална демокрация в БСП. 

При така формиралите се у нас обществени 
и политически отношения Андрей Луканов се 
ангажираше с реализацията на все повече ма-
фиотски проекти. Ето как стана обикновен 
заложник на мафията. 
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                   Нашето спречкване 
Към края на 1995 г., когато български чуж-

дестранни мафиоти бяха подели бясна кампа-
ния срещу изправилия се на пътя им минис-
тър-председател Жан Виденов, стана и моето 
спречкване с Андрей Луканов. Той излезе на 
светло и без задръжки работеше за предава-
нето на най-печелившите български държав-
ни банки и предприятия в ръцете на банкери, 
гангстери и мафиотски босове. Конкретният 
повод за нашето спречкване бе обсъждането в 
ПГ на моето предложение за изменение и до-
пълнение на Закона за преобразуване и при-
ватизация на държавни и общински предприя-
тия. Това предложение бях депозирал в Народ-
ното събрание. Предвиждаше земеделските про-
изводители да получат срещу приватизацион-
ни бонове до 20 на сто от акциите на държав-
ните хранително-вкусови предприятия (консер-
вни, млечни, мелнични, винарски и т.н.). Основ-
ните ми мотиви бяха да се гарантира запазва-
нето на тези модерно оборудвани предприятия, 
като се интегрират с производството на сел-
скостопански суровини, както и да се елими-
нира огромният брой прекупвачи. Те изкупу-
ваха земеделската продукция на безценица и я 
продаваха на неколкократно по-високи цени. 
При изготвянето на предложението, заедно с 
депутата Златимир Орсов, съм се ръководил 
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предимно от народните интереси и не предпо-
лагах, че в процедура за придобиване на собс-
твеност върху такива държавни хранително-
вкусови предприятия освен мафиотски групи-
ровки били и деца на депутати и външнотър-
говски кадри, приближени на Андрей Луканов. 

В средата на ноември 1995 г. ПГ обсъди 
предложението с нагласата да бъде прието от 
НС. По време на разискванията пръв се изка-
за Андрей Луканов и призова депутатите да 
гласуват против предложението, защото с него 
съм връщал “Тодор-Живковите аграрно-про-
мишлени комплекси (АПК)”. Обясних, че в 
създадените през 70-те години на ХХ век у нас 
държавни АПК бяха обединени организацион-
но (на районен принцип) земеделски стопанства 
и хранително-вкусови предприятия, докато 
предложението ми цели да бъде осъществява-
на аграрно-промишлена интеграция чрез тран-
сформация на държавна собственост в частна 
(акционерна, кооперативна). Преди края на за-
седанието на ПГ излязох от салона на ул. “По-
зитано” 20 и отидох във фоайето, където ме 
чакаха депутатите Стойчо Шапатов от гр. Пър-
вомай, Донка Дончева от гр. Карлово, Хрис-
тоз Христозов от гр. Хисар, Росен Михайлов 
от гр. Стара Загора. Напомниха ми, че закъс-
няваме за мероприятие, което отдавна бяхме 
планирали. От западния край на салона обаче 
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излезе Андрей Луканов и с бързи крачки се 
запъти към нас. Когато ни наближи извика: 
“Искаш да дадем цялата хранителна промиш-
леност на лицето Румен Спасов”, изпсува и се 
шмугна в заседателната зала. Докато се опом-
ня, Стойчо ми каза да не му обръщам внима-
ние и да стоя настрана от мафиотските ико-
номически групировки. Едва тогава вникнах в 
цитираните думи на Луканов, който сигурно 
по презумпция е допускал, че моето предложе-
ние ще ощети изолирания от селяните негов 
приятел и собственик на Банка за земеделски 
кредит (БЗК) Атанас Тилев и ще облагодетел-
ства едва ли не свързалите се със земеделски-
те кооперации фирми на Румен Спасов и други 
“орионовци”. Техен юридически съветник беше 
съавторът на предложението Златимир Орсов. 

Не беше тайна, че Атанас Тилев е бил агент 
на Шесто управление на Държавна сигурност 
и познат на “орионовци” (Румен Спасов, Миха-
ил Данов, Любомир Коларов, Николай Криво-
шиев, Красимир Райдовски) от външното разуз-
наване. Повечето от тях станали “бизнесмени”, 
защото владеят западни езици и имат връзки в 
чужбина. Още преди БЗК да бъде приватизи-
рана от Атанас Тилев, неговият бивш колега 
Румен Спасов изтеглил от банката кредит на 
сума няколко милиона долара. Новият собст-
веник на БЗК неоснователно обявил взетия от 
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Румен Спасов кредит за “предсрочно изиску-
ем”. Може да се предполага, че това е направе-
но по личното нареждане на Андрей Луканов, 
който проявявал неистова омраза към бащата 
на Румен, бивш завеждащ отдел “Международ-
ни връзки” на ЦК на БКП Мирчо Спасов. Бив-
ши разузнавачи твърдят, че през 1988–1989 г. 
Мирчо Спасов по поръчение на Тодор Жив-
ков наблюдавал шпионските връзки на Анд-
рей Луканов с агенти на съветския Комитет за 
държавна сигурност (КГБ). Изглежда Андрей 
Луканов е в дъното и на избухналата между 
Атанас Тилев и Румен Спасов долнопробна 
компроматна война. Вследствие на тази война, 
преди още да заработи, беше отнета съдебната 
регистрация на учредената към края на 1994 г. 
Българска земеделска и промишлена банка 
(БЗПБ). Основните ѝ акционери бяха “орио-
новци” и над хиляда земеделски кооперации. 

Друга причина за избухването на посоче-
ната война също е свързана с много пари. През 
лятото на 1995 г. беше създаден Държавен фонд 
“Земеделие” и двете банки – БЗПБ и БЗК (са-
мо по име беше земеделска, а се занимаваше с 
внос на луксозни автомобили), които се бориха 
да обслужват огромните му парични ресурси. 

Впрочем ДФ “Земеделие” беше създаден 
по силата на приетия през лятото на 1995 г. 
Закон за защита на земеделските производи-
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тели (ЗЗЗП). Още докато изготвях посочения 
закон (1992–1994 г.), “споровете” се въртяха 
не около това как да бъдат осигурявани високи 
доходи на непосредствените земеделски про-
изводители и да се обработва земята, а през 
кои банки да минават парите на ДФ “Земе-
делие”. В ЗЗЗП бях включил специална глава 
четвърта  “Учредяване на държавна земеделска 
банка”. По съвета на висококвалифицирания 
банкер Кирил Николов (от Минералбанк) бях 
записал, че неин основен акционер ще бъде 
ДФ “Земеделие”. Предугаждах, че срещу това 
ще има съпротива и организирах обсъждане 
на проектозакона с участието на депутати от 
“социалдемократическата” фракция на Андрей 
Луканов (тук е мястото да благодаря на сте-
нографката Виолета Йорданова Тасева от НС). 
Предложението на проф. Тодор Пандов беше 
вместо глава четвърта (“Учредяване на дър-
жавна земеделска банка”) да се запише само 
клауза със следния текст: “Управителният 
съвет на фонда въз основа на експертна оценка 
определя кои ще се кредитират и ги предос-
тавя в търговската банка за реализация”100. 
                                                        
         100 Този текст означава, че шефовете на “Мултигруп” и БЗК 
възнамеряват да избират "търговската банка" и кого да кредити-
рат, тъй като по онова време те имаха свои представители във 
всички министерства и ведомства и се готвеха по своя воля да 
формират Управителния съвет на ДФ “Земеделие”. 
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Разглежданият ЗЗЗП беше депозиран в НС 
на 23 юни 1994 г, т.е. още при управлението 
на правителството на проф. Любен Беров с 
мандатоносител партията Движение за права 
и свободи (ДПС). Законопроектът така и не 
беше приет, защото веднага след лятото пар-
ламентът се разпусна.  

С встъпването си на длъжност министър-
председател Жан Виденов поръча да пре-
доставя закона на Министерския съвет. Той 
правилно беше преценил, че внесен от името 
на МС, този дългоочакван от селяните закон 
ще бъде приет по-бързо от НС. Но мафиотс-
кото лоби в МС все пак успя да изпълни цел-
та си – от ЗЗЗП бе махната четвъртата глава 
(“Учредяване на държавна земеделска банка”). 
Когато в Народното събрание бе получен 
осакатеният проектозакон за закрила на земе-
делските производители, протестирах пред ми-
нистъра на правосъдието Младен Червеня-
ков, но напразно. При второто четене внесох 
официално заведено предложение за включ-
ване на липсващата глава, но и то не беше 
прието. 

 Оставаше възможността да се приеме 
законът в предложения от МС вид, а после 
да се продължи борбата за създаване на спе-
циализирана държавна земеделска банка. 
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След множество препятствия ЗЗЗП беше 
приет101. Въз основа на него бе учреден Дър-
жавен фонд “Земеделие”. Без него днес у нас 
щяха да пустеят още много милиони декари 
плодородна земя. Само че изпълнението на то-
зи закон започна през 1997 г., при режима на 
министър-председателя Иван Костов, понеже 
октоподът на мафията в Министерството на зе-
меделието повече от година забави изготвя-
нето на правилника за неговото приложение. 
До влизането на закона в сила ежегодно отпус-
каните от държавния бюджет 50–60 млн. дола-
ра за селското стопанство се разпределяха от 
министри и чиновници в това министерст-
во. Малко от тези пари стигаха до селяните 
за сеитба на пшеница, останалите потъваха 
в мафиотски структури, в частни банки (за 
покриване на баснословни лихви от 30–40 % 
по кредити на земеделски производители)102, 
застрахователни компании, търговски фирми.  

Първият вариант на ЗЗЗП, приет от НС, 
разпореждаше да се осигуряват:  

– защитни и гарантиращи печалби на зе-
меделските производители изкупни цени на 
основни земеделски продукти;  
                                                        
         101 Държавен вестник, бр. 57 от 1995 г.  
         102 Както и друг път съм писал, когато в държавата лихвата 
превишава 10 на сто, това е показател, че държавната власт е 
завладяна от мафиотски структури. 
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– защита на местното производство от внос 
на селскостопански стоки;  

– краткосрочно и дългосрочно нисколих-
вено кредитиране;  

– гарантирани доходи на производителите 
в случай на суша, масово измръзване на расте-
нията и други природни бедствия;  

– създаване на широка мрежа от органи-
зации за обслужване на земеделските произ-
водители103. 

През 1997 г., по силата на ЗЗЗП, българ-
ските селяни за първи и последен път получи-
ха гарантирани изкупни цени на зърнени про-
дукти и си мислеха, че това е дело на управля-
ващите от СДС. В нашето земеделие настъпи 
известно оживление, което секна след 1998 г., 
когато в условията на въведения предната го-
дина валутен борд бяха приети изменения в 
ЗЗЗП и се възстанови старата система – еже-
годно заделяните от държавния бюджет пари 
за селскостопански субсидии да се присвояват 
предимно от банкери, застрахователи, търгов-
ци и собственици на приватизирани държавни 
зърнохранилища104. 
                                                        
         103 Разпореждане на председателя на Народното събрание 
№ 102-33-334 от 23 юни 1994.  
         104 Държавен вестник, бр. 58 от 22 май 1998. 
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При всяко обсъждане на ЗЗЗП редовно при-
състваше и взимаше отношение проф. Тодор 
Пандов. Преди внасянето на този закон в де-
ловодството на НС, го помолих първи да пос-
тави своя подпис. Той обаче се подписа на вто-
ро място и каза: “Редно е да се подпишеш пър-
ви под този закон, защото ти си го правил”. 

През 1996 г, когато в Комисията по земе-
делие на НС се разглеждаше първият у нас За-
кон за арендата, депутати от БЗНС (Георги 
Пинчев, Моньо Христов, Анастасия Мозер) по-
молиха Тодор Пандов като професор да обяс-
ни същността на икономическата категория 
“рента”. Той посочи към мен с думите: “По 
теориите се обръщайте към бай Ангел”. Забе-
лязах, че не бяха много очаровани от направе-
ното признание105. 

С Тодор Пандов имахме другарски и коле-
гиални отношения. Нямахме принципни раз-
личия по някои от основните насоки на бъл-
гарската аграрна политика. Той обаче нямаше 
нужната политическа култура и се оставяше 
да бъде използван (като име с научни степени 
                                                        
         105 През 1999 г. публикувах брошурата на Александър Стам-
болийски “Какъв трябва да бъде политикът?” с моя въвеждаща 
студия. След известно време срещнах на бул. “Руски” (до Народ-
ното събрание) Анастасия Мозер, която ме похвали за стореното, 
но не можела да се успокои от факта, че такава прекрасна сту-
дия е написана от “комунист". 
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и звания и бивш министър в правителството на 
Андрей Луканов) за удовлетворяване на инте-
ресите на мафиотски фирми износителки на 
зърнени храни, както и на тогавашните арен-
датори, които си бяха обикновени кредитни 
милионери. Те плащаха за неговите посещения 
в чужбина и прословутите му пресконферен-
ции, на които упражняваше натиск върху со-
циалистическото правителство да премахне 
забраната за износ на зърно. 

“Социалдемократите” в БСП и лично Ан-
дрей Луканов го тикаха напред. Смятаха чрез 
него да привличат на своя страна българско-
то селячество. По тертипа на италианските 
християндемократи и у нас беше създадена 
селска организация “Конфедерация по земе-
делие” (като алтернатива на Съюза на земе-
делските кооперации в България) с председа-
тел Тодор Пандов. С характерното си дреб-
нодушие някои от нашите “социалдемократи” 
го въвличаха в интриги, включително и след 
създаването на Българската аграрна камара 
(начело на която също беше Тодор Пандов). 
Тази камара би трябвало да отстоява селските 
интереси, а още щом получи съдебна регист-
рация нейното ръководство се опита да обез-
личи ръководения от проф. Атанас Ганев Съ-
юз на земеделските кооперации. 
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Впрочем идеята за учредяване на тази ка-
мара у нас ми беше подсказана от чешки пар-
ламентаристи, които гостуваха на българския 
парламент. Те бяха дошли да се запознаят с 
философията на ЗЗЗП и ДФ “Земеделие”, чии-
то функции бяха повече от тези на създадения 
през 1991 г. Чешки държавен фонд за регули-
ране на хранителния пазар. 

Водих ги и в Пловдивски окръг (един от 
чешките депутати беше завършил Пловдивския 
аграрен университет). В читалището на про-
чутото с. Цалапица се състоя грандиозна сре-
ща на делегацията с местното население. При 
представянето на членовете на делегацията ка-
зах за нейния млад ръководител, че е от чеш-
ка партия, подобна на нашия СДС. Но когато 
той изложи прогресивните си идеи за закрила 
на селските труженици, председателят на ту-
кашната земеделска кооперация инж. Рангел 
Керкенезов го поздрави и с болка сподели, че 
у нас на хора с такава загриженост за земеде-
лието лепят етиката “комунист”. 

По време на пребиваването на чешките 
колеги у нас ги помолих да изпратят устава на 
Чешката аграрна камара на Комисията по зе-
меделие на нашето НС. Те изпълнили това по-
ръчение и изпратили покана за ответна визи-
та на наши парламентаристи. Така няколко 
български депутати, ръководени от Тодор Пан-
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дов, посетили Чехия за изучаване опита на 
Чешката аграрна камара. 

По настояване на Андрей Луканов проф. 
Чавдар Кюранов и други шефове на “Социал-
демократическото” крило в БСП бе свикан 
партиен пленум, посветен на аграрната поли-
тика. Ръководителите на това крило смятаха 
да докажат, че юристът Златимир Орсов е не-
подходящ да оглавява партийната Комисия по 
земеделие и на негово място да бъде избран 
Тодор Пандов. С моя помощ Златимир Орсов 
преработи своя предварително раздаден док-
лад за аграрната политика на БСП и претен-
дентите за неговия пост бяха обезоръжени. По 
време на пленума критиките им срещу него се 
ограничиха само до грешки, допустими за все-
ки, който активно работи. 

По онова време някои “социалдемократи” 
в БСП задкулисно пишеха доноси до главния 
прокурор на Република България с настоятел-
ни искания да бъде отнета съдебната регист-
рация на Съюза на земеделските кооперации и 
на БЗПБ. Съюзът бил регистриран от Радка 
Налбантова в гр. Пловдив, без да са спазени 
всички законови процедури, а в банката, от 
1018 кооперации акционери, 7–8 били “фан-
томи”. Месеци наред почти през ден за това 
се пишеше във в. “Континент”, чийто собст-
веник бе Атанас Тилев. По този повод два пъ-
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ти посещавах главния прокурор Иван Татар-
чев, с когото сме в добри отношения. Успях 
да предотвратя ликвидацията на Съюза на зе-
меделските кооперации, в който членуваха 
над един милион селяни. Но за водените дела 
срещу БЗПБ научих твърде късно и нейната 
съдебна регистрация беше отнета, преди да 
заработи.  

По време на водената от мафиотския клан 
на Андрей Луканов кампания срещу БЗПБ 
много се писа и говори за председателката на 
управителния ѝ съвет Веска Меджидиева. Един 
ден прочетох във в. “Континент”, че е завлякла 
БЗК на Атанас Тилев със 700 хил. щатски до-
лара. Повярвах на написаното и като поддръж-
ник на земеделските кооперации – акционери 
на БЗПБ, незабавно я поканих (чрез Злати-
мир Орсов) да дойде в сградата на НС. Сед-
нахме в Клуба на народния представител и тя 
извади от дамската си чанта документи, в които 
се доказваше, че две трети от тегления от БЗК 
заем (преди да бъде “приватизирана” от Ата-
нас Тилев) е изплатен, а за погасяване на оста-
налата сума падежът ще настъпи след две 
години. После Меджидиева ми разказа, че при 
управлението на Андрей Луканов (1990 г.) 
ежедневно са правени “обиски” в жилището 
на нейния свекър Мирчо Спасов. Съпругът ѝ 
Румен Спасов бил уволнен и безработен. Тя 
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имала второ дете на няколко месеца и от въл-
нение ѝ секнала кърмата. Едва след няколко 
години и нейният мъж се захванал с търговия 
и забогатял. Злонамерени са и слуховете, че 
Веска Меджидиева избягала в чужбина с па-
рите на земеделските кооперации. През 1997 г. 
синдиците на БЗПБ ми показаха документи, от 
които е видно, че сумата от дяловите вноски на 
земеделските кооперации е почти равна на об-
щото количество на взетите от тях (по време 
на краткото съществуване на банката), но не-
върнати кредити. 

В навечерието на извънредния конгрес на 
БСП (21–24 декември 1996 г.) във в. “Труд” 
беше публикувано интервю на Тодор Пандов 
под гръмкото заглавие: “Орсов и Димов про-
валиха аграрната политика на БСП”106. В това 
интервю пак прозира подготовката на “соци-
алдемократите” за овладяване на централното 
партийно ръководство. Встъпителните бележ-
ки на журналистката са написани с цел лан-
сиране на Тодор Пандов сред водещите фи-
гури в БСП, като се атакува и отрича прокар-
ваната от мен и Орсов аграрна политика. Спо-
ред проф. Пандов “провал” в тази политика 
било светкавичното махане на ликвидационни-
те съвети на ТКЗС (запазването на тези съве-
                                                        
         106 В. “Труд” от 3 декември 1996. 
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ти беше в интерес на мафиотски структури); 
създаването на нови земеделски кооперации; 
учредяването (през 1994 г.) на БЗПБ, тъй като 
тази банка нямала “възможност да дава пари 
на кооперациите”. 

Месеци преди Тодор Пандов да почине 
(2000 г.) се срещнахме случайно до Художест-
вената галерия на ул. “Шипка” 6. Видя ми се 
уплашен и отслабнал. Оплака ми се, че пла-
тени “охранители” на мафиотска фирма (ос-
новен акционер в създадения от него привати-
зационен фонд “Зенит” са “тършували” в жи-
лището му и го орезилили пред съседи и сък-
варталци (търсели няколко хиляди долара). 
Предложих да му осигуря защита от този “на-
цистки тероризъм”. Той беше категоричен, че 
вече се е поуспокоил и не би могъл да прежи-
вее нов подобен “ужас”. Приех това като стон 
срещу въведения от Иван Костов мафиотски 
политически и икономически (в т.ч. привати-
зационен) режим. В думите на Пандов сякаш 
имаше и нотка на съжаление, че е бил употре-
бен от чужди на неговия интелект мафиоти. 

Дни след като Андрей Луканов ме наруга 
(ноември 1995 г.) заминах на едномесечно по-
сещение в САЩ. По време на пребиваването 
ми във Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и щата 
Небраска, се срещнах с конгресмени, федерал-
ни и щатски администратори, банкери, ръко-
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водители на земеделски, фермерски коопера-
тиви. Основна тема на нашите разговори бяха 
механизмите на американската и българската 
аграрна политика. 

На една от деловите срещи висши аме-
рикански политици изтъкнаха, че БСП е спе-
челила предсрочните парламентарни избори 
(края на 1994 г.) с гласовете на избирателите 
от селата и малките градове. Според тях това 
до голяма степен се дължало на прокарваната 
от мен протекционна аграрна политика, и най-
вече на изготвения и публикуван (във в. “Зе-
мя” през 1993 г.) проектозакон за закрила на 
земеделските производители. 

Когато пребивавах във Вашингтон, бъл-
гарската посланичка Снежана Ботушарова ми 
съобщи, че нашият парламент е отхвърлил мо-
ето предложение за предоставяне на акции от 
българските хранително-вкусови предприятия 
на земеделските производители. Повечето де-
путати гласували това под натиска на Андрей 
Луканов. 

След първата десетдневка на декември 
1995 г. се завърнах от САЩ и първоначално 
възнамерявах да поговоря с Андрей Луканов и 
да го убедя да не пречи на трудещите се селя-
ни. Планирах при първата възможност отново 
да депозирам в парламента отхвърленото пред-
ложение за предоставяне на акции от храни-
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телно-вкусовите предприятия на земеделските 
производители. Това направих през лятото на 
1996 г., но пак ударих на камък, защото про-
цесът на тайната “приватизация” на тези пред-
приятия беше вече в напреднала фаза. 

Едва когато прегледах броевете на в. “168 
часа” (докато съм бил извън страната), реших 
да дам силен отпор на промафиотската поли-
тика на Андрей Луканов. Със заглавия от рода 
на “Бардакът “Орион” в посочения вестник се 
внушаваше на обществото, че министър-пред-
седателят Жан Виденов е изнесъл българ-
ското зърно чрез “Орионовските” дребни фир-
ми. Знаех, че това е лъжа, но за всеки случай 
(като бивш комсомолски организационен ра-
ботник) отидох в Министерството на външ-
ната търговия и с очите си видях списъка на 
фирмите, изнесли през 1995 г. зърно. Оказа 
се, че не Орионовските фирми, а тези на при-
ятелите на Андрей Луканов са изнесли по-го-
лемите количества зърно от България. В спи-
съка на фирмите, които през 1995 г. са изнес-
ли зърнени храни с най-големи количества 
(по 90–100 хил. т) водещо място заемат тези 
на добре известния Марк Рич (“Гленкор”), на 
Атанас Тилев и на “Мултигруп” (“Балканаг-
ро”). Тези и други, свързани с Андрей Лука-
нов фирми, са изнесли общо две трети от реа-
лизирания през 1995 г. български износ на 
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зърно. Тогава за първи път у мен възникна 
подозрението, че Андрей Луканов отново се 
цели във върховната държавна власт. Редица 
позабравени покрай интензивната работа фак-
ти ми даваха основание да предположа, че той 
крои нещо, за да принуди министър-предсе-
дателя Жан Виденов да подаде оставка и да 
заеме поста му. 

Най-напред се сетих, че през лятото на 
1995 г., в деня на първото четене на ЗЗЗП, 
свързани с него депутати предизвикаха извън-
редно обсъждане в залата на шестия етаж на 
ул. “Позитано” 20, и предложиха да бъде от-
ложено разглеждането му от НС. За да ги скло-
ня да подкрепят закона, изпълних мафиотско-
то им искане да се запише клауза, според коя-
то защитната изкупна цена на пшеницата не 
трябва да превишава 80 на сто от нейната 
международна цена (така всъщност техните 
синове можеха да продължат да изнасят пше-
ница в Казахстан и други страни)107. 

Увлечен в работата, бях забравил как през 
септември 1995 г. съзаклятникът и председа-
тел на СДС Иван Костов вземаше думата от 
името на своята ПГ и повтаряше една и съща 
лъжа, че “Орион” и Жан Виденов изнесли бъл-
                                                        
         107 През 1995 г. в ЕС изкупната цена на пшеницата беше 
два пъти по-висока от нейната международна цена. 
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гарското зърно. Съгласно с правилника на НС 
депутат не може да прави реплика на говорещ 
от името на ПГ. Веднъж не издържах и от мяс-
то извиках на Иван Костов да спре да лъже ка-
то “дърт циганин”. Той се смути и неусетно 
изтърва фразата: “И Вие, г-н Димов, сте свър-
зан с “Орион”. За тази лъжа (макар и с голямо 
закъснение) Комисията по етика на НС го на-
каза с “мъмрене”108. Останах неудовлетворен и 
реших да заведа гражданско дело за клевета. 
Но административни шефове задължили сте-
нографките да заличат името ми и да остане 
“И Вие (посочи наляво) сте свързани с “Орион”. 

На 13 декември 1995 г. сутринта, докато 
влизах в пленарната зала на НС, ме пресрещ-
на журналистът Георги Коритаров от амери-
канското радио “Свободна Европа”. Каза, че 
ме очаквал да се върна от чужбина, за да по-
говорим за зърнената криза. Попита ме дали 
има такава “криза”. Предния ден бях видял в 
Министерството на външната търговия спи-
съка на фирмите и количествата на изнесено-
то от тях зърно и отговорих, че ако то не дос-
тига в страната, значи има зърнена криза. 
После направи магнетофонен запис на нашия 
разговор. Ето извадка от излъченото вечерта 
на 13 декември 1995 г. по радио “Свободна Ев-
                                                        
         108 В. “24 часа” от 12 април 1996. 
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ропа” интервю с мен, озаглавено: “Депутатът 
Ангел Димов повдигна завесата около зърне-
ната афера”. 

Георги Коритаров (Г.К.): Как се стигна до 
проблемите със зърното при правителството 
на Виденов? 

Ангел Димов (А.Д.): За съжаление, Ми-
нистерството на търговията, което сега се ръ-
ководи от Кирил Цочев, не промени тази сис-
тема за износ на зърно... 

Г.К. ...която беше въведена от Луканов... 
А.Д. ...от Луканов и най-вече от Филип 

Димитров... Когато разбрах кои фирми търгу-
ват със зърно, разбрах, убедих се, че тази сис-
тема трудно ще се промени... 

Г.К. Кои са тези фирми? 
А.Д. Това са фирми, които злоупотребяват 

с положението на селяните и на земеделските 
кооперации. 

Г.К. Конкретно кои са фирмите? 
А.Д. Това са разни групировки... 
Г.К. Но ги знаете. 
А.Д. Зная ги, но това може най-лесно да се 

провери от раздадените квоти. Защо аз трябва 
да ги споменавам? 

Г.К. Ама кажете ги Вие, какъв е пробле-
мът? 

А.Д. Питайте онези, които призоваваха да 
се изнася зърно, че мухлясвало в складовете... 
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       Г.К. Кои са те? 
А.Д. Разни организации от типа на Кон-

федерацията по земеделие. 
Г.К. Кой е лидерът на тази конфедерация? 

       А.Д. Ами Тодор Пандов ... 
Г.К. Тодор Пандов е депутат от левицата в 

момента. С кого е свързан Тодор Пандов? С 
кои групировки? 

А.Д. Той беше министър в правителството 
на Андрей Луканов. 

Водещ: Макар мъчително Ангел Димов от 
БСП се опитва да повдигне завесата за зърне-
ната афера в интервю с Георги Коритаров. 

На 14 декември 1996 г. във в. “Труд” беше 
публикувано съобщение за излъченото на 
13 декември вечерта по радио “Свободна Ев-
ропа” мое интервю. Очаквах казаното в него 
да стресне Андрей Луканов и да го накара да 
прекрати “активното мероприятие”, наречено 
“зърнена афера”. Изглежда обаче неговият щаб 
в БЗК (за чието съществуване научих чак след-
ващото лято) е предпочел да продължи да 
тиражира лъжата за зърното, а моето “повди-
гане на завесата” да бъде представено като 
междуличностни конфликти между мен и То-
дор Пандов, още повече че в разглежданото 
импровизирано интервю е посочено неговото 
име. Афектиран, той още същия ден повтори 
пред медиите лъжата и клеветата, че “близка-
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та до правителството групировка “Орион” е 
участвала в зърнената афера”. В отговор на 
това излъченият по “Дарик радио” мой комен-
тар беше по-скоро препоръка към Тодор Пан-
дов да се запознае с действителните факти. 
Иначе рискува да бъде осъден за клевета от 
фирмата “Орион”, която не беше изнесла в 
чужбина нито грам българско зърно. 

На 15 декември сутринта журналисти от 
в. “24 часа” едновременно интервюираха мен 
и Тодор Пандов, още докато си бяхме по до-
мовете. Използвах този разговор с журналис-
та Мартин Кръстев преди всичко, за да раз-
крия ролята на Андрей Луканов в “зърнената 
афера”. Избягнах сценария “междуличностни 
отношения”, защото числата и фактите за бъл-
гарския износ на зърно щяха да останат на 
заден план и биха направили услуга на линия-
та за оклеветяване и очерняне на невинния 
министър-председател Жан Виденов.  

Ето някои от основните моменти в това 
интервю. 

Ангел Димов: Луканов иска да свали Жан 
със зърнената афера. 
        – Г-н Димов, какво стои зад т.нар. зърне-
на афера?109 
        – Луканов и неговите хора дебнат момен-
                                                        
         109 В. “24 часа” от 18 декември 1995. 
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та да свалят Жан Виденов от министър-пред-
седателския пост чрез задкулисни интриги. 
Това пролича още (юли 1995 г.) на национал-
ната партийна конференция. Тогава Лукано-
вата група използва като оръдие най-автори-
тетния човек сред журналистите в БСП – Сте-
фан Продев. Накараха го да държи реч, която 
хвърли в паника социалистите. Този подход на 
Луканов е като на хунвейбините по времето на 
китайската “културна” революция (60-те го-
дини на ХХ век) – компрометиране по пътя на 
аналогията. Сега, за да компрометират Виде-
нов, говорят за “Орион”. 
       – Кога започнаха опитите за това компро-
метиране? 
       – През ноември, преди да замина за САЩ, 
имаше заседание на парламентарната група 
на левицата заради приватизацията в присъст-
вието на Жан, Гечев и други. Бях предложил 
законопроект 20 на сто от капитала на хра-
нително-вкусовите предприятия да се заде-
лят за селяните, за да се използват приватиза-
ционните им бонове. С това исках да се ели-
минират прекупвачите, които оскъпяват сел- 
скостопанската продукция. Луканов и Пандов 
казаха, че не са съгласни с проекта – бил жив- 
ковски, приличал на АПК. Като че ли Луканов 
не е бил при Живков на върха на партийната и 
държавната пирамида. 
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       – Защо чрез “Орион” се целят във Виде-
нов? 
       – На въпроса “Кой оскъпи хляба” хората 
на Луканов искат да се отговаря “Орион, гру-
пировката, която изнесе зърното”. Няма да се 
учудя, ако Луканов един ден свали Жан и го 
вкара в затвора. Защото Луканов тикна в зат-
вора Тодор Живков. 

Собственикът на фирмата “Орион” Румен 
Спасов съм виждал общо 3 пъти. Последни-
ят път беше преди няколко дни (13 декември 
1996 г, б.р.) на откриването на китайския ком-
плекс в Бояна. Казах му да седне при мен и 
го питах колко зърно изнесе “Орион”. “Нито 
грам” – ми отговори той. “А приятелите ти?” – 
попитах. “25 000 тона” – отговори. “Тези тоно-
ве ли решават изхранването на населението?” 
       – А кой все пак изнесе зърното? 
       – Въпросът не е кой изнесе. Проблемът е 
кой даде възможност да се изнася зърното. 
        – За това трябва да се търси отговорност 
от правителството. 
        – Въпреки че сега защитавам Жан, аз кри-
тикувам действията на кабинета заради без-
разборния износ на зърно, петрол, оръжие. А 
това тръгна пак от Лукановото правителство. 
Първо, през 1990 г. кабинетът му махна мо-
нопола във външната търговия с нефт и други 
стратегически стоки. Докладната с неговия 
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подпис е в архива на ВНС. Второ, Луканов 
закри Комитета за държавен контрол, когато 
държавната собственост бе 95 %. Така дър-
жавното се даде на грабители. Трето, под ко-
мандата на Луканов бяха махнати хиляди слу-
жители от МВР и Държавна сигурност, които 
се жертваха за България и я пазеха. Тогава 
Луканов просто се плашеше, че тези хора мо-
гат в един момент да се обърнат срещу него и 
да го свалят. А той мислеше да седи като 
премиер поне 10 години. И четвърто, Лука-
нов плати на американеца Ричард Ран да раз-
работи програма за разбиването на иконо-
миката ни. Когато Луканов падна, СДС про-
дължи да изпълнява тази програма. Сега ня-
ма да му простя на Луканов, че повлия на 
НС да бъде нанесен поредният удар на селя-
чеството и то да не получи част от храни-
телната промишленост. Така тези предприя-
тия ще попаднат в ръцете на Лукановите 
фирми прекупвачи, които ще съдерат кожата 
на селянина. 
        – Кои са тези фирми? 
        – Не мога да помня техните американски 
имена, публикувани са в пресата. Но явно има 
фирми, които са платили на Пандов, за да изле-
зе на пресконференция през май и да дърдори, 
че зърното в хамбарите мухлясва и че трябва 
да се изнася. 
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        – Къде сбърка изпълнителната власт за 
зърното? 
        – Във формирането на външната търговия 
със зърно. Към земеделското и търговското 
министерство трябва да има съвместен орган – 
например агенция, която да лицензира някои 
икономически формации, които да се занима-
ват с износа на зърно. Сега износът у нас е ба-
шибозушка работа, извинявам се за израза. Ос-
новен износител трябва да е държавният фонд 
“Земеделие”, който е юридическо лице и раз-
полага с милиарди левове. 

Първо, Виденов не промени системата на 
Луканов за безконтролен внос и износ, дораз-
вита от Филип Димитров. 

Второ, Виденов имаше ДФ “Земеделие”, с 
който негласно върнахме на практика монопо-
ла във външната търговия със зърно, но кой ти 
разбира или кой ти чете закона. 

Трето, агроминистерството още не го е 
разбрало, субсидията от 650 (неденоминирани 
– б.р.) лева на тон зърно я дадоха на изкупва-
чите, вместо направо на производителите. Та-
ка се оскъпи хлябът. 

Заслужава внимание и интервюто на То-
дор Пандов. Представям го с незначителни 
съкращения. 

Тодор Пандов: Дойде време БСП да гово-
ри за “Орион”. 
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        – Г-н Пандов, страх ли Ви е, че групи 
ровката “Орион” може да ви осъди, задето я 
поставихте в списъка на фирмите, които са из-
несли зърното? 
        – Не, защото аз нищо определено не съм 
казал. Факт е, че тази групировка участва в 
Промишлената земеделска банка и че част от 
нейните фирми са създадени с предмет на дей-
ност “търговия със селскостопанска продукция”. 

Ако следователите и прокурорите докажат, 
че тя пряко не е участвала в износа на зърно, 
аз съм готов да се извиня. 

– Какво делите с г-н Димов? 
– Нищо не делим. Той и Златимир Орсов 

са заместници в Съюза на земеделските коо-
перации. Цялата работа е в това, че при нас, в 
Конфедерацията по земеделието – Българска-
та земеделска камара, са основните и най-го-
леми земеделски кооперации, при нас са на-
учни институти, агробизнесмени. 
       – А при господата Димов и Орсов? 
       – Техният съюз не представлява всички ка-
тегории, свързани със земеделието. Ние чле-
нуваме в Световната федерация на земедел-
ските производители заедно с 84 страни. 
       – Защо обаче тези депутати от БСП се 
превръщат в адвокати на “Орион”? 
       – Групировката “Орион” пряко влияе вър-
ху Земеделската промишлена банка. Акцио-
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нери там са земеделските кооперации на Ор-
сов и Димов, но действащи активни фигури са 
лица и фирми около “Орион”. Самото създава-
не на банка бе неправилно и прибързано ре-
шение. Опитът показа, че пътят за помощ на 
земеделието не е банка, а държавна структура 
като фонд “Земеделие”. Никой не създава бан-
ка, за да се самокредитира преференциално, а 
да печели дивиденти от влаганите в нея пари. 
        – Дойде ли време БСП да говори за връз-
ките си с “Орион”? 
        – В парламентарната група на БСП тряб-
ва да се говори не само за “Орион”, а и за ед-
рия капитал, трябва да се говори за социалната 
политика на партията, защото ние няма да бъ-
дем партия само на бедните и на средните 
(курсивът е мой – А.Д.). 

– А правителството толерира ли “Орион” и 
близките около нея фирми? 

– Нямам конкретни факти, с които мога да 
кажа, че го прави. Безпокои ме информацията 
във вестниците, че част от хората във фирми 
около “Орион” заемат и определени позиции в 
правителството. Така може да се допусне, че 
те използват служебни и други позиции за об-
лагодетелстване, макар и несъзнателно. 

– За кого говорите – ще го кажете ли ясно? 
      – И за шефа на правителствения пресцен-
тър Красимир Райдовски, и за шефа на телеко-
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муникациите Михаил Данов, и за пощенския 
шеф Любомир Коларов. Ако се окаже исти-
на написаното в “168 часа”, че съпругата на 
г-н Коларов участва с 2 милиона лева в Пощен-
ска банка, това ще е твърде притеснително. 

Това интервю потвърждава истината, че 
министър-председателят Жан Виденов по ни-
какъв начин не е бил обвързан с фирмата “Ори-
он” на Румен Спасов. В него Тодор Пандов със 
закъснение признава, че всичко, което е гово-
рил пред медиите за износа на зърно от “Ори-
он” е по слухове (разпространявани от щаба на 
Андрей Луканов) и изразява готовност да се 
извини на “Орионовци” задето публично е 
злословил по техен адрес. 

Въпросното интервю издава и буржоазния 
характер на воденото от Андрей Луканов “со-
циалдемократическо” крило в БСП. Открито се 
заявява, че “ние няма да бъдем партия само 
на бедните и на средните” (а и на олигарсите?). 

В интервюто ясно проличава негативното 
отношение на “социалдемократите” към БЗПБ, 
която бе преждевременно ликвидирана, за да не 
засенчи БЗК на Атанас Тилев. Някои от тях не 
се задоволяваха с писането на доноси до глав-
ния прокурор срещу БЗПБ и заблуждаваха об-
ществото, че “никой” не създавал такава банка. 

В САЩ близо сто години (от 1916 г.) функ-
ционира “Фермерска кооперативна банка” (с 
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държавни парични ресурси), която предоставя 
нисколихвени кредити на милиони фермери, 
осигуряващи една четвърт от световния износ 
на храни. Американската кооперативна банка, 
с клонове в почти всички щати, е създадена 
преди появата на организираната мафия в тази 
огромна страна. В интерес на мафията е селя-
ните да нямат специализирана, държавна или 
кооперативна, аграрна банка, за да може лес-
но да бъдат манипулирани и ограбвани. 

Близо два месеца след отпечатването на 
моето интервю за “зърнената афера” Андрей 
Луканов ми се сърдеше и дори не ме поздра-
вяваше. Но един ден в сградата на Народното 
събрание се приближи до мен и ме попита 
дали съм съгласен да си поговорим. Изчака 
ме да купя две чаши чай и седнахме на нами-
ращото се извън клуба на народния предста-
вител канапе. Забелязах, че изпитва неудобс-
тво и гледах да не накърня достойнството му. 
Каза, че във въпросното ми интервю имало 
справедлива критика за извършената у нас 
демонополизация, либерализация и привати-
зация на държавни финансови и търговски 
организации и предприятия. Но тези процеси 
били започнали с влезлия в началото на 1989 г. 
в сила “Указ 56”, т.е. преди той да стане ми-
нистър-председател. Одобрително приех това 
негово оправдание. После взех от гардероба 
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моята чанта, извадих и му показах подписа-
ния от него кратък проектозакон за отмяна на 
Закона за държавен монопол на външната 
търговия с петрол и петролни продукти. От-
говори ми, че за приемането на такъв закон 
върху него упражнили силен натиск местни и 
чуждестранни (отвъдокеански) лица. Казах, 
че името на всеки български министър-пред-
седател се записва в учебниците по история и 
то би трябвало да бъде споменавано с добри 
дела, а не да се поставя редом до прякорите 
на петролни, нарко- и други гангстери110. 

“При твоето управление – добавих аз – въз-
питанието и моралът в армията и милицията 
позволяваше за една нощ да се справиш със 
зараждащата се организирана престъпност”. 
При тези думи по лицето му се появиха капки 
пот и той започна да си бърше очилата. Сме-
нихме темата на разговора и се разделихме 
другарски. 

След отнемането на съдебната регистрация 
на БЗПБ (пролетта на 1996 г.) Андрей Луканов 
ми каза, че хилядите земеделски кооперации 
би следвало да се обединяват с БЗК на Атанас 
Тилев. За мен беше пределно ясно, че тази “по-
ръчка” на неговия мафиотски клан е почти не-
                                                        
         110 Имах предвид убития през 1993 г. гангстер с прякор “Кру-
шата”. 
 



 200

изпълнима. В негово присъствие позвъних на 
проф. Атанас Ганев (председателя на Съюза на 
земеделските кооперации) и го помолих да се 
срещнат (последният деликатно отклони нас-
рочването на такава среща). След това Андрей 
Луканов голословно повтори, че “Орионовци” 
са “мародери” и подробно ми разказа за “ли-
цето” Румен Спасов, който като член на ко-
мисията за честване на 1300-годишнината от 
създаването на българската държава, вършел 
злоупотреби с икони и други предмети111. 
Слушах го с внимание, но ми беше жал за 
унизителното положение, в което бившият 
български министър-председател е поставен от 
жадната за власт и богатство финансова и тър-
говска мафия. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
      111 Наскоро научих от Жан Виденов, че информацията за 
преведените от руския евреин Майкъл Чорни в Централната 
кооперативна банка (ЦКБ) няколко милиона долара (които не-
известно как били уж откраднати от Румен Спасов) е предоста-
вена на Иван Костов от МВР чрез Андрей Луканов. Едва след 
това тогавашният министър на МВР Любомир Начев (лека му 
пръст) е дал тази информация на министър-председателя. 
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                     Лихвеният процент 
Към края на 1995 г. “социалдемократите” 

на Андрей Луканов се “снишиха”, но продъл-
жиха курса към отстраняване на пречката – 
министър-председателя Жан Виденов. В на-
чалото на януари 1996 г. техният съзаклятник 
и председател на СДС Иван Костов поиска 
вот на недоверие на социалистическото пра-
вителство заради “зърнената афера”. Направи 
ми впечатление, че от нашата ПГ за участие в 
дебата по този въпрос бяха определени коле-
ги, заемащи двойствена позиция. В предвари-
телно представените им изказвания липсваше 
категорична защита на министър-председателя 
от клеветническите нападки. Това ме накара 
да подготвя “за всеки случай” кратка, но прав-
дива реч. Произнесох я след като депутатът 
Йордан Соколов (верен съратник на Иван Кос-
тов) от СДС отново завъртя изтърканата пло-
ча за Жан и “Орион”. 

В изказването си заявих: “...опитите на тъм-
ни сили да свалят социалистическото прави-
телство се провалиха, още когато се доказа, 
чето не е замесено в зърнени афери. Когато 
стана ясно, че зърнените афери си остават 
патент на Филип-Димитровото правителство.  
...Сега напъните на опозицията да използва 
зърнения проблем за сваляне на социалисти-
ческото правителство заприличва на комедия. 
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Преди всичко защото тази кампания се води 
от бивши премиери и министри, които бяха в 
основата на нелегалния износ на слънчоглед, 
на зърнени далавери (даване на зърнени кво-
ти срещу превеждане на милиони долари в 
сметките на центрове и фондации за “демокра-
ция”). ...В бъдеще правителството би трябвало 
да отстрани пропуските, допуснати при опре-
деляне на баланса на зърното и външнотър-
говския режим, както и да се справи с разру-
шаващия държавата едър мафиотски капитал”. 

Поредният политически провал на воде-
ните от Андрей Луканов “социалдемократи” 
в БСП и на неговите съзаклятници от СДС 
още повече ги дискредитира пред обществото. 
Но интуицията ми подсказваше, че и след то-
зи провал няма да мирясат. Понеже нямах пряк 
достъп до министър-председателя Жан Виде-
нов, се опитвах да му подскажа това чрез пе-
чата. За мой късмет непосредствено след със-
тоялия се в НС вот у дома дойде да ме интер-
вюира журналистката от в. “Труд” Валерия 
Велева112. Изглежда нейното интервю още се 
помни от читателите на многотиражния вест-
ник, защото където и да отида из страната, сре-
щам хора, които продължават да ме разпитват 
за подробности по поставените в него въпроси. 
                                                        
         112 В. “Труд” от 13 януари 1996. 
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Представям отговорите на поставените от 
Валерия Велева въпроси с изключение на те-
зи, които се отнасят за личния ми живот. 
      – Кога политиката влезе в кръвта Ви, 
г-н Димов? 
      – Още от казармата. Там ме избраха за сек-
ретар на комсомола. Тогава беше свален един 
американски самолет в СССР и за първи път 
ми възложиха да произнеса реч. Бях си напи-
сал изказването, но като застанах на трибуна-
та и като видях толкова много народ, ми стана 
неудобно да си вадя листа от куртката. В съз-
нанието ми изпъкна най-главното – казах, че 
на нашето небе не трябва да допускаме таки-
ва шпионски самолети. И оттогава почувствах, 
че мога да се занимавам с обществена дейност. 
След казармата почти 12 години съм работил в 
комсомола. Смятам, че от нашето поколение, 
който не е минал през комсомола, сега не може 
да се занимава с политика. 
       – Защо сте толкова остър в изказванията 
си, имам чувство, че сякаш нарочно удряте 
противниците си по кокалчетата? 
       – Ще Ви призная – може да излиза, че 
говоря остро и че формулирам речта си едва ли 
не на трибуната. Всъщност аз прецизно об-
мислям всяко свое изказване. За едни е позво-
лено всичко да говорят и никой няма да им 
обърне внимание, или с лека ръка ще ги споме-
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нат по вестниците. Но ако аз направя грешка, 
понеже и от моята група са безмилостни към 
мен – сигурен съм, че една изпусната погреш-
но дума ще ми струва цял живот страдание. 
Щом тръгна към трибуната, си спомням за 
древногръцкия държавник Перикъл, който пре-
ди да почне да говори, се е обръщал към не-
бето и е казвал: “Не допускай да се изплъзне 
някоя неподходяща и неточна дума”. И се кон-
центрирам. 
      – Май Ви е доста сложно положението? 
      – Не трябва да допускам грешки. Една ду-
ма да пусна не на място, тия веднага ще ме из-
карат, че съм човек, който излага групата и ще 
ми смачкат фасона. 
      – Затова пък знам, че избирателите Ви оби-
чат много. 
      – Признанието и уважението, което ми оказ-
ват повечето мои съселяни и жители на сели-
ща от родния ми край, ме изпълва с удовлетво-
рение. С това аз опровергавам Исус Христос, 
който, съдейки по себе си, е твърдял, че “никой 
пророк не е приет и почитан в родината си”. 
      – Бихте ли изпил една ракия с г-н Савов? 
      – Аз съм пълен въздържател и моите из-
биратели по селата знаят, че аз пия само кока-
кола. Едно от най-развитите ми качества е, че 
съм контактен. Това обръщение “бай Ангел” 
не е заради туй, че съм толкова възрастен. 
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Лаская се, защото и на Левски на 30 години 
са му викали “бай Василе”. А за Савов ще Ви 
призная – той ми е най-големият приятел. Той 
ме нарича “господин Димов”, а аз винаги му 
казвам “другарю Савов”. Вчера си говорихме с 
него и той ми каза: “Какъв човек си ти? Ако те 
предложат за някакъв пост, ще гласувам за теб”. 
Не вярвам да е лицемерие. И аз не го разглеж-
дам като класов враг, а като политик с тежест. 
      – А кой за Вас е класовият враг? 
      – Едрият мафиотски капитал. Той руши дър-
жавата и е в основата на всички престъпле-
ния. 
      – Вие защитихте Жан Виденов по един ба-
щински начин. Имате ли влияние върху него? 
      – Не, за съжаление. Ако той ме слушаше, 
нямаше да изпадне в такова положение. Кога-
то спечелихме изборите, казах, че ако нашите 
млади другари ме слушат, осем години управ-
ление не ни мърдат. Но не ме послушаха още 
при съставяне на кабинета. 
      – Защо Виденов не Ви послуша? 
      – След победата имаше еуфория във Вис-
шия партиен съвет. И забравиха кой изнесе 
през 1992 г. битката за спасяване на земедели-
ето, кой свали СДС, кой издигна много хора от 
БСП, кой има даде министерски постове? 
Жан не ме послуша. Досега не съм му искал 
услуга. (Замисля се.) Жан е честно момче. Той 
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въстана срещу мафиотския капитал и те няма 
да му простят. Ако успеят да го свалят, ще го 
изкарат дори най-долния човек. ВПС ми заб-
рани да се изказвам в залата за зърнената кри-
за, но като чух Соколов да говори, че Жан е 
изнесъл зърното, не се сдържах... Честните 
хора не трябва да грешат. За покварените това е 
нещо обикновено. Жан не трябва да греши, за-
щото е посегнал на мафиотския капитал. Деб-
нат го отвсякъде...”. 

В бюфета на Народното събрание, дни след 
като бях произнесъл парламентарната си реч за 
“зърнената афера”, един авторитетен депутат 
от ДПС ми извести, че с мен желаел да се за-
познае босът на “Мултигруп” Илия Павлов. В 
кръга на шегата отвърнах, че не си спомням 
да съм говорил срещу тази икономическа гру-
пировка. (Само бях намеквал, че през 1995 г. 
нейната фирма “Балканагро” е изнесла в чуж-
бина близо 100 хил. т зърнени храни.) Но спо-
ред уважавания от мен колега (понастоящем е 
ректор на висше училище) целта на поканата 
била да “видя”, че “Илийчо е добро момче”. 
Полюбопитствах и заедно с депутата отидохме 
до масата, където ни очакваше Илия Павлов. 
Още щом се запознахме, той каза, че се надявал 
да му помогна при решаването на два въпро-
са: да го свържа с наши професори, които да 
му дадат консултация относно бременността 
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на живеещата в САЩ негова съпруга; да из-
разходвам (по мое усмотрение) предвидените 
в годишния бюджет на корпорацията “Мул-
тигруп” 1,8 млн. щ.д. за връзки с обществе-
ността. Моят лаконичен отговор беше: “Счи-
тайте първия въпрос за решен, но по втория не 
съм компетентен”. После Илия Павлов записа 
имената и телефоните на мои приятели меди-
ци и до края на кратката ни (и единствена) сре-
ща се държа почтително. По нищо не личеше, 
че е бил гангстер. 

В началото на 1996 г. Андрей Луканов про-
дължаваше да се мъчи да седне на министър-
председателското кресло, чрез компрометира-
не на Жан Виденов и предизвикване на пра-
вителствена криза. Дори на един партиен пле-
нум (10 март 1996 г.) “отправи безадресно об-
винение, че в България и в БСП се възражда-
ла ...политическата и партийната полиция”? 

Вероятно на този пленум в Андрей Лука-
нов е просветнала идеята за вътрешнопартиен 
преврат (предхождащ правителствения). То-
гава той призова за незабавно насрочване на 
парламентарни избори. Взех думата и изтък-
нах, че като ловък политик, той знае защо тряб-
ва веднага да снеме този лозунг. Когато сед-
нах на мястото си, депутатът Стойчо Шапатов 
и други другари ме попитаха какво съм искал 
да кажа с това “той знае защо”. Обясних им, 
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че при провеждането на предсрочни избори 
от действащото партийно ръководство е твър-
де възможно Андрей Луканов и някои члено-
ве на неговото ОСД да бъдат изключени от 
кандидатдепутатските партийни листи. 

Моето изказване на посочения пленум беше 
за запазване на партийното единство и за ко-
лективно търсене на свежи идеи, насочени към 
решаване на сложните народни проблеми. 
Но изглежда Андрей Луканов е направил за-
ден ход, само докато бъде сменено централ-
ното ръководство на БСП. С оглед на това до 
неговото убийство (2 октомври 1996 г.) е из-
вършена активна подготвителна работа и са 
реализирани множество срещи с авторитетни 
партийни деятели. 

Едва ли е случаен фактът, че на състоялия 
се през декември 1996 г. извънреден конгрес 
на БСП под проекторезолюция (оформена във 
вид на брошура) за смяна на министър-пред-
седателя Жан Виденов стояха имената и под-
писите на над 150 депутати (в т.ч. Алексан-
дър Лилов, Янаки Стоилов и Николай Камов), 
на кметове и културни дейци, включително 
на артиста Стефан Данаилов. За съставяне на 
такава подписка е извършена къртовска орга-
низационна дейност. Участниците в тази ра-
бота бяха ръководени от Александър Лилов, 
който довърши започнатата от неговия враг 
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Андрей Луканов подготовка за извършване на 
вътрешнопартиен и държавен преврат. Два-
мата ръководеха отделни котерии в БСП, но 
еднакво обслужваха интересите на перестро-
ечната номенклатура. 

Случилото се на въпросния пленум и де-
сет години след него дава основание да се 
заключи, че още тогава в БСП са протичали 
процеси на нравствена и обществена дегра-
дация и израждане по посока към нейното 
свеждане до обикновена политическа котерия. 
Тогава (по мнението на Жан Виденов) предло-
жението у нас да се предизвикват предсрочни 
парламентарни избори от партията на власт бе-
ше равносилно на политическо “харакири”113. 
По онова време не допусках, че заради овла-
дяването на висшите органи на БСП Андрей 
Луканов и приближените му “социалдемокра-
ти” ще започнат да причиняват злини на своя 
народ, като следват т.нар. политика на влоша-
ване. След като не успяха с компромати, кле-
вети и лъжи за “зърнени афери” да отстранят 
Жан Виденов от министър-председателския 
пост, те прибягнаха до прилагане на банкови 
инструменти за съсипване на националното 
производство и настройване на трудовите хора 
срещу социалистическото правителство. 
                                                        
         113 Петев, Николай. Отвъд политическия театър през погле-
да на Жан Виденов, ИК “Христо Ботев”, С., 1998, с. 271. 
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След много лутания и проби за постигане 
на своите котерийни цели “социалдемокра-
тите” в БСП пуснаха в действие мощното оръ-
жие, наречено основен лихвен процент”. През 
първото десетдневие на септември 1996 г. из-
дигнатият от тях шеф на Българската народна 
банка инж. Любомир Филипов (бивш служи-
тел на Съвета за икономическа взаимопомощ – 
СИВ, Москва, където Андрей Луканов беше 
много години наш постоянен представител) 
повиши лихвата на над 300 %. Този акт е из-
вършен в полза на финансовата олигархия и 
за предизвикване на народното недоволство 
срещу министър-председателя Жан Виденов. 
Тогава (а и сега) малцина знаеха, че БНБ е 
независима от Министерския съвет институ-
ция, чиито управители се избират от Народ-
ното събрание. Но това повишаване на основ-
ния лихвен процент у нас се оказа “оръжие за 
масово унищожение” на българската иконо-
мика. Може би то е без прецедент в нашата и 
в световната история. 

Бях изследвал икономическата категория 
“лихва” през 1991 г. след нейното администра-
тивно повишаване (по време на коалиционния 
правителствен кабинет на Димитър Попов и 
министъра на финансите Иван Костов) на над 
36 на сто. Тогава публикувах във в. “Дума” 
статията, озаглавена: “Лихвеният процент съ-
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сипва националното производство”114. 
В тази статия напомних азбучната иконо-

мическа трактовка, че лихвата е част от пе-
чалбата на получилото кредит предприятие. 
Нейната величина се определя от постигна-
тата в страната средна норма на печалбата. 
Кредитираното предприятие може да обслуж-
ва кредита си примерно с 5–6 % лихва, при 
положение че годишната му рентабилност 
(приходи минус разходи) превишава 20 на сто. 
При системата на държавен социализъм у нас 
хилядите промишлени и други предприятия 
с многочислен (1000–5000 души) персонал 
ежемесечно теглиха от БНБ кредити за работ-
ни заплати и други оборотни средства с лих-
ва 2–2,5 %. След мафиотското повишаване на 
основния лихвен процент на над 36 на сто 
(1991 г.) само за няколко месеца повечето от 
тези наши предприятия натрупаха дългове и 
изпаднаха във финансов колапс. При тогаваш-
ните условия на глобално преразпределяне на 
националните и международните пазари въп-
росните предприятия не бяха в състояние да 
си осигуряват обикновени печалби, та камо 
ли да постигнат рентабилност 50–100 % и да 
обслужват високолихвените си кредити. 

                                                        
         114 В. “Дума” от 25 октомври 1991. 
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По принцип основният лихвен процент се 
повишава регулативно за кратко време при кри-
зи на свръхпроизводство, с оглед то да бъде ог-
раничено и да се преодолеят възникналите сто-
пански диспропорции. Доколкото си спомням, 
при управлението на Роналд Рейгън в САЩ 
(80-те години на ХХ век) лихвата беше пови-
шена за няколко месеца до 18 %, за да се огра-
ничи голямото свръхпроизводство. До 1989 г. 
българската икономика беше дефицитна, т.е. 
не достигаха стоки – автомобили, перални, печ-
ки, хладилници. Вдигането на лихвения про-
цент доведе родните предприятия до банкрут и 
способства за още по-голямо увеличаване на 
дефицитността на българската икономика. 

Служителите на Международния валу-
тен фонд (МВФ, който се използва като оръ-
дие главно на отвъдокеанските транснацио-
нални корпорации) дават препоръки у нас да 
се прилагат монетарни механизми, чрез кои-
то се съсипва националното производство и 
се улеснява пласирането на западни стоки на 
българския пазар. Налагат на нашите банке-
ри да повишават основния лихвен процент, с 
което се поддържа на ниско ниво курса на 
долара. Още повече, че има пряка връзка 
между валутния курс и лихвения процент115. 
                                                        
         115 Маркс, Енгелс, Съчинения, Изд. на БКП, С., 1969, т. 
25, част втора, с. 107–133. 
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При повишаване на основния лихвен процент в 
нашите банки вложителите предпочитат да да-
ват на депозит парите си в левове (заради ви-
соката лихва). Мнозина доларови притежатели 
извършват обмен на доларите си (чиято депо-
зитна лихва остава ниска и е съобразена с меж-
дународните стандарти) срещу левове. Така се 
увеличава търсенето на левове в страната и се 
намалява курса на долара. А това от своя стра-
на позволява да бъдат продавани западни сто-
ки на местните пазари. 

Тези операции се представят от апологе-
тите на финансовата мафия и олигархия като 
мерки за обуздаване на инфлацията. Макар да е 
доказано, че връзката между лихвения процент 
и инфлацията е второстепенна, опосредствана 
чрез валутния курс. Инфлацията е монетарно 
явление, което възниква главно когато в стра-
ната има недостиг на производство на търсени 
стоки, в т.ч. и от първа необходимост. То се 
появява и под влияние на множество други 
фактори: голям обем на външния дълг, който 
през 1996 г. у нас е 9,8 млрд. щатски долара; 
системно пасивно годишно външнотърговско 
салдо; безконтролен и масов износ на валута 
от страната (както беше през януари и февру-
ари 1997 г. у нас), вследствие на който се за-
силва нейното търсене на вътрешния пазар и 
шоково се обезценява българския лев; спеку-
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лативно натрупания вътрешен дълг, който през 
1996 г. у нас достигна 160 на сто от БВП и за 
обслужването му практически бе ангажиран 
целия държавен бюджет116. 

Банковите тузове на създадените с дър-
жавни пари десетки частни банки в нашата 
страна се бяха впили като пиявици в нейните 
стопански структури. Отпускаха заеми с ог-
ромни лихви предимно на държавни предпри-
ятия, които неминуемо изпадаха в несъстоя-
телност, а дълговете им се прехвърляха за об-
служване на държавния бюджет. Тези частни 
търговски банки получаваха от БНБ милиар-
ди народни левове уж за тяхното оздравяване. 
С част от тези пари, обаче банкови мафиоти 
си купуваха печеливши “банкрутирали” заводи 
и луксозни лимузини. Частните търговски бан-
ки отпускаха на държавни предприятия висо-
колихвени заеми (50–60 %), които теоретичес-
ки не могат да бъдат върнати, дори при поло-
жение че за това се използва цялата печалба и 
фонд “Работна заплата” на кредитираните пред-
приятия. Банковите мафиоти смятаха, че как-
вото и да стане, ще си върнат парите от данъ-
ците на данъкоплатците, т.е. от държавния бю-
джет. Но както се предполагаше, в един мо-
мент и държавата стана неплатежоспособна. 
                                                        
         116 Цитирано по: Петев, Николай Отвъд политическия театър 
през погледа на Жан Виденов, ИК “Христо Ботев”, С., 1998, с. 244.  
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Въпросните банки изпаднаха в несъстоятел-
ност, а новоизлюпените “банкери” започнаха 
да разпространяват хули и клевети по адрес 
на министър-председателя Жан Виденов. 

За фалита на мафиотските частни банки 
способстваха и техните вложители. Те си въ-
образяваха, че могат да натрупат много пари от 
лихвите по депозитите. Насърчаваха ги и лъ-
жеполитици, които проявяваха фалшива заг-
риженост за народа и на публични места пос-
тоянно повтаряха, че лихвите по депозитите 
трябвало да бъдат по-високи от темповете на 
растеж на инфлацията. Те не се и опитваха да 
вникнат в същността на лихвената политика 
и да проумеят, че прекомерното повишаване на 
лихвите води до непрекъснато намаляване на 
националното производство и до форсиране 
на инфлационните процеси. 

Милионите български пенсионери също си 
внасяха месечните мизерни пенсии на крат-
косрочни влогове в банките за получаване на 
доходи от лихви по депозитите. Спомням си 
през 1996 г. на едно пенсионерско събрание в 
читалище “Христо Смирненски” (на булеварда 
за стадиона гр. Пловдив) едва не бях освиркан, 
когато казах, че главна задача на социалисти-
ческата държавна власт е максимално да на-
мали лихвите по кредитите и депозитите и да 
предотврати срива на банковата система, тъй 
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като в една държава не би могло всички хора 
да бъдат лихвари и рентиери. 

Междувременно Международният валу-
тен фонд и разни неправителствени органи-
зации на Джордж Сорос и други мафиоти не 
допускаха държавна намеса на нашия трудов 
и стоков (включително аграрен) пазар, но 
“съветваха” шефовете на БНБ системно да се 
интервенира паричният ни пазар, където се 
правеха гешефти в големи мащаби и се сто-
пяваше валутният резерв на страната. Така се 
поддържаше и ниският курс на щатския до-
лар спрямо нашия лев (с оглед на вътрешния 
ни пазар да бъде осигуряван пласмент на за-
падни стоки на обща стойност няколко мили-
арда долара годишно). 

БНБ интервенираше на паричния пазар у 
нас и се извършваха мащабни валутни спеку-
лативни сделки. Така непрекъснато български-
ят лев бе девалвиран с оглед да се обезценят и 
стопят взетите от държавните банки огром-
ни мафиотски кредити. Ето защо през периода 
1991–1996 г. в десетки публикации и интервю-
та постоянно повтарях, че за да се излезе от 
този омагьосан кръг, е необходимо да бъдат 
реализирани “революционни мерки”117, а имен-
но: намаляване на основния лихвен процент 
                                                        
         117 В. “Дума” от 11 ноември 1996. 
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под 10 на сто; обмяна на парите по прогре-
сивна скала; отписване на вътрешния държа-
вен дълг към частните търговски банки. Обос-
новавах несъстоятелността на “шарлатанска-
та теория”118, според която инфлацията може 
да се обуздава чрез повишаване на основния 
лихвен процент. 

Обикновено с постулати на тази теория 
финансовата мафия и олигархия оправдаваше 
пладнешкото присвояване на народните пари 
и имоти. Ръководството на БНБ и фракциите в 
БСП на Андрей Луканов и Александър Лилов 
обслужваха мафиотски интереси и реализира-
ха мерки за омаломощаване и колонизиране 
на българската икономика. 

Както вече посочих, инж. Любомир Фили-
пов е бил подчинен на Андрей Луканов слу-
жител в системата на въшноикономическите 
връзки на България със страните – членки на 
СИВ. Едва ли е случаен и фактът, че след не-
говото освобождаване (1997 г.) от длъжност-
та управител на БНБ, той веднага бе взет от 
Илия Павлов на работа в корпорацията “Мул-
тигруп”. Избирането на инж. Любомир Фили-
пов за управител на БНБ стана по късата про-
цедура през пролетта на 1996 г. в Народното 
събрание. Преди това той беше един от замест-
                                                        
         118 В. “24 часа” от 9 септември 1996. 
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ниците на предишния управител на тази ин- 
ституция проф. Тодор Вълчев. Ден преди да бъ-
де извършен изборът му, посетих министър-
председателя Жан Виденов в сградата на Ми-
нистерския съвет. Направих го по настояване на 
председателя на Съюза на земеделските коопе-
рации проф. Атанас Ганев, на който всеотдайно 
помагах, проникнат от мисълта, че така допри-
насям за претворяване на кооперативната идея 
в живота. Тъкмо с проф. Атанас Ганев седнах-
ме около работната масичка в кабинета на ми-
нистър-председателя и беше донесена проек-
тозаповед за назначение на бившия управител 
на БНБ проф. Тодор Вълчев на посланическа 
длъжност. По този повод Жан Виденов, види-
мо разтревожен, сподели, че през последните 
месеци в БНБ почти е стопен валутният резерв 
на страната. Той изрази съжаление, че не е из-
вършил освобождаването на гуверньора вед-
нага след предсрочните парламентарни из-
бори (есента на 1994 г.), както съм препоръч-
вал на летния пленум на ВС на БСП119. 
                                                        
         119 На 29 юли 1994 г. на пленума на ВС на БСП казах: “Ако 
ние караме с банковата система и парично-кредитната политика, 
каквато нашият приятел и мой колега Тодор Вълчев и заместни-
кът му Милети Младенов водят, е по-хубаво да не вземаме власт-
та. Няма смисъл”. (Вж. Стенограма от пленума, с. 57). Изтъкнах 
това, впечатлен от една случайна среща със собственик на фи-
нансова къща, който с гордост ми призна, че чрез спекулативни 
валутни обменни операции за един ден е спечелил над 30 млн. 
неденоминирани лева. 
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Така от дума на дума министър-председа-
телят ме попита дали нямам предвид някоя 
подходяща кандидатура за управител на БНБ. 
Стори ми се, че съм спечелил неговото дове-
рие и поех да изпълня поставената задача. Още 
същия ден се сетих за моя колега проф. Мил-
чо Стоименов – основател на “Булбанк” и фи-
нансист от кариерата. Вечерта му позвъних и 
го убедих да си напише автобиография (без 
притеснение да спомене, че е работил и в от-
дел “Икономически” на ЦК на БКП) и да ми я 
донесе рано сутринта пред сградата на Народ-
ното събрание. Изпратих автобиографията му 
по служебната поща на министър-председа-
теля и след около час тя е била върната в На-
родното събрание. Виденов е поставил резо-
люция до председателя на ПГ Красимир Пре-
мянов с указание бързо да бъде разгледана в 
групата и внесена за приемане от НС. При от-
криването на втората част на сутрешното за-
седание на парламента (11,30 часà) ме извика 
секретарката на Красимир Премянов и ми каза, 
че министърът на земеделието ме очаква в ми-
нистерството. Понечих да се върна в пленар-
ната зала, но тя добави, че колата ме чака. В 
Министерството на земеделието ме уведоми-
ха, че от няколко дни министъра е извън Со-
фия. Използвах идването си за решаване на 
някои жалби на избиратели. 
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После разбрах, че когато съм потеглил от 
НС, говорителката на нашата ПГ Мариела Ми-
тева, поискала половин час почивка и групата 
се е събрала на заседание в зала “Изток”. На то-
ва заседание е докладвано (от избрания за пос-
тоянен докладчик на групата депутата Емил 
Филипов – брат на инж. Любомир Филипов), 
че трябва спешно да бъде избран управител на 
БНБ. Били постъпили предложения за две кан-
дидатури, но едната не трябвало да бъде обсъж-
дана, тъй като нейният вносител “отсъства”120. 
Останала само кандидатурата на инж. Любо-
мир Филипов, който бил избран с мнозинство 
и представен за утвърждаване от НС. 

След като ми разказаха за взетото в мое 
“отсъствие” решение на ПГ, бързо се утеших, 
защото поне не е била обсъждана и унижавана 
предложената от мен кандидатура. Но конста-
тирах, че значително е отслабнало влиянието 
на министър-председателя в парламентарната 
ни група. (Месец преди това на дълго заседа-
ние бе отхвърлено – от обединилите се фрак-
ции на Андрей Луканов и Александър Лилов – 
предложението на Виденов да бъде сменен 
шефът на Българската национална телевизия 
Иван Гранитски.) 
                                                        
         120 Само депутатката Станка Величкова е проявила любо-
питство и попитала кой е отсъстващият вносител и коя е негова-
та кандидатура за управител на БНБ. 
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      Впрочем това предложение сигурно е пър-
вото, което министър-председателят Жан Ви-
денов не можа да прокара пред парламентар-
ната група на БСП. Тогава той изтъкна, че те-
левизионният шеф отказвал да прекрати до-
говорите на БНТ с частни фирми, които под 
формата на коопродукции (от типа на преда-
ването “Всяка неделя”) получавали по някол-
ко хиляди долара за едно предаване и факти-
чески присвоявали значителна част от печал-
бите на държавната медия. Депутатите от 
фракциите на Андрей Луканов и Александър 
Лилов се опълчиха срещу искането на ми-
нистър-председателя и го обвиниха в потъп-
кване на свободата на словото. Впоследствие 
ми беше обяснено, че те правели това и за да 
запазят на работа в БНТ някои от приближе-
ните им (като Тома Томов) телевизионни жур-
налисти. 

Както споменах, в началото на септември 
1996 г. ръководената от инж. Любомир Фили-
пов БНБ повиши основния лихвен процент у 
нас на над 300 %. Тази по принцип безумна и 
престъпна мярка беше предприета след зав-
ръщане от поредното си посещение в САЩ и 
точно когато предстоеше прибирането на сел-
скостопанската продукция – домати, пипер, 
ябълки, грозде, царевица, слънчоглед. Ръко-
водствата на стотиците модерни хранително-
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вкусови предприятия (консервни, винарски, 
маслопреработвателни) заявиха, че не могат 
да си позволят да теглят толкова високолих-
вени заеми, за да изкупуват селскостопанска-
та реколта. Земеделските производители също 
нямаха пари за есенна сеитба и предупреди-
ха, че ще оставят продуктите да изгният на 
полето. 

Помолих председателя на НС и мой при-
ятел акад. Благовест Сендов да извика “под-
чинения” му управител на БНБ и човешки да 
го убеди да направи нужното за намаляване 
на основния лихвен процент. Той правилно 
прецени, че това трябва да се направи с мое 
участие и в присъствието на председателя на 
ПГ Красимир Премянов, председателя на Ко-
мисията по земеделие Бончо Рашков (заел 
тази длъжност след самоубийството на Тодор 
Тодоров от Добричкия избирателен район). 
Срещата с управителя на БНБ се състоя в ка-
бинета на председателя на НС. По време на раз-
говора спазвах предварителната уговорка и 
мълчах, за да не “разсърдя” с “високия си тон” 
гуверньора. Но на всеки апел на акад. Сендов 
към него да направи нещо за спасяване на 
селскостопанската реколта и за изхранването 
на населението, той непреклонно отговаряше, 
че само чрез високата лихва можело да бъде 
“преустановена пълзящата инфлация”. Нару-



 223

ших мълчанието и съвсем спокойно го запи-
тах дали би обяснил каква е зависимостта 
между основния лихвен процент и инфлация-
та. Вместо да се опита да защити тезата си, 
пренебрежително издърдори, че такива въп-
роси мога да задавам, когато “седна на него-
вия стол”. Избухнах и му казах, че ако има 
елементарна икономическа и политическа 
грамотност, би трябвало веднага да напише и 
да връчи на председателя на НС своята ос-
тавка. 

След като изрекох тези думи, в разговора 
се намеси Красимир Премянов, който зае по-
зата на арбитър между мен и гуверньора. А 
той можеше с един замах да защити народни-
те интереси (и Жан Виденов) от позицията си 
на ръководител на парламентарното мнозин- 
ство и фактически “работодател” на управи-
теля на БНБ инж. Любомир Филипов. С ре-
шително и мълниеносно намаляване на ос-
новния лихвен процент до естествените му 
граници (под 5 %) сигурно щеше да се норма-
лизира икономическата обстановка в нашата 
страна. Така щеше да бъде възвърната загубе-
ната вяра на селяните, много от които на съб-
рания и срещи открито ми заявяваха, че повече 
няма да гласуват за кандидат-депутати на БСП 
и за обявения неин кандидат-президент Георги 
Пирински. 
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Намаляването на основния лихвен процент 
щеше да бъде и ответен съкрушителен удар 
върху мафиотските кланове (“Мултигруп” и 
БЗК) на Андрей Луканов. То щеше да открие 
възможности за възстановяване на единството 
на раздиращата се от противоречия, безприн-
ципност и поквара БСП. 

За жалост обаче въпросната среща при 
председателя на НС не даде резултат. Един-
ственият резултат бяха изпросените с мъка от 
гуверньора мъгляви обещания, че след 2–3 ме-
сеца може да бъде извършено намаление на 
превишаващия 300 % основен лихвен процент. 
Посредством този процент есента на 1996 г. 
беше нанесен “ядрен” разрушителен удар вър-
ху българското селско стопанство, а също и 
върху нашата хранително-вкусова промишле-
ност. Вследствие на това значителна част от 
есенната селскостопанска реколта остана неп-
рибрана и изгни на полето. В страната се появи 
остър дефицит на потребителски стоки и се 
увеличи техният внос (срещу валута) от чуж-
бина. БСП загуби безрезервната подкрепа на 
над 1 милион селяни. Като народен представи-
тел бях лишен от моралното право да искам 
помощ (при ситуации, подобни на тази през 
януари 1997 г.) от хилядите ръководители и 
член-кооператори на земеделските производ-
ствени кооперации. 
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Започна стремително обезценяване на бъл-
гарския лев спрямо щатския долар. За послед-
ните три-четири месеца на 1996 г., т.е. до при-
емането в НС на оставката на министър-пред-
седателя Жан Виденов (28 декември), левът се 
обезцени неколкократно. 

Вината и за повишаването (през 1996 г.) на 
основния лихвен процент у нас се приписва на 
тогавашния министър-председател Жан Виде-
нов. Родните “социалдемократи” и представи-
тели на финансовия капитал умело прикриват 
факта, че до въвеждането на валутния борд 
през 1997 г. БНБ водеше независима от прави-
телството кредитна и парична политика, а ней-
ните шефове формално се отчитаха пред НС. 

През последното десетилетие представи-
тели на местната и отвъдоеканската финансова 
олигархия всячески се мъчат да втълпят на хо-
рата, че шоковото (януари и февруари 1997 г.) 
обезценяване на лева и респективно на работ-
ните заплати и пенсии е последица от двего-
дишното управление на Жан Виденов. Води се 
пропагандна кампания за потулване на собст-
вените им лихварски и валутно-финансови 
престъпления, довели до стопяване на раздаде-
ните от държавните банки колосални необез-
печени кредити, а също и на многогодишните 
парични спестявания (над 25 млрд. долара) на 
българското население. 
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Истината е, че в началото на 1995 г., ко-
гато Жан Виденов стана министър-председа-
тел, един долар се разменяше за 70 недено-
минирани лева. Това съотношение беше под-
държано (въпреки големите гешефти и спе-
кулативни сделки на паричния пазар) до май 
1996 г., когато подтикваните от мафията “со-
циалдемократи” в БСП започнаха по-широко 
да прилагат политиката на “влошаване” на 
живота на народа с цел да предизвикат него-
вото недоволство и да свалят социалистичес-
кото правителство. Затова беше използвано и 
обстоятелството, че у нас имаше голяма суша 
и слаба реколта и се очертаваше отрицател-
но външнотърговско салдо на страната (което 
от своя страна води до обезценяване на бъл-
гарския лев), независимо че през 1995 г. бъл-
гарското външнотърговско салдо беше поло-
жително. Към средата на юни 1995 г. левът 
се обезцени двукратно и вместо за 70 неде-
номинирани лева 1 долар започна да се об-
меня за близо 140 неденоминирани лева121. 
После инфлацията продължи да пълзи нагоре 
и в края на август 1 долар се обменяше за 
около 200 лева. След посоченото повишаване 
(началото на септември 1996 г.) на основния 
                                                        
         121 Цитирано по: Сборник закони, Изд. “Апис”, С., 1996, 
№ 13, с. 348, 349. 
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лихвен процент у нас се предизвика драстич-
на инфлация и към края на 1996 г. един до-
лар се разменяше за близо 500 неденомини-
рани лева122. 

Благодарение на находчивостта на пра-
вителствения кабинет и особено на първия 
зам.-министър на земеделието Димо Узунов се 
събраха извънбанкови парични ресурси (от 
ДФ “Земеделие” и чрез облагане с високи так-
си на износителите на слънчоглед) и бяха за-
сети в срок достатъчно декари есенни житни 
култури. През 1997 г. в нашата страна бяха 
прибрани 6,2 млн. т зърно, в т.ч. 3,6 млн. т 
пшеница 123 (при 1,8 млн. т през 1996 г.). 

При прочитането на този текст в ръкописа 
Жан Виденов е отбелязал, че с безпрецедент-
ното повишаване на лихвения процент “со-
циалдемократите” едновременно са постиг-
нали три цели: 
      – изгонване от БСП и от държавната власт 
на последните патриотично настроени дейци; 
      – обезценяване на държавните предприя-
тия, които впоследствие бяха “приватизира-
ни” за “жълти стотинки”; 
      – прехвърляне на първоначалното натруп-
ване на капитала на гърба на народа. 
                                                        
         122 Пак там, 350–351.  
         123 Статистически справочник, НСИ, С., 2001, с. 134. 
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Очевидно предвожданите от Андрей Лу-
канов “социалдемократи” използваха основ-
ния лихвен процент като главен инструмент за 
разрушаване и опустошаване на нашето наци-
онално стопанство, а също и за влошаване на 
материалното положение на работния българ-
ски народ. Така те успяха да настроят общест-
вото срещу Жан Виденов124, да подготвят об-
щественото мнение за извършване на държа-
вен и вътрешнопартиен преврат и за завладя-
ване на висшите ръководни органи на БСП. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
       124 Дни преди да бъде убит (2 октомври 1996 г.), Андрей Лу-
канов е доверил на брат си, че в "коалиция" с лидера на СДС 
Иван Костов щели до месец да отстранят Жан Виденов от Ми-
нистерския съвет. Затова били информирани правителствата на 
Вашингтон и Москва. Вж в. “24 часа”, от 25 август1997. 
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Десетоянуарският пуч 
Сутринта на 2 октомври 1996 г. в пленар-

ната зала на Народното събрание неговият 
председател акад. Благовест Сендов с прис-
кърбие съобщи, че е бил застрелян бившият 
министър-председател и народен представи-
тел Андрей Луканов. Този ужасен акт бил из-
вършен пред собствения му дом (гр. София, 
ул. “Латинка”). 

Бях покрусен, но не можех да приема, че 
той е мъртъв, тъй като пет дни преди да бъде 
убит, заедно с него и проф. Жак Аройо бяхме 
в кафенето на Народното събрание и разго-
варяхме на различни теми. Тогава проф. Жак 
Аройо, с когото сме работили над 15 години в 
Института по международни отношения и со-
циалистическа интеграция, беше дошъл в НС 
да му дам интересуващи го закони. Докато се-
дяхме на една маса в кафенето, забелязах, че 
Андрей Луканов търси място и го поканих да 
седне до нас. Представих му големия българ-
ски икономист, а той с усмивка отвърна, че 
отдавна се познават и поведе разговор с него. 
Виждаше се, че му е приятно в компанията на 
известния учен. Още повече че през последни-
те месеци от своя живот в парламента сякаш 
го мъчеше самота.  
      След съобщението за убийството на Ан-
дрей Луканов заседанието на НС беше прек-
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ратено. Вероятно заради станалото година по-
рано спречкване между нас при излизането ми 
от пленарната зала парламентарните репор-
тери най-напред се втурнаха към мен за ко-
ментар на ужасното събитие. Без колебание 
заявих, че убийството на Андрей Луканов е 
политическо. Имах предвид, че Андрей Лу-
канов се бореше на всяка цена отново да ста-
не министър-председател на Република Бълга-
рия. А като “перестройчик” (1985–1990 г.) на 
държавния социализъм, задкулисен вдъхно-
вител на извършените десетоноемврийски 
(1989 г.) партийни и държавни промени у нас 
и първи “посткомунистически” министър-пред-
седател той си беше създал множество опасни 
врагове. Не бива да се забравя, че Андрей Лу-
канов работеше за връщането си в изпълни-
телната държавна власт, когато трескаво се 
подготвяше войната срещу съседна Югосла-
вия. Той беше против “предоставяне на бъл-
гарската територия и инсталации за провеж-
дането на военни операции на международни 
сили”125 на югославска територия. 

Освен това Андрей Луканов се представя-
ше за “демократ” и хуманист, а щом се сдоби с 
власт започна да преследва, репресира и уни-
                                                        
         125 Луканов, Андрей Социалната демокрация – алтернатива 
за България, Северно издателство “Ехо”, Плевен, 1992, с. 79. 
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жава своите довчерашни партийни и държав-
ни съратници и ръководители. Спрямо тези 
“другари” той постъпи вероломно. Веднага след 
състоялия се на 10 ноември 1989 г. пленум 
Андрей Луканов и избраният на мястото на 
Тодор Живков нов партиен и държавен глава – 
Петър Младенов, се уединили в Министерст-
вото на външните работи и решили да се от-
метнат от казаното на пленума, че на бившите 
“другари” ще бъдат запазени обществените при-
вилегии и пожизнено ще им се оказва почит. 

По внушения на Луканов започват чистки 
в държавния апарат, съдебни дела по т.нар. 
възродителен процес (за извършената в края 
на 1984 г. смяна на имената на тюркоезичните 
българи), арестуването на Тодор Живков (яну-
ари 1990 г.). Обвиняеми по възродителния 
процес бяха бивши членове на Политбюро на 
ЦК на БКП като Димитър Стоянов (бивш 
многогодишен министър на вътрешните ра-
боти), който е с големи заслуги към нашето 
Отечество. Те бяха тероризирани и тормозе-
ни чрез ежедневни явявания на разпити и 
разписвания в прокуратурата126. 
                                                        
          126 Главните прокурори на Република България – Иван Та-
тарчев и Никола Филчев, разкриха юридическата несъстоятелност 
на делото по “възродителния процес” и прекратиха (съответно 
през 1997 и 1999 г.) издевателствата над ген. Димитър Стоянов. 
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Към Андрей Луканов изпитваха свирепа 
омраза и уволнени по негово нареждане слу-
жители на Министерството на вътрешните ра-
боти. Много от тях не можеха да му простят, 
че след многогодишна честна и вярна служба 
на българския народ бяха буквално изхвърле-
ни на улицата. Мнозина от тези служители на 
органите на реда се поставиха в услуга на ма-
фиотски босове. Сигурно дълбоко в душите си 
са таили жажда за отмъщение към човека, кой-
то е способствал за отстраняването им от лю-
бимата и престижна обществена професия. 

Поставеното от Андрей Луканов начало 
на реставрацията на капитализма у нас (чрез 
“демонополизация” и “малка приватизация” 
на държавната собственост) даде тласък и на 
бързото формиране на организираната бъл-
гарска мафия. При това той застана на стра-
ната на мощни (с много пари и “охранители”) 
нейни кланове, чиито босове впоследствие ви-
дяха, че повече не им е нужен и влязоха в ос-
тър конфликт с него. Може би Андрей Лука-
нов допусна фатална грешка и като посегна 
на бившия първи партиен и държавен ръково-
дител Тодор Живков. Вероятно той е напра-
вил това от страх да не би, бидейки на свобо-
да и в обкръжението на предани нему профе-
сионалисти от Управлението за безопасност и 
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охрана (УБО), обиграният стар диктатор да си 
възвърне загубената власт и да си разчисти 
сметките с предалите го “другари” (макар че 
тогава такива отмъстителни акции можеха да 
се направляват и от затвора). 

Арестуването на Тодор Живков и разкарва-
нето му (с едно одеяло) по арестантски стаи и 
съдилища беше показвано по телевизията и 
настрои широките народни маси срещу нови-
те български управници и главно срещу Анд-
рей Луканов. Настройването се засилваше и от 
тогавашното драстично (в сравнение с това на 
Живков) властване, обедняване на мнозинст-
вото от българския народ и развихрилата се 
масова мизерия и безработица в страната. 

Дори и при упражняване на насилие над 
своите политически опоненти “социалдемокра-
тът” и бивш министър-председател на Репуб-
лика България Андрей Луканов се е ръково-
дел единствено от личните си чувства и инте-
реси. В онази епоха на абсолютна глобална 
олигархична власт, той не можа да направи 
почти нищо полезно за мнозинството от бъл-
гарския народ. Следователно “социалдемок-
ратът” Андрей Луканов и неговите съвремен-
ни последователи се стремят предимно да се 
себеуреждат и да живеят добре, като си оси-
гуряват постоянно, но безотговорно присъст-
вие във всички власти на българската държава. 
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Те не са имали и нямат честна, справедлива и 
народополезна кауза. 

След убийството на Андрей Луканов пред-
ставители на българската и чуждестранната 
мафия и олигархия започнаха с още по-голя-
мо настървение да водят борба за пълно овла-
дяване на висшата държавна власт. Смятаха, 
че така ще могат безпрепятствено да присвоя-
ват държавните имоти и пари. За целта “соци-
алдемократите” от ОСД в БСП се обединиха с 
ненавистния им фракционен противник от 
същата партия Александър Лилов. Заедно про-
дължиха да плетат заговора за отстраняване на 
министър-председателя Жан Виденов. 

Първият общ документ на това котерий-
но обединение беше публикуваното във в. “Ду-
ма” – писмо с призива за смяна на министър-
председателя, включително и за това, че не 
успял да осигури на народа достатъчно “дърва 
за огрев”. Писмото е подписано от 19 пред-
ставители на различни фракционни групи в 
БСП, в т.ч. и от тогавашните членове на Из-
пълнителното бюро на ВС Николай Камов, 
Янаки Стоилов и Никола Койчев. Въпросното 
писмо беше разисквано и на състоялия се на 
11–12 ноември 1996 г. партиен пленум, на 
който министър-председателят Жан Виденов 
поиска да му бъде гласуван вот на доверие. 
В патетична, но безидейна реч, Александър 
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Лилов предложи “да осъмнем с нов минис-
тър-председател”, но за приемането на това 
предложение не стигнаха 18 гласа. Впрочем 
след този пленум в печата бяха публикувани 
снимки с моя лик и се намекваше, че изказва-
нето ми е повлияло за отхвърляне на посоче-
ното предложение. Всъщност тогава само из-
разих разочарованието си от словото на Алек-
сандър Лилов, когото до онзи момент считах за 
“най-мъдрия човек в БСП”. Попитах го “какво 
мъдро” има в това да се иска свалянето на 
министър-председател (на държава с парла-
ментарна форма на управление), без да се по-
сочва кой ще бъде неговия заместник и най-
важното, без да се представят “свежи идеи” 
за формиране на нова, по-ефикасна и народо-
полезна политика. 

След всичко това, на състоялия се извънре-
ден конгрес на БСП на 21–24 декември 1996 г., 
Жан Виденов прецени, че в бъдеще трудно 
ще се сработва с партийната “социалдемокра-
тическа” върхушка, която следва противона-
родна политика, и подаде оставка127 като пар-
тиен лидер и министър-председател на Репуб-
лика България. Той извърши този съдбоносен 
                                                        
        127 Депутатката Донка Дончева се зае да прави подписка на 
делегати на конгреса в подкрепа на Жан Виденов, но събра едва 
140 подписа (от над 700 делегати с право на глас). 
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за нацията политически акт, вярвайки, че не-
говите заместници ще изпълнят обещанието 
си да съставят второ “силно и супер силно” 
социалистическо правителство. Напоследък 
в частни разговори Жан Виденов ми е споде-
лял, че на въпросния извънреден конгрес на 
БСП е било сигурно преизбирането му за не-
ин лидер. Партийният “стратег” Александър 
Лилов и други фракционери са кроили плано-
ве, когато той е начело на БСП, да я доведат 
до положение да се откаже от държавната власт 
и да премине в опозиция. После те да излязат 
на открито и да изглеждат като велики поли-
тици, а Жан да “опере пешкира” пред народа 
и историята. Жан Виденов обаче изпревари 
с оставката си реализацията на този коварен 
“другарски” план, и то с ясното съзнание, че 
капитулантската, безпринципна и продажна 
политика на БСП е гибелна за българската 
нация и държава. 

През последните десет години много пъти 
на събрания или в лични разговори са ме пи-
тали защо Жан Виденов не е използвал пози-
циите си на първи партиен лидер за изчиства-
не на БСП от фракционери като Андрей Лу-
канов и Александър Лилов. Винаги съм от-
говарял, че това трудно би могло да стане по-
ради следните по-важни причини: въпросни-
те лица бяха популярни фигури в партията и 
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държавата и отстраняването им от висшите 
етажи на властта щеше да има обратен ефект; 
когато стана лидер на БСП, Жан Виденов за-
вари тежко кадрово наследство и имаше огра-
ничени възможности за подбор на личности, 
с които да бъде формиран подходящ управ-
ленски екип; като партиен лидер Жан Виденов 
превъзхождаше (по политически и нравст-
вени добродетели) своите заместници, но как-
то впоследствие се видя, в критични моменти 
те го предадоха. 

Измежду няколкото кандидатури за пред-
седател на БСП беше предпочетен и избран 
Георги Първанов, който обеща да се възполз-
ва от конституционното право и да изпълни 
конгресното решение за съставяне на второ 
социалистическо правителство. Препоръчител 
му беше все още действащият министър-пред-
седател Жан Виденов. Първоначално той пред-
лагаше да бъде запазено съвместяването на два-
та поста – председател на БСП и министър-
председател на страната. Препоръчваше в кон-
кретния случай двата поста да се заемат от 
Николай Добрев. Но завладелите висшето пар-
тийно ръководство фракционери наложиха на 
конгреса решение за разделяне на въпросните 
постове с цел техните отговорности да се раз-
мият и да си гарантират трайно присъствие в 
партийната и държавата власт. 
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Както е известно, Георги Първанов не из-
пълни приетото на извънредния конгрес на 
БСП (1996 г.) решение за съставяне на второ 
социалистическо правителство. Като предсе-
дател на ПГ на БСП, той върна на българския 
президент предоставения правителствен ман-
дат. Но той и други “социалдемократи” се мъ-
чат да оправдаят това деяние, като непрекъс-
нато напомнят, че на този конгрес и Жан Ви-
денов е подал оставка от постовете председа-
тел на БСП и министър-председател на стра-
ната. Правят внушения, че и тази оставка е 
станала причина за преживените след 1996 г. 
от повечето българи трудности и несгоди. 

Във връзка с оставката на Жан Виденов в 
печата се правят какви ли не “хипотези”. Едни 
твърдят, че това е направено под влияние на 
външни сили, а други – за да бъдат “наказани” 
безотговорните фактори, които му приписваха 
собствените си афери, далавери и гешефти. 
Впрочем такива публикации не съм срещал за 
еднолично подадената оставка от “социалде-
мократа” Андрей Луканов, макар че по време 
на неговото злополучно управление за десет 
месеца българската икономика и държава се 
срина и бе наложен мораториум на плащания-
та по външния дълг. 

При двегодишното управление на Жан 
Виденов (1995–1996 г.) през първата година 
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беше постигнат значителен икономически рас-
теж и бяха изплатени над 2 млрд. долара вън-
шен държавен борч. Настъпилата през 1996 г. 
икономическа и зърнена криза е следствие на 
обективни и субективни фактори, и най-вече 
на раздиращата се от фракционни борби БСП. 
Година и половина фракционерите в БСП, 
преди всичко групата на Андрей Луканов, 
заедно с Иван Костов, главния редактор на 
в. “Дума” – Стефан Продев, и шефове на ма-
фиотските икономически групировки и банки, 
разпъваха Жан Виденов на кръст. За отстра-
няването му от МС се водеше яростна кампа-
ния и се използваха долнопробни “борчески” 
средства: заговори; преврати, компромати (за 
връзки с дребните търговци около фирмата 
“Орион” и зърнени афери и далавери); несп-
раведливи обвинения в политическа “полицей-
щина” и “ликвидация” на банки; открити пис-
ма; подписки. 

През онези бурни години (1995–1997 г.) в 
българската държава се водеше битка за раз-
грабване и преразпределяне на народното бо-
гатство. В тази битка главният агресор беше 
местната и международната мафия и олигар-
хия, чиито представители с всички средства (и 
с убийства) отнемаха благата, създадени за бли-
зо половин век от милиони български граж-
дани. Грабителите искаха да сложат ръка пре-
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димно върху държавните банки, стратеги-
чески отрасли и производства (енергетични, 
металургични, химически) на нашата икономи-
ка, и също и върху българските земи и гори. 

Широките народни маси се уповаваха един-
ствено на БСП да запази създаденото с колек-
тивен труд и лишения огромно богатство. Но 
лидерите на овладелите тази партия “социал-
демократи” сдаваха (декември 1990 г. и 4 фев-
руари 1997 г.) на други мафиотски кланове 
спечелената на честни избори народна власт 
и спомогнаха за разграбването на народните 
имоти и пари. Влиятелният и популярен “со-
циалдемократ” в БСП Андрей Луканов осигу-
ряваше свободен достъп до нашето държавно 
съкровище на най-големите български и отвъд-
океански гангстери и мафиоти. Докато мал-
цина народни представители от тази партия 
хвърляха всичките си сили и способности и с 
перо и слово бранеха държавното и коопера-
тивното имущество, други въртяха бизнес и 
си “приватизираха” мелници, винзаводи, кон-
сервни комбинати, фармацевтични, козметич-
ни, машиностроителни и т.н. заводи. 

Преди и по време на управлението на БСП 
(1995–1996 г.) трябваше да се провежда наро-
дополезна българска банкова, индустриална, 
аграрна, външнотърговска и външна политика. 
В нея да бъдат включвани механизми, чрез ко-
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ито да се съчетават народните интереси и да се 
осигурява обществен прогрес и просперитет на 
българската нация и държава. Вместо това пар-
тийните “теоретици”, “стратези” и “книжници” 
изтъкваха “тактически съображения” за по-дъл-
го задържане на БСП в изпълнителната дър-
жавна власт, без да се пречи на извършващото 
се от мафията пладнешко ограбване на държав-
ните обекти. Според тях БСП щяла да продъл-
жи още известно време да властва в страната, 
ако през май и най-късно ноември 1996 г. 
правителството на Жан Виденов било подало 
оставка. Само че никой от тези “тактици” не 
посочваше кои партийни или извънпартийни 
лица ще заменят подалото оставка правителс-
тво, какво ще бъде новото, различното в тяхна-
та политика. За разработването и прилагането 
на такава политика се изискват много знания, 
трудолюбие и любов към род и отечество128. А 
по върховете на БСП се подвизаваха предимно 
формални и неформални “социалдемократи” 
                                                        
        128 Бащата на древногръцката морална философия Сократ е 
доказал, че "във всяко дело се почитат и славят най-подготвените, 
а се укоряват и се презират най-невежите". Той стигнал до този из-
вод, след като амбициозният млад кандидат за лидер на Атинската 
държава Главкон не могъл да му отговори на редица въпроси за 
приходите, сигурността и зърнените запаси на тази държава и осо-
бено на главния въпрос, а именно: “Какво благодеяние най-напред 
ще извършиш за отечеството си”, Вж. Ксенофонт, Сократически 
съчинения, Изд. “Народна култура”, С., 1985, 87–89. 
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(“катраници” на мафията) и нагаждачи, които 
бяха скъсали с комунистическите идеи и своя 
народ и обслужваха местни и чуждестранни 
мафиоти и олигарси, които им плащаха с кра-
дени от държавата пари и им осигуряваха депу-
татски места и държавни служби. 

“Социалдемократите” Андрей Луканов и 
Александър Лилов (водачи на фракции в БСП) 
всячески се стремяха да отстранят непокорния 
министър-председател Жан Виденов и да го 
заменят с някой свой “послушник” като Иван 
Костов или живеещия в Лондон Димитър Ива-
нов. Посочените фракционни лидери искаха 
задкулисно да властват в страната във вреда на 
народа. 

С присъщото си чувство за историческа от-
говорност министър-председателят Жан Ви-
денов се противопоставяше, доколкото може-
ше, на упорито налагания от народните граби-
тели частен монопол в услугите, банковото 
дело, търговията. В отговор мафиотската пре-
са платени “политолози” и “коментатори”, а 
също и членове на правителствения кабинет, 
перманентно водеха яростна кампания за не-
говото отстраняване от държавната изпълни-
телна власт. В тази кампания бяха включвани 
и популярни личности като гимнастичката 
Нешка Робева от БСП. Спомням си как в дъл-
го предаване по Националната телевизия, “без-
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грешната” Нешка Робева демонизираше Жан 
Виденов и накрая призова всеки българин да 
хвърли срещу него “камък”. Тогава се питах 
защо тя и други изявени деятели на спорта и 
изкуството се месят в непонятната им висша 
политика и изливат злъч и злоба срещу младия 
и нравствено неопетнен Жан Виденов. Днес 
отговорите на тези въпроси могат да се полу-
чат, като се научат спонсорите на техните ху-
дожествени изложби и спектакли. Подвласт-
ните на мафиотския финансов капитал родни 
“социалдемократи” се нахвърлиха срещу ми-
нистър-председателя Жан Виденов и задето е 
“ликвидирал” банки, в т.ч. Първа частна банка. 
А тази банка, с бляскави офиси и луксозни 
автомобили, беше създадена с милиардите до-
лари, взети от ликвидираната българска дър-
жавна електронна индустрия. В нея БНБ наля 
още милиарди долари за “оздравяване”. Парите 
на тази банка обаче сякаш потъваха в пясъка 
или се изнасяха извън страната. В същото време 
се проявяваше фалшива загриженост за систем-
но ограбваните и експлоатирани трудови хора. 
На тях менторите в БСП “обясняваха”, че леви-
ят министър-председател Жан Виденов водил 
дясна политика в полза на капиталистите. 

В такава отровна вътрешнопартийна ат-
мосфера Жан Виденов не получи нужната под-
крепа на извънредния конгрес на БСП (1996 г.). 
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Много от делегатите дойдоха предварително 
надъхани и обработени срещу него, а други го 
подкрепиха, но гласуваха (заради кривораз-
бираната “балансираност” във ВС) и за фрак-
ционерите и представителите на мафията в 
БСП. 

Новият лидер на БСП – Георги Първанов, 
е продължител на “социалдемократическото” 
дело на Андрей Луканов, чиято коронна идея 
беше при реставрацията на капитализма у нас 
да бъде съставено коалиционно “ляво цент-
ристко” правителство от министри на БСП и 
“либерални” партии. Има сведения, че той е 
водил тайни преговори за съставяне на такова 
правителство, но в последния момент е бил 
изигран от властолюбивия си партньор и “ко-
мандир” на СДС Иван Костов. 

Бившият министър-председател Жан Ви-
денов свидетелства, че през януари 1997 г. с 
посредничеството на главния редактор на 
в. “Стандарт” Юлий Москов са се състояли (в 
местността “Копитото”, на Витоша) не по-мал-
ко от 10 срещи между Иван Костов и номини-
рания за премиер Николай Добрев. На тези 
срещи сигурно са обсъждани варианти за със-
тавяне на коалиционно правителство. 

Едва ли е случаен фактът, че до 3 януари 
1997 г., т.е. в продължение на десет дни след 
подадената от министър-председателя остав-
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ка, в българския политически живот цареше 
пълно затишие. Новите лидери на БСП прота-
каха получаването на правителствения мандат 
(за съставяне на второ социалистическо пра-
вителство) от българския президент, а опози-
ционните партийни и синдикални босове и 
организации не предприемаха обществени ан-
типравителствени акции (стачки, митинги, 
шествия). Изглежда през въпросното “мирно” 
десетдневие съгласувано е подготвян сцена-
рий за принуждаване (чрез улични акции и 
живи вериги около парламента) на повечето 
народни представители от БСП да гласуват 
декларация за саморазпускане на Народното 
събрание и насрочване на предсрочни парла-
ментарни избори. 

В началото на януари 1997 г. край цент-
ралната сграда на БСП (ул. “Позитано” 20) пре-
мина шумно шествие на активисти на СДС и 
столични реститути. По този повод министъ-
рът на вътрешните работи (номиниран за ми-
нистър-председател) Николай Добрев заяви 
по медиите, че полицията ще стои настрана 
от подобни “демократични” мероприятия. След 
това изявление плахите и опипващи почвата 
превратаджии станаха брутални в публични-
те си прояви. 

Първият организиран пуч, т.е. опит за из-
вършване на държавен преврат, беше напра-
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вен на 10 януари 1997 г.129 Фактите показват, че 
това е трябвало да стане чрез окупация на пар-
ламента, сплашване и дори саморазправяне с 
някои народни представители (сред които е 
споменавано и моето име), за да бъдат заставе-
ни да гласуват декларация, постановяваща са-
моразпускане на Народното събрание и нас-
рочване на предсрочни парламентарни избори. 

Предсрочните парламентарни избори тряб-
ваше да се проведат по пропорционалната из-
бирателна система и да се използват главно за: 

– включване на повече мафиотски пред-
ставители в кандидатдепутатските партийни 
листи; 

– извършване на вътрешнопартийни прев-
рати (в БСП и СДС) чрез изчистване на кан-
дидатдепутатските листи от бранещи държав-
ното богатство народни представители. 

На 10 януари 1997 г. край източната стена 
на парламентарната сграда се бяха събрали 
около стотина “протестиращи”. Някои депу-
тати от БСП, включително и нейният предсе-
дател Георги Първанов, свободно напуснаха 
парламента. Към обяд щатният сътрудник на 
парламентарната група на БСП (днес шеф на 
                                                        
         129 По-подробно за политическите събития през януари и 
февруари 1997 г. вж. Димов, Ангел. Българският път, ИК “Христо 
Ботев”, С., 1999. 
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президентската канцелария) Красимир Стоя-
нов покани депутатите в зала “Изток” и ги 
“посъветва” да не си тръгват след края (14 ча-
сà) на парламентарното заседание, за да не 
“дразнят” събралата се отвън тълпа. Той бил 
подготвил колективно извозване на народ-
ните представители с “джипове” (вън падаха 
снежинки). 

Междувременно по “Дарик радио” и дру-
ги мафиотски медии се отправяха призиви към 
столичани да дойдат до парламента и да из-
разят подкрепата си за “реформите” (без да се 
пояснява, че става дума за реституцията и при-
ватизацията на държавни и общински обекти). 
За няколко часа се събраха хиляди столичани. 
Много от тях имаха интерес да бъдат отстра-
нени социалистите от държавната власт и с 
помощта на управници на СДС и други рести-
тутски партии да получат (под формата на 
реституция и “малка приватизация”) общин-
ски и държавни обекти – магазини, жилища, 
ателиета, гаражи. Сред събралите се на пло-
щадите до Народното събрание столичани, бя-
ха и жертви на водената година и половина 
медийна компроматна война срещу министър-
председателя Жан Виденов. Те сляпо вярваха 
на тиражираните клевети и лъжи, като тази, че 
бил изнесъл в чужбина българското зърно и у 
нас настъпила “хлебна криза”. 
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Към обяд пристигнаха (със знамена) сто-
тина членове на ВМРО, партийни и синди-
кални активисти, платени цигани и бодигар-
дове (въоръжени с бухалки, железни прътове 
и болтове) на икономически групировки. Те 
заеха предните позиции на “протестиращите”. 
Поставиха се под командата на облечените в 
“партизански” униформи ген. Богомил Бонев 
и председателя на Софийската организация на 
СДС Евгени Бакърджиев, който (по сведения на 
очевидци) минавал край сложените от поли-
цията подвижни ограждения и тихо заповяд-
вал на бухалкаджиите да не допуснат “нито 
един комунист да излезе жив”. 

Привечер на 10 януари 1997 г. погро-
маджиите подпалиха сградата на Народното 
събрание, чупиха нейните врати и прозорци 
(през които хвърляха болтове и димки), пре-
обърнаха и смачкаха намиращите се наоколо 
държавни автомобили. Въоръжените с бу-
халки и железни прътове щурмоваци напра-
виха няколко опита да проникнат в пленар-
ната зала, където бяха събрани останалите 
народни представители от коалицията на БСП 
(депутатите от СДС можеха свободно да ми-
нават край тълпата, да влизат и излизат от 
парламентарната сграда и да бъдат налице 
при гласуването на прословутата декларация). 
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Окупаторите не можаха да преодолеят ба-
рикадите, издигнати от началника на Нацио-
налната служба за охрана (НСО) ген. Дими-
тър Владимиров, началника на групата за ох-
рана на НС полк. Веселин Павлов и десети-
на служители на НСО (Емил Василев, Петър 
Скорецов, Паулин Молдовански, Димитър 
Димитров, Добри Добриков, Кръстю Дренев, 
Борис Орлов, Пламен Султанов, Красимир 
Георгиев и др.). Със завидна находчивост и 
ловкост малцината пазители на реда успяха да 
отблъснат атаките на стотици вандали и погро-
маджии и да ги задържат до идването на 
бойци от Специализирания отряд за борба с 
тероризма (“червени барети”). 

Охраната на депутатите в парламентар-
ната сграда и около нея се ръководеше от тога-
вашния директор на Столичната дирекция на 
МВР ген. Красимир Петров. Под негова коман-
да бяха група служители на НСО и няколко 
десетки полицаи, чиято задача беше да не до-
пуснат нападатели да преминат разположени-
те в близост до парламента подвижни железни 
заграждения. 

След първоначалния погром на парламен-
та събралите се в пленарната зала народни 
представители бършеха сълзящите си очи, за-
сегнати от пуснатия сълзотворен газ, но бяха 
уверени, че няма да се стигне до кървави 
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схватки. Спокойствие им вдъхваше и бдящи-
ят за тяхната сигурност в залата деен квестор 
Димитър Димитров. 

Под външен натиск ръководството на об-
саденото НС предложи поименно да се гласу-
ва предлаганата от превратаджиите деклара-
ция за саморазпускане на парламента и нас-
рочване на предсрочни парламентарни избо-
ри. Тази декларация не беше приета. Но при 
нейното поименно гласуване, депутатите от 
обединилите се антижановистки фракции в 
БСП гласуваха с “въздържал се”. Сравнител-
но малко на брой бяхме произнеслите думата 
“против”. 

След като беше отхвърлена въпросната дек-
ларация, беше предприета по военному орга-
низирана и масирана акция за превземане на 
парламента. Сигурно по сценарий е трябвало 
определени народни представители да бъдат 
линчувани и силово накарани да кажат “за” 
саморазпускане на НС. 

Случайно можах да видя последния най-
яростен опит на бандити да проникнат в пар-
ламента. Минути преди това бях повикан от 
машинописката Зоя Трифонова да си взема 
напечатания ръкопис на изследването, озагла-
вено “Аграрна политика” (тъй като имало 
опасност да “изгори”). Напуснах пленарната 
зала и се качих на втория етаж на североиз-
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точното крило на парламентарната сграда. Тък-
мо взех въпросния ръкопис и понечих да се 
върна в пленарната зала, започна щурм на обе-
зумели злосторници към северната врата на 
сградата. Всеки от тях се мъчеше с бухалка в 
ръка да си проправи път през барикадата от-
към вътрешната страна на вратата (бюра за 
писане, фотьойли, дивани и други тежки пред-
мети). Но зад барикадата стоеше охранителят 
Илия Найденов (среден на ръст, смел, силен и 
сръчен), който машинално издърпваше от бан-
дита подадената напред бухалка и с нея го при-
нуждаваше да се оттегли и да се върне при 
тълпата извън сградата. Така в продължение 
на десетина минути бяха “укротени” много на-
падатели и бе опазен живота на невинни на-
родни представители. Точно тези минути бяха 
нужни на пътуващите (по нареждане на Жан 
Виденов) от Горубляне до парламента въоръ-
жени “червени барети”. Тяхното идване след 
извършено вече кръвопролитие щеше да бъде 
твърде закъсняло130. 

Влезлите в парламента и разположени око-
ло пленарната зала въоръжени “червени баре-
ти” объркаха сметките на превратаджиите. 
                                                        
         130 При завръщането си от стаята на машинописките в пле-
нарната зала видях, че стъклата на прозорците на източната страна 
на сградата са разбити (с железни болтове) и си прибрах от гарде-
роба висящия на закачалката “самотен”, но незасегнат балтон. 
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Техните предводители (Иван Костов, Богомил 
Бонев, Евгений Бакърджиев) се уединиха в 
югозападния ъгъл на пленарната зала и дълго 
обсъждаха как да продължат борбата за власт. 
Накрая взели решение през нощта депутатите 
социалисти да бъдат държани в пленарната за-
ла като заложници. На другия ден да бъдат при-
нудени да гласуват въпросната декларация чрез 
упражняване на още по-голям натиск от дока-
рани междувременно пловдивски и врачански 
членове и активисти на СДС. Но и този прев-
ратаджийски план пропадна, понеже в полу-
нощ всички депутати бяха изведени от Народ-
ното събрание. 

Преди полунощ в пленарната зала лидерът 
на Демократическата партия Стефан Савов ми 
даде кутия с бисквити. Купил я при едно от 
излизанията си от парламентарната сграда 
(следобед на 10 януари 1997 г. бюфетът на НС 
беше затворен). Каза ми, че не бил посветен в 
заверата на пучистите и с възмущение се раз-
граничи от тях. После в кръга на шегата спо-
дели, че ще му бъде приятно някой ден да си 
припомня за донесените от него бисквити (от 
които и той яде) и да го призная за свой “ятак”. 

Към 24 часà по нареждане на Иван Кос-
тов всички депутати, с изключение на лекаря 
Васил Михайлов и Спас Димитров от СДС, 
напуснаха пленарната зала и парламента. Ос-
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танаха само народните представители от коа-
лицията на БСП. Използвах случая и излязох 
с квестора Димитър Димитров извън пленар-
ната зала, където осветлението се поддържа-
ше с фенери и свещи. В коридорите бяха зае-
ли отбранителни позиции тежко въоръжени 
“червени барети”. Кимнах им за поздрав и про-
дължих да вървя, мислейки, че за тях съм 
обикновен непознат. Всички станаха и отгово-
риха на поздрава ми, а командирът им ме 
назова по име и ми каза да бъда напълно спо-
коен. Бях възхитен от готовността на тези 
прекрасни момчета да пазят реда в разпада-
щата се социална държава. Чувството им за 
дълг контрастираше на себелюбието и склон-
ността към предателство на повечето политици. 

Това пролича и на 10 януари 1997 г. в 
пленарната зала, където пред свои съпартий-
ци Иван Костов изрече фраза, оголваща се-
бичния му характер. Той държеше предсроч-
ните парламентарни избори да се състоят 
незабавно (а не през есента на 1997 г. както 
предложи председателят на НС акад. Благо-
вест Сендов) с мотива, че социалистическото 
правителство е засяло достатъчно декари с 
есенни житни култури, добивите от зърно ще 
бъдат високи и до есенните избори “избира-
телите ще забравят” за изпитвания през 1996 г. 
в страната “недостиг на зърно и хляб”. Него-
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вият стремеж е да се докопа до върховната 
държавна власт. Особено след като за нейното 
придобиване през периода 1995–1996 г. из-
куствено са причинявани злини на мнозинст-
вото от българския народ. 

Сега много съжалявам, че в онзи крити-
чен момент не записах (на светлината на све-
щите) имената на будещите респект “червени 
барети”. Изпитвам съжаление и от факта, че 
нямам спомен за всички имена на ръководе-
ните от ген. Димитър Владимиров и полк. Ве-
селин Павлов бойци, които отблъснаха ата-
ките на стотици терористи, напиращи да вля-
зат в парламента и да се саморазправят с на-
родни представители. 

През втората половина на нощта срещу 
11 януари край парламентарната сграда бяха 
оставени да бдят около 200–300 погромаджии. 
Техните главатари поддържаха връзка с шаре-
щите из парламентарните кулоари “репортер-
ки” по мобифони и получаваха сведения за 
движението на отделните депутати. Към 2 часà 
в полунощ командващият депутатската охрана 
полк. Красимир Петров започна операцията по 
извеждане на депутатите заложници от пар-
ламента и извозването им по домовете. На 
ул. “Шипка” (до сградата на Софийския уни-
верситет) чакаха малки автобуси, които ни из-
возиха в НСО. 
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Придвижването до автобусите стана в ко-
лона по един, като от двете страни на депутат-
ската колона се движеха полицаи с щитове и 
гумени палки. (До мен неотлъчно вървяха и 
две момчета от НСО.) Виждайки колоната от 
депутати, нападателите се втурнаха към нея и 
замерваха хората с камъни, железа и дървета. 
Някои се опитаха да спрат движението, но по-
лицаите моментално ги изтласкаха назад и раз-
чистиха пътя. 

 Въпреки голямото старание на охраните-
лите камъни улучиха и нараниха главите на 
редица депутати, в т.ч. на вървящия зад мен 
проф. Владимир Топенчаров. А при потегля-
нето на един от автобусите към страничния 
му прозорец бе хвърлен петкилограмов ка-
мък, който премина над главите на накляка-
лите между седалките депутатите, почиства-
щи кръвта от раната на проф. Владимир То-
пенчаров131. Камъкът се удари в отсрещната 
стена на автобуса и единият му край разряза 
бузата на проф. Тодор Иванов Живков132. 
                                                        
         131 Може би нараняването на проф. Владимир Топенчаров е 
за добро. То отклони намерението ни да минем пеш през Доктор-
ската градина (до която живеем), без да подозираме, че по ней-
ните алеи и по ул. „Шипка" са разположени бойни групи погро-
маджии, очакващи депутатска плячка.  
         132 Този камък е даден за съхранение в сградата на БСП 
на ул. „Позитано" 20. 
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През последното десетилетие в печата и 
електронните медии много се пише и говори 
за същността на станалото на 10 януари 1997 г. 
политическо събитие. Засега обаче то се раз-
глежда умозрително и без анализи на движе-
щите го обществени сили. Интерпретира се по 
начини, чрез които да бъдат оправдавани и оне-
винявани неговите организатори и извършите-
ли – политици, местни и чуждестранни мафи-
отски босове, служители на тайни служби. 
Десетоянуарското събитие се представя така, че 
цялата (или поне половината) вина за катаст-
рофалните резултати от неизпълненото обеща-
ние да бъде съставено второ социалистическо 
правителство, да се стовари върху тогавашния 
министър-председател Жан Виденов и работ-
ния български народ. 

Тон за това беше даден от социолога Анд-
рей Райчев, който при отбелязване на първата 
годишнина на въпросната дата в Националния 
дворец на културата (1998 г.) изнесе встъпи-
телен доклад и нарече десетоянуарския пуч 
“народна революция”. В подкрепа на това не-
вярно твърдение той дори по своему тълкува 
определените от В. И. Ленин критерии за на-
личие на “революционна ситуация”. Според 
великия революционер такава ситуация има, 
когато: 
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      – господстващите не могат да съхранят 
господството си (“низините не желаят, но и 
върховете не могат да живеят по старому”); 
      – изостряне на нуждите на угнетените; 

–  активност на народните маси133. 
Едва дочаках края на посочения доклад и 

си тръгнах възмутен от поредната подигравка 
с измамените и ограбени трудови хора. Се-
дящият до мен Георги Пирински настоя да ос-
тана да чуя и другите доклади, но се боях, че в 
даден момент мога да се поддам на емоции, да 
взема неподготвен думата и да злепоставя по-
канилите ме (акад. Благовест Сендов) на ме-
роприятието. При излизането си казах на лю-
бознателните журналисти, че съм сбъркал но-
мера на аудиторията. Добавих, че не съм раз-
брал от референтчика защо в настоящия мо-
мент няма “революционна ситуация” и народ-
ни бунтове, след като за изминалата една годи-
на от 10 януари 1997 г. жизненият стандарт на 
мнозинството от българския народ е спаднал 
наполовина. Напоследък се появяват и статии, 
в които мрачната за народа (и светлата за ма-
фията) дата 10 януари 1997 г. се обявява за 
своеобразен “рубикон”134, т.е. за ден, когато 
                                                        
        133 Ленин, Владимир. Полное собр. соч., Изд. политической 
литературы, М., 1969, т. 26, с. 218.  
        134 Добрев, Чавдар. Рубиконът 10 януари, в. “Нова Зора”, 
бр. 42 и 43 от октомври 2006. 
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у нас вече е станало невъзможно да бъде про-
дължено социалистическото управление. Про-
карва се тезата, че не на 4 февруари, а на 
10 януари у нас е бил извършен “антидържав-
ния преврат”, при чиято подготовка бяха при-
чинени на повечето български граждани не-
измерими злини – стопяване на многогодиш-
ните им спестявания, отнемане на притежа-
ваните средства за производство, масово обед-
няване, безработица, жестока експлоатация. 

Станалото на 10 януари 1997 г. у нас по-
литическо събитие е по същество неуспешен 
акт на държавен преврат, на пуч, приключил с 
погром на парламента135. Този държавен прев-
рат завърши с успех на местната и чуждестран-
ната мафия и олигархия на 4 февруари 1997 г., 
когато председателят на ПГ на БСП Георги 
Първанов и номинираният за министър-пред-
седател Николай Добрев върнаха на българс-
кия президент Петър Стоянов предоставения 
им мандат за съставяне на второ социалисти-
ческо правителство. 

Главната цел на всяка политика е завладя-
ването, удържането и упражняването на дър-
жавната власт. “Договореното” (с преврата-
                                                        
         135 На 10 януари 1997 г. в парламентарната сграда ванда-
лите са нанесли щети за около 500 млн. (неденоминирани) ле-
ва. Вж. Желев, Добри. 10 години от атаката срещу Народното 
събрание, в. “Нова Зора”, бр. 1 от 9 януари 2007. 
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джиите и пучистите) сдаване на тази власт е 
съучастничество в извършения на 4 февруари 
1997 г. държавен и социален преврат. 

Обикновено четвъртофевруарският (1997 г.) 
държавен (и социален) преврат се представя за 
обикновен “договор”, чрез който е предотвра-
тена въображаема опасност от масово насилие 
в страната. Главното действащо лице на този 
преврат и настоящ български президент Геор-
ги Първанов се обявява за “спасител” на наша-
та нация, понеже не е изпълнил приетите от 
централните органи на БСП решения за със-
тавяне на второ социалистическо правителст-
во и е поднесъл на тепсия народната власт на 
представители на местната и чуждестранната 
мафия и олигархия. 

Досега никой не е посочил кой и защо до и 
след 10 януари 1997 г. е създавал “опасност от 
насилие”. Единственото, което мафиотските 
апологети и “политолози” повтарят до втръс-
ване е, че тогава имало недоволство от управ-
лението на Жан Виденов. Очевидно е, че в 
сравнение с времето, когато се осъществяваше 
това управление (1995–1996 г.), сега измамени-
те и ограбените от мафията трудещи се имат 
многократно повече основания да негодуват и 
да се бунтуват, но мълчат. А както е казал ве-
ликият френски оратор Мирабо – “Народ, кой-
то мълчи, иска да каже твърде много”. 



 260

Истината е, че по онова време представи-
тели на местната и чуждестранната мафия и 
олигархия “воюваха” за заграбване на българ-
ските държавни банки, заводи и туристически 
комплекси. Те създаваха “опасност от наси-
лие”, като манипулираха доверчивия народ и 
го настройваха срещу пречещия им Жан Ви-
денов, даваха пари на “сини” лумпени акти-
висти и екзалтирани студенти да “окупират” 
кръстовища и основни пътни магистрали и да 
създават смут и суматоха в обществото. 

Известно време след 10 януари 1997 г. при-
емах за достоверна информацията на медиите 
и най-вече на министъра (в оставка) на вътреш-
ните работи Николай Добрев, че из страната 
имало “окупации” на „кръстовища и основни 
пътни магистрали”. Даже повторих тази ин-
формация на състояла се дни след 10 януари 
1997 г. среща със симпатизанти от община Съ-
единение. Но изпаднах в “безтегловност”, кога-
то моят приятел Никола Вълчев от с. Неделево, 
Пловдивско ме запита: “И ти ли, другарю Ди-
мов, на когото вярваме, си дошъл да ни лъжеш?” 
После той и други хора разказаха, че са били на 
магистралата край гр. Пловдив, където някол-
ко десетки общински чиновници и градски ак-
тивисти на СДС “блокирали” движението. Деб-
локирането можело да стане за кратко време от 
няколко полицаи, пазещи “протестантите”. 
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През януари и февруари 1997 г. партий-
ните лидери на БСП и СДС изкуствено създа-
ваха безвластие и хаос в нашата държава. Пър-
вият (Георги Първанов) чрез търсене на фор-
ма, под която да предаде на представители на 
други кланове на мафията изпълнителната дър-
жавна власт. При това без да си навлече гнева 
на своите съпартийци. Вторият (Иван Кос-
тов) предизвикваше анархия в обществото, 
като възпрепятстваше създаването на второто 
социалистическо правителство, организрай-
ки почти ежедневно на пл. “Александър Нев-
ски” митинги с рок концерти и колективни под-
скачания. Така той беше превърнал площада 
във втори център на “управление” на нашата 
страна, откъдето даваше указания, изпращаше 
послания и командваше своите съпартизани. 
В такава анархична среда у нас бяха извърше-
ни мащабни кражби на държавни пари (изна-
сяни в чужбина) и се предизвика шокова ин-
флация. Въпреки това държавните сили (по-
лиция, съд, затвори) бяха все още в състояние 
за часове и безпроблемно да се справят с ма-
фиотските босове, да защитят изоставеното и 
объркано мнозинство от народа и да опазят от 
разграбване държавните имоти и пари. 

Представям си как биха реагирали сегаш-
ните български (в т.ч. и Георги Първанов) и 
чуждестранни буржоазни управници, ако на-
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родни водители направят блокади на улици и 
предприятия с искания да бъдат върнати на 
народа харизаните на чужденци от Иван Кос-
тов и Симеон Сакскобургготски държавни бан-
ки (“Булбанк”, ДСК, Пощенска банка) или 
стратегическите компании – БГА “Балкан”, 
БТК и т.н. Почти е сигурно, че “протестиращи-
те” ще бъдат мачкани и малтретирани от наши 
и чуждестранни “сили за бързо реагиране”, а 
водителите им ще бъдат обявени за “междуна-
родни терористи”. 

Още от древността господарите угнетяват 
обикновените хора и ги държат в подчинение 
чрез всяване на страх (със смърт, богове, “вря-
щи казани”). Съвременните мафиотски босове 
и техните адвокати плашат трудещите се с 
“насилие” и “кръвопролития”, за да кротуват и 
се спотайват, когато им вземат парите и иму-
ществото. 

Така че вместо да се правят догадки за 
евентуални опасности от обществени наси-
лия е целесъобразно да се разкриват вътреш-
ните пружини, движещите сили на десетоя-
нуарския пуч. При това като се търси отговор 
на задавания в древноримската епоха въпрос: 
“За кого е полезно деянието”136. 
                                                        
         136 Цицерон, Избрани речи, Изд. “Наука и изкуство”, С., 
1983, с. 69. 
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През периода 1995–1997 г. най-голям ин-
терес за сваляне на БСП от държавната власт 
имаха следните лица и обществени групи: 
      – босове на мафиотски групировки (“Мул-
тигруп”, ВИС, СИК, ТИМ и т.н.), на които Жан 
Виденов пречеше да формират свои “империи” 
от държавни банки и предприятия; 
      – банкери (в държани и частни банки), 
които упражняваха натиск да се девалвира 
лева и да се решат проблемите, свързани с 
раздадените от тях грамадни количества нео-
безпечени валутни кредити; 
      – “реститути” на държавни и общински  
имоти; 
      – властогонци, които искаха държавна власт 
за лично забогатяване; 

– мафиоти, незаконно завладели в стра-
ната ни около хиляда кооперативни обекта, 
които по силата на приет от социалистите за-
кон подлежаха на изземване; 
      – местни и чуждестранни “приватизатори” 
на хиляди печеливши български държавни 
предприятия и банки; 
      – “социалдемократи” от БСП “Евролевица”, 
Обединен блок на труда (ОБТ)137 и т.н., които 
                                                        
         137 До предсрочните парламентарни избори (април 1997 г.) 
партията ОБТ, с лидер Кръстю Петков, не получи съдебна регист-
рация и не можа да включи свои народни представители в 38-ото 
народно събрание, въпреки че по предварителна договореност с 
“командира” на СДС Иван Костов на 10 януари 1997 г. нейни 
представители бяха сред щурмоваците на парламентарната сграда.   
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искаха предсрочни избори, за да станат де-
путати; 
      – български храненици на американския 
империалистически орден “Отворено общест-
во”, чиито субсидии от българския държавен 
бюджет бяха прекратени от социалистическо-
то правителство; 
      – американски и руски евреи, които още 
от 1993 г. са подготвяли почвата за “триум-
фално” поставяне на Симеон Сакскобурггот-
ски начело на българската държава, с оглед да 
могат свободно да присвояват български бан-
ки, компании, земи и гори. 

Тези сили (пряко или косвено) са в дъно-
то на извършения у нас десетоянуарски пуч 
(1997 г.), чрез който беше разклатена полити-
ческата стабилност в българската държава и 
се откри пътя за разграбване на народното бо-
гатство. Но справянето на малцина доблестни 
пазители на реда с пучистите показва, че би 
могло да се състави второ социалистическо 
правителство и да се избегне извършеното на 
4 февруари 1997 г. предаване на народната власт 
на представители на местната и чуждестран-
ната мафия и олигархия. 

С акцията за силово саморазпускане на На-
родното събрание организаторите на десетоя-
нуарския пуч у нас сигурно са целяли и да 
подготвят общественото мнение за евентуална 
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тяхна следваща стъпка – доброволно отстъпва-
не на държавната власт от БСП на СДС. Те са 
смятали да представят погрома на парламента 
за “народно въстание”, т.е. за изразено пред 
света нежелание на народа да бъде продълже-
но управлението на държавата от социалисти-
те. Едва ли е случаен фактът, че на 25 януари 
1997 г. в бившия Партиен дом беше симули-
рано (в т.ч. и пред екип на “Ефир 2” на Наци-
оналната телевизия) и обсъждане на набързо 
подготвена промафиотска правителствена прог-
рама. В това обсъждане взеха участие предим-
но кандидат-министри от фракцията на Анд-
рей Луканов, банкери и “експерти” (от предиз-
борния щаб на президента Петър Стоянов), 
които твърдяха, че у нас имало “хиперинфла-
ция” и за БСП щяло да бъде по-добре да върне 
предоставения ѝ правителствен мандат. 

В отговор на тези нелепи твърдения и за 
да повдигна духа на посърналите кандидат-
министри, обосновах тезата (излъчена по На-
ционалната телевизия “Ефир 2”), че в България 
няма “хиперинфлация”, т.е. няма инфлация, 
която за период от една година ежемесечно да 
превишава 100 %. Тогава по редица причини 
(включително очакването на приватизация) у 
нас бяха оставени да бездействат производ-
ствени мощности в хиляди модерни държав-
ни предприятия. В оставената на автопилот 



 266

българска държава се зароди шокова инфла-
ция, главно защото значителна част от валут-
ните ресурси се изнасяха извън страната. Но 
след назначаването на служебен правителст-
вен кабинет (средата на февруари 1997 г.) за 
броени дни курсът на лева спрямо долара се 
повиши двукратно. Вместо за близо 3000 не-
деноминирани лева един долар започна да се 
разменя за по-малко от 1600 неденоминирани 
лева. 

Още на другия ден, след като Национална-
та телевизия показа моето изказване за “хипер-
инфлацията”, Янаки Стоилов и други “соци-
алдемократи” заявиха, че съм постъпил “безот-
говорно”. Но както е известно, през май 1997 г. 
(т.е. само три месеца по-късно) у нас, след 
изкуствено предизвиканата шокова инфлация, 
настъпи дефлация и на състоялия се пленум 
на Висшия съвет на БСП моите “критици” из-
паднаха в конфузно положение. Практиката 
потвърди тезата, че и след десетоянуарския пуч 
от 1997 г. би могло да бъде избрано второ со-
циалистическо правителство, което успешно да 
управлява страната. Но мислейки само за ос-
таването си по върховете на държавната власт, 
“социалдемократическите” водачи на БСП иг-
норираха народните интереси и се поставиха 
в услуга на представители на местната и чуж-
дестранната мафия и олигархия. 
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Четвъртофевруарският преврат 
      Бурната 1997 г. е преломна в българската 
история. Държавната власт беше овладяна от 
представители на местната и чуждестранната 
мафия и олигархия. Под формата на реститу-
ция и приватизация започна бързо и открито 
разграбване и присвояване на държавните бан-
ки, предприятия, туристически комплекси, го-
ри и земи от частни лица. В страната беше 
въведен колониален валутен борд. Българската 
държава стана напълно зависима от отвъдоке-
ански политически и финансови институции 
и организации, включително Международния 
валутен фонд – институция, която кубинският 
народен вожд Фидел Кастро нарича “екзеку-
тор” на експлоатираните нации и държави. 

Всичко това стана след 4 февруари 1997 г., 
когато в нашата страна беше извършен дър-
жавен преврат. Тогава новоизбраният лидер 
на Българската социалистическа партия (БСП) 
Георги Първанов заедно с номинирания за ми-
нистър-председател Николай Добрев посетиха 
президента на Република България Петър Сто-
янов и върнаха предоставения им мандат за със-
тавяне на второ (след това на Жан Виденов) 
социалистическо правителство. 

Четвъртофевруарските властоотстъпници 
сдадоха (1997 г.) принадлежащото на БСП дър-
жавно управление, за да запазят своята партий-
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на и депутатска власт. Отказаха да бранят на-
родните имоти и пари от настървените да ги 
присвоят местни и чуждестранни мафиоти и 
олигарси. 

Понеже този акт беше извършен в пълен 
дисонанс с партийните решения, Георги Пър-
ванов започна да се оправдава, заявявайки, че с 
изключение на него и партийната върхушка, 
БСП и трудовите хора не се борили за “власт 
на всяка цена”. Те се разграничавали от ло-
зунга: “Тази власт с кръв сме взели и само с 
кръв ще я дадем”. 

Впрочем този лозунг никога не е бил офи-
циално издиган от Българската комунистичес-
ка партия (БКП). Такива изказвания са правени 
по време на частни разговори от някои анти-
фашисти, живели у нас при монархо-фашист-
кия режим (1923–1944 г.), при който са били 
избити десетки хиляди български комунисти и 
сдружени земеделци. 

Въпросните властоотстъпници можеха да 
докажат на обществото, че наистина не желаят 
“власт на всяка цена” (включително и с проли-
ване на “капка човешка кръв”), като отстъпят 
партийните си постове на по-способни поли-
тически личности. Те можеха да направят то-
ва седмици преди да им бъде връчен от прези-
дента мандат за съставяне на второ социалис-
тическо правителство – на 28 януари 1997 г. 
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На 10 февруари, т.е. седмица след чет-
въртофевруарския държавен преврат у нас 
(1997 г.), председателят на БСП и парламен-
тарната група Георги Първанов, пак на своя 
глава и против волята на повечето наши социа-
листи и симпатизанти, е подписал с лидера на 
СДС Иван Костов т.нар. Декларация за нацио-
нално спасение. Тази декларация включва про-
тивонародни, но изгодни за мафиотските гру-
пировки мерки: провеждане на предсрочни пар-
ламентарни избори; въвеждане на колониален 
валутен борд; бърза и повсеместна “приватиза-
ция” на държавни и общински банки и предп-
риятия; закриване на “губещи” държавни пред-
приятия (за разграбването им от мафиоти). 

Предсрочните парламентарни избори бяха 
използвани за извършване на вътрешнопартий-
ни чистки в БСП и СДС. В партийните избор-
ни листи нежеланите от мафиотските босове 
кандидати за депутати бяха зачеркнати. В те-
зи партийни листи не бяха включени бивши 
депутати, които на дело бранеха народното 
богатство от обградилите се с множество ох-
ранители и вече придобили пари и имоти 
български и чуждестранни мафиоти. В тога-
вашните партийни листи за предсрочните пар-
ламентарни избори бяха включени на избира-
еми места кандидат-депутати, предложени от 
мафиотски босове и гангстери. Това включва-
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не направиха партийни лидери срещу опре-
делени парични суми. Станали с мафиотски 
пари депутати, те и днес заемат ключови мес-
та в Народното събрание, Министерския съ-
вет и други държавни институции. Продължа-
ват да изпълняват поръчки на представители на 
едрия мафиотски капитал и да вредят на бъл-
гарското общество. 

Така след 4 февруари 1997 г. българската 
държава стана плутократична, т.е. държава на 
богатите мафиоти. В страната ни се прилага 
противонародна политика и се изгражда не-
олиберален обществен модел, който трудно 
може да се интегрира със социалните евро-
пейски държави (Франция, Швеция, Германия). 
В този смисъл четвъртофевруарският държавен 
преврат (1997 г.) е криминален и мафиотски. 

Чрез този преврат представители на мест-
ната и чуждестранната мафия и олигархия се 
сдобиха с цялата изпълнителна, парламентарна 
и друга държавна власт. Бяха предадени трудо-
вите хора и бе открит пътя за разграбване и 
обсебване на принадлежащото на народа ог-
ромно държавно богатство. След това на об-
ществото се внушаваше, че управлението на 
министър-председателя Жан Виденов е “не-
успешно” (според мафиотските босове и “по-
литолози”) и поради това БСП е загубила об-
щественото си влияние. Ръководни партий-
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ни деятели (в това число председателят на 
БСП Георги Първанов) публично отправяха 
призиви към Жан Виденов да не издига кан-
дидатурата си за народен представител, защо-
то с присъствието си “дразнел” избирателите и 
те нямало да гласуват за БСП. 

Месец преди да стане председател на БСП 
Георги Първанов е заявил, че: “Виденов е с 
един голям потенциал”, но срещу него била 
предприета “жестока атака” от “мощни иконо-
мически групировки”, които използвали дър-
жавата “за да се облагодетелстват” (в. “Но-
щен труд”, 14–15 ноември 1996 г.). След като 
се добра до председателския пост обаче, Ге-
орги Първанов започна публично да изрича 
злословия по адрес на бившия си началник и 
да използва предоставената му партийна и дър-
жавна власт предимно за удовлетворяване ин-
тересите на босове на частни банки и иконо-
мически групировки. 

После, когато СДС имаше пълно мнозин-
ство в Тридесет и осмото Народно събрание 
(1997–2001 г.), от неговата трибуна често се 
заявяваше, че Жан Виденов е предизвикал у нас 
“хиперинфлация”, вследствие на която сред-
ната месечна заплата и пенсия станали по ня-
колко долара. Председателят на ПГ на БСП 
нито веднъж не изрази отношението си към 
тази отвратителна лъжа. 
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Истината е, че през 1996 г. един долар се 
разменяше средно за около 176 неденомини-
рани лева138. На 28 декември 1996 г., когато в 
Народното събрание беше приета оставката на 
министър-председателя Жан Виденов, един 
долар се разменяше за 480 неденоминирани 
лева. На 9 януари 1997 г., т.е. преди погрома 
на парламента, 1 долар се разменяше за около 
580 неденоминирани лева, на 3 февруари – за 
около 1000 неденоминирани лева, а на 12 фев-
руари 1997 г. – за близо 3000 неденоминира-
ни лева. 

Следователно изкуствено предизвиканият 
от представители на мафията вакуум в дър-
жавната власт и уличният диктат са главната 
причина за възникналата през втората поло-
вина на януари и февруари 1997 г. у нас шо-
кова инфлация и за стопяване на спестените от 
българските граждани левове. 

Впрочем и през онази трудна за преживя-
ване година Жан Виденов показа, че е честен 
и високоотговорен български политик и дър-
жавник. След като напусна Министерския съ-
вет, той години наред беше безработен, въпре-
ки че можеше да бъде народен представител в 
Тридесет и осмото народно събрание. През про-
летта на 1997 г. на вътрешнопартийни избори 
                                                        
         138 Статистически справочник, НСИ, С., 1997, с. 177. 
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Жан Виденов беше избран за водач на канди-
дат-депутатската листа на 17-и Пловдивски из-
бирателен район. Получи вот на доверие от 
Висшия съвет на БСП и можеше да оглави 
предизборната партийна кандидатдепутатска 
листа. След като благодари за оказаната му 
подкрепа, той отказа да стане депутат в знак 
на протест срещу публичните нападки, които 
му отправяха новите партийни лидери и други 
ръководни дейци в БСП. С този неочакван 
ход Жан Виденов се прояви като безкористен 
политик и се разграничи от своите полити-
чески наследници, които възнамеряваха да сто-
варят върху него и вината за тежката изборна 
загуба на БСП през 1997 г. 

Някои от причините за четвъртофевруар-
ското абдикиране на лидерите на БСП от из-
пълнителната държавна власт през 1997 г. бя-
ха изтъкнати и в изповедта на Николай Доб-
рев. Това стана месеци преди да почине, на 
последната ни среща, която се състоя през 
пролетта на 1998 г., на редовния конгрес на 
БСП в Националния дворец на културата. 
През една от почивките група делегати от 
Пловдивски окръг, включително Радка Ши-
кова от с. Ръжево Конаре, седяхме край мал-
ка маса и към нас се запъти, придружаван от 
своята съпруга и сина си, Николай Добрев, 
вече тежко болен. 
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Станах прав и докато се здрависвахме, той 
каза, че в болницата е прочел моята статия, 
озаглавена “Властотстъпниците трябва да бъ-
дат порицани”139. Боял се да не умре, преди да 
ме види и сподели някои четвъртофевруарски 
факти “за историята”. 

Промълвих, че трябва да си дава кураж, 
но той ми отвърна, че идва от онкологията и 
ще бъде чудо да остане жив. После добави, че 
не е “страхопъзльо”, т.е. не поради страх от 
управленска отговорност е предал изпълнител-
ната власт (както е написано в моята статия за 
него и Георги Първанов). Причините за връ-
щането на правителствения мандат на 4 фев-
руари 1997 г. били три: 
      – “четиринадесет депутати от БСП” заяви-
ли, че няма да подкрепят второто социалис-
тическо правителство; 
      – като министър (в оставка) на вътрешните 
работи разполагал със запис на висш ръково-
дител на БСП, тайно преговарящ с Иван Кос-
тов за отстъпване на държавната власт (нищо 
не ми спомена за своите многобройни тайни 
срещи на “Копитото” с Иван Костов); 
      – БСП е разложена до такава степен, че е 
много трудно с нейната подкрепа успешно да 
се властва и да се управлява страната. 
                                                        
        139 В. “Нова Зора”, бр. 13 от 14 април 1998. 
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Отговорих, че все пак е трябвало да бъде 
изпълнено решението на ВС на БСП и да се 
внесе правителствен състав за гласуване в На-
родното събрание. Редно е ръководителите да 
дават пример за спазване на установените пар-
тийни и обществени морални и уставни нор-
ми. Тогава (мои думи) сигурно щеше да има 
второ социалистическо правителство, защото: 
първо, изявленията на депутати (Николай Ка-
мов, Фидел Косев, Александър Маринов, Ми-
ланчо Колев, Пламен Денчев и др.) от БСП в 
печата изпълняваха указания на шефове на пар-
тии и мафиотски групировки, но при тайното 
гласуване щяха да предпочетат да подкрепят 
предложеното социалистическо правителство, 
за да си останат в парламента; второ, по съ-
щите съображения за соцкабинет щяха да гла-
суват и половината депутати от СДС (това ми 
бяха доверили мнозина от тях). 

След 4 февруари 1997 г. Николай Добрев не 
направи нищо за разобличаване на 14-те де-
путати от БСП, които проглушиха света, че ня-
ма да гласуват за второ социалистическо пра-
вителство. Но той работеше за все по-пълното 
изолиране на свързаните с Жан Виденов кадри 
от партийния и политическия живот в страната. 

Относно втората причина го посъветвах да 
направи “тайния запис” на разговора на висш 
партиен лидер с Иван Костов обществено дос-
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тояние. Но той поклати глава и ми даде да 
разбра, че никога не би го направил. Стори ми 
се решен да пожертва себе си, но да не предиз-
виква нови сътресения в БСП. В онзи момент 
за мен беше неуместно, неетично, а и излиш-
но да питам за името на висшия партиен ли-
дер, който зад гърба на своите “другари” е пре-
говарял с Иван Костов за предаване на законно 
спечелената от БСП и мнозинството от народа 
държавна власт. Още повече че този факт ка-
раше Кольо да се чувства предаден и дълбоко 
натъжаваше неговото почти мъртвешко лице. 
Виждах, че му става все по-трудно да стои прав 
и побързах да изразя пълно съгласие с напра-
вената от него констатация за лошото идейно 
и организационно състояние на БСП. Приех за 
основателни опасенията му, че като министър-
председател той много малко би могъл да раз-
чита на помощта на нейното опартизанено и 
покварено ръководство в центъра и по места. 

През последните десет години представи-
тели на българската и чуждестранната мафия 
и олигархия все още изразяват признателност 
за отстъпената им на 4 февруари 1997 г. дър-
жавна власт. Хвалят извършителите на този 
акт, тъй като така им бе открита възможността 
за “мирно” завладяване и присвояване на бъл-
гарските държавни и общински, стопански и 
финансови обекти, гори и земи. 
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На пресконференция, състояла се през но-
ември 2006 г. в Националния дворец на култу-
рата, избраният за втори президентски мандат 
Георги Първанов заяви, че вместо да пустее-
ли, българските земеделски земи трябвало да 
бъдат продадени на чужденци, които щели да 
ги обработват. Така у нас щели да бъдат прив-
лечени чуждестранни инвестиции. Едва ли 
Георги Първанов не знае азбучните истини, че 
земеделски земи се закупуват за заселване, а 
желаещите да инвестират в земеделието нае-
мат земя под аренда. 

Той носи голяма вина, задето сега над една 
трета от обработваемата българска земя пустее. 
Първо, защото с въвеждането на колониален 
валутен борд нашите селски стопани получа-
ват символични селскостопански субсидии, и 
второ, след присъединяването на България към 
военните структури на НАТО още повече се 
ограничи достъпът на земеделските ни про-
изводители до необятните руски пазари. 

Много данни и факти (васализация на бъл-
гарската държава, предаване на народните па-
ри, имоти и земи в ръцете на чужденци, тъ-
нещо в мизерия и нищета мнозинство от на-
шето население), показват, че след 4 февруари 
1997 г. у нас политиката, която се следва, е па-
губна за българската нация и държава. Но съ-
дейки по неотдавна даденото от президента на 
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Р България Георги Първанов интервю140, тази 
истина все още не се признава и не са извле-
чени поуки от станалите тогава политически 
събития. 

Във въпросното интервю се твърди нап-
ример, че след като бил номиниран за минис-
тър-председател, Николай Добрев бил извър-
шил “титанично по размера си изследване” 
на икономическите, включително финансови-
те ресурси у нас. Макар да е всеизвестно, че 
той правеше не “изследване”, а консултации 
с някои “финансисти” (предимно от мафиот-
ски икономически групировки и отвъдоке-
анската организация “Отворено общество”), 
които го “съветваха” да върне на президента 
правителствения мандат. Такова “изследване” 
не е представено и на състоялите се през яну-
ари и февруари 1997 г. множество пленуми 
на ВС на БСП. Ако то беше направено, си-
гурно щеше да съдържа заключението, че по 
онова време в нашата страна е имало доста-
тъчно финансови, производствени и т.н. ре-
сурси за ефикасно социалистическо управле-
ние. Но както неволно се признава в посоче-
ното интервю, когато са избрани за партийни 
лидери (24 декември 1996 г.) Георги Първа-
нов и Николай Добрев вече са били убедени, 
                                                        
        140 В. “24 часа” от 5 февруари 2007. 
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че не трябва да съставят второ социалисти-
ческо правителство. Още тогава “витаела ми-
сълта (налагана от мафиотски босове), че ус-
пешно управление при тези (кои?) ресурси и 
обстановка не е възможно...” 

На 4 февруари 1997 г. в България беше 
извършен не само държавен, но и социален 
преврат. След тази дата у нас бе осъществена 
тотална приватизация (узаконена кражба) на 
държавните и общинските банки и предприя-
тия, които станаха собственост предимно на 
чуждестранни мафиоти и олигарси. Постепен-
но се отнемат и придобитите социални при-
добивки – след многогодишни класови бор-
би на трудещите се срещу капиталистите и 
след десетки хиляди човешки жертви. Това са 
правото на труд и социални осигуровки, дос-
тъпно здравеопазване и образование. 

Само за периода 4–12 февруари 1997 г., 
т.е. за десетина дни след този преврат, бъл-
гарският лев беше неколкократно обезценен 
(размяната му от 1000 неденоминирани лева 
за 1 щатски долар достигна близо 3000 неде-
номинирани лева за 1 долар) и се стопиха мно-
гогодишните спестявания на българските граж-
дани, възлизащи общо на около 25 милиарда 
щатски долара. Същевременно се стопиха и 
взетите от държавни банки кредити, чрез ко-
ито хиляди лица в нашата страна станаха ми-
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лионери. Шоковата обезценка на лева доведе 
и до рязко намаляване на работните заплати и 
пенсиите в страната. 

През 1997 г. под егидата на американската 
администрация и Международния валутен 
фонд у нас беше въведен колониален валутен 
борд (паричен съвет). Неговите основни фун-
кции са:  

– да не позволява на БНБ да дава прави-
телствени заеми;  

– да принуждава българското правителс-
тво да взема високолихвени заеми от МВФ, 
Световната банка и други западни банки;  

– да осигурява връщането на нашия вън-
шен дълг чрез подлагане на работния ни народ 
на жестока експлоатация и принуждаване на 
местните колониални администратори да про-
дават на чужденци хилядите български компа-
нии, държавни обекти и земи. 

Така под предлог че в нашата страна се 
установява “финансова стабилизация”, дър-
жавата ни стана васална на отвъдокеанската 
финансова олигархия. За едно десетилетие 
(1997–2006 г.) нашият външен дълг се увели-
чи неколкократно и възлезе на 19,2 млрд. ев-
ро (в. “Дневник”, 1 март 2007 г.), или на над 
25 млрд. щатски долара. Днес над 90 на сто 
от намиращите се в обръщение парични ре-
сурси у нас принадлежат на чуждестранни 
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банки – гръцки, австрийски, американски, тур-
ски. Чужденци са станали собственици и на 
стратегическите български отрасли и произ-
водства. 

В сравнение с 1996 г., т.е. с кризисния пе-
риод от управлението на Жан Виденов, жиз-
неното равнище на повечето български граж-
дани е спаднало двукратно. Средната работна 
заплата е увеличена около три-четири пъти, 
но цените на основните потребителски стоки 
(хляб, ток, парно, вода, телефон, автобусни 
билети) са повишени пет-десет пъти. 

По данни на Националния статистически 
институт за периода 1997–2006 г, т.е. след 
въвеждането на колониалния валутен борд 
(1997 г.) българските граждани са обеднели 
10 пъти. Животът им е поскъпнал почти 
1000 %141. 

Над един милион българи емигрираха в 
чужбина, където се мъчат да оцелеят като 
черноработници, гледачи на деца и възрастни 
хора, а също и като роби. Българската нация е 
подложена на мъчителен геноцид и постепен-
но се топи. Броят на умрелите през всяка го-
дина е неколкократно по-голям от този на но-
вородените бебета. 
                                                        
         141 Цитирано по в. “Монитор”, 16 януари 2007. 
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Напоследък често се поставя въпросът за-
що повечето български граждани, които живеят 
два пъти по-зле, отколкото при управлението 
на Жан Виденов, не излизат по улиците и пло-
щадите, за да протестират срещу своите управ-
ници. При търсенето на отговор на този въп-
рос би следвало да се отчитат следните об-
стоятелства: 

– днес у нас агресивните обществени гру-
пи вече са взели и притежават части от дър-
жавните, общинските и кооперативните пари, 
имоти и средства за производство и нямат ин-
терес да се борят за “сини”, “демократични” и 
т.н. фикс идеи; 
      – както в края на ХІХ век е писал бележи-
тият наш публицист Захари Стоянов “ураджи-
ите” и “митингаджиите” (през януари и февру-
ари 1997 г.) останаха на “празна ясла”142 и раз-
браха, че са били употребени от местни и чуж-
дестранни мафиоти и служби; 
      – след 1997 г. за чужбина заминават да тър-
сят препитание стотици хиляди будни българи; 
      – широките народни маси все още нямат во-
дители и партии, въоръжени както с прогресив-
ни идеи, така и с печатни и електронни медии, 
клубна база и финансови ресурси за разгръща-
не на организационна и пропагандна дейност. 
                                                        
        142 Стоянов, Захари. Превратът, Изд. “Български писател”, 
С., 1994, с. 27. 
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През 2004 г. българската държава беше 
присъединена към военните структури на ко-
мандвания от САЩ междудържавен военно-
политически блок НАТО. Нейната територия е 
предоставена за разполагане на американски 
военни бази. Почти е сигурно, че предназна-
чението на тези бази е да служат като плац-
дарм за агресия срещу братския руски народ. В 
мирно време те пречат за задълбочаване и раз-
ширяване на взаимноизгодното (и естествено) 
българо-руско икономическо сътрудничество и 
за осигуряване на свободен достъп на родни-
те производители до традиционните им руски 
пазари. 

Вследствие на извършения на 4 февруари 
1997 г. държавен преврат България на 1 януа-
ри 2007 г. стана най-бедната и неравностойна 
членка на включващия 27 държави Европейс-
ки съюз. Предоставените ѝ от Евросъюза кво-
ти за производство (през периода 2007–2013 г.) 
на селскостопански стоки са определени на 
базата на техните количества, произвеждани 
по време на управлението на Иван Костов 
(1999–2001 г.), т.е., когато българската иконо-
мика вече е доведена до пълна разруха. 

Така например годишната квота за про-
изводство на българско мляко е под 1 млн. то-
на (т.е. два и половина пъти по-малко, откол-
кото ежегодно произвежданите през 80-те го-
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дини на ХХ век у нас количества). При евен-
туално превишаване на тази квота, българска-
та държава ще бъде заставяна да плаща на Ев-
ропейския съюз огромни парични глоби. 

Въпросната млечна квота сигурно ще бъде 
съпровождана с по-нататъшно намаляване на 
потреблението на мляко от нашето население 
(през 1989 г. това потребление е било 190 лит-
ра мляко на човек от населението, през 1996 г. – 
61, а през 2006 г. – 47)143. Сегашното потреб-
ление на мляко у нас вече е под необходимата 
норма за здравословно хранене на повечето 
български граждани. 

След официалното присъединяване на Бъл-
гария към ЕС (1 януари 2007 г.) повечето бъл-
гарски граждани са поставени в почти робска 
зависимост главно от два външни центъра на 
олигархична власт. Единият е отвъдокеанс-
кият, който още дълго време може да васали-
зира българската държава чрез въведения през 
1997 г. у нас колониален валутен борд, особе-
но с помощта на военнополитическия меж-
дудържавен блок НАТО и разположените на 
наша територия американски военни бази. Дру-
гият властови център е в Брюксел, където се 
определят основните насоки на българската 
икономическа, включително структурна, аг-
                                                        
         143 Статистически справочник, НСИ, С., 2006, с. ХL. 
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рарна и митническа политика, и се налагат 
нейните финансови, институционални, квотни 
и т.н. механизми. Поставят се лимити на наши 
стратегически селскостопански производства 
и се координира изземването на продуктите 
на труда на работния български народ. 

Независимо от всичко това, през послед-
ните няколко години в България се отчита “ви-
сок” (над 5 %) икономически растеж. Но този 
растеж е кух144. При неговото изчисляване се 
включват например и приходите, получавани 
под формата на чуждестранни инвестиции, към 
които се причисляват купуваните български 
имоти от чужденци (земя, жилища, държавни 
заводи и компании). През 2006 г. чужденци са 
купили наши имоти на стойност над 1,2 млрд 
евро. За икономически растеж се смятат и па-
рите (за 2006 г. – над 600 млн. евро), които се 
превеждат от работещите в чужбина над 1 млн. 
българи. Значителна част от тези пари се из-
разходват за услуги и за придобиване на пот-
ребителски, в т.ч. хранителни стоки. 

Твърде голямо за мащабите на нашата мал-
ка държава е постоянно растящото отрицател-
но външнотърговско салдо. През 2006 г. вносът 
на чуждестранни стоки у нас превишава техния 
                                                        
         144 Димов, Ангел. Злодеяния на Кобургите в България, Изд. 
БАС, С., 2005, 73–74. 
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износ с над 8 млрд. долара145. Доходите на 
повечето български граждани са най-ниските 
в ЕС. С тези доходи едва се поддържа физи-
ческото съществуване на хората. А при форми-
ралия се у нас олигархичен обществен строй 
е почти невъзможно да се извърши масово и 
бързо увеличаване на работните заплати и на 
пенсиите – особено при наличието на вече спо-
менатия колониален валутен борд. При него-
вия режим ежегодно нараства и българският 
външен дълг. За обслужване на лихвите и глав-
ницата по този дълг всяка година в българския 
държавен бюджет се залагат “излишъци”, т.е. 
приходи, които значително превишават пла-
нираните разходи. 

В полза на богатите е и решението на ли-
дерите на управляващите партии (БСП, ДПС и 
НДСВ) от 13 януари 2008 г. у нас да бъде въ-
веден нисък (десетпроцентов) “плосък”, т.е. 
еднакъв за всички български граждани данък. 
Това решение сигурно е взето по волята на 
“чуждестранните инвеститори”, които вече 
притежават повечето парични ресурси и сред-
ства за производство в нашата страна. Тези 
“инвеститори” имат интерес максимално да ек-
сплоатират работната сила на българите и да 
плащат на българската държава възможно най-
                                                        
         145 Статистически справочник, НСИ, С., 2007, с. 186. 
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ниски данъци. Така ще се увеличават техните 
печалби. Ниските доходи на трудовите хора 
ще се запазят или незначително ще бъдат 
увеличени, но многократно ще нараснат тех-
ните разходи за жизнено необходими стоки, а 
също и за частни здравни, образователни и 
други услуги. Все повече ще се ограничават 
възможностите и условията за развитие на бъл-
гарската наука, образование и здравеопазване. 
Едва ли е случаен фактът, че засега нисък 
“плосък” данък е въведен предимно във васа-
лизирани от финансовата олигархия страни ка-
то Албания и Македония. “Експерти” от т. нар. 
неправителствени центрове и институти за 
“пазарна икономика”, които обслужват пре-
димно отвъдокеански колонизатори и “чуж-
дестранни инвеститори”, почти ежедневно се 
появяват в печата и по медиите и обясняват 
“ползите” от въвеждането на нисък “плосък” 
данък. Постоянно повтарят, че чрез въвежда-
не на този данък щели да се увеличат данъч-
ните приходи, тъй като сенчестият мафиотски 
бизнес в индустрията, услугите (включително 
проституцията) и търговията щял да излезе 
“на светло”. 

Очевидно извършеният на 4 февруари 
1997 г. у нас държавен и социален преврат но-
си големи ползи на местната и чуждестранната 
мафия и олигархия и има катастрофални пос-
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ледици за трудовите хора. Този преврат е по-
редно доказателство, че родните “социалде-
мократи” гледат на нашия народ само като на 
електорат и с лека ръка го предават, борейки 
се за партийна и безопасна държавна “власт на 
всяка цена”. 

Съвсем друго е отношението към държав-
ната власт на големи политици като например 
някогашния френски президент генерал Шарл 
Де Гол. Този бивш полковник е станал поли-
тически лидер на петдесетгодишна възраст 
(средата на ХХ век) и е участвал в полити-
ческия живот само когато е могъл да допри-
несе за добруването на народа. Подобно на 
много български лъжеполитици, той би могъл 
до края на своя живот (ноември 1970 г.) да 
бъде депутат и да търка столовете на френ-
ския парламент, защото е бил популярна лич-
ност и всепризнат национален герой. През пе-
риода 1940–1944 г. той е ръководил френската 
съпротива и освобождението на Франция от 
германските нацистки окупатори, а през пери-
ода 1944–1945 г. е оглавявал временното пра-
вителство (с участието на комунисти), което 
извършва масова национализация на частни 
предприятия, в т.ч. на сътрудничилия на гер-
манците производител на автомобили Луи Ре-
но. Но през 1946 г. ген. Де Гол доброволно е 
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слязъл от политическата сцена (морално чист – 
по думи на изтъкнати политици от онова 
време). Де Гол разбирал, че в условията на 
парламентарната република е почти невъзмож-
но да бъде осигурено “величието на Фран-
ция”146. Изпълнен с патриотизъм (родолю-
бие) и натрупани всестранни знания147, той 
не можел да се примири с факта, че френската 
държава става все по-зависима от “помощи-
те” на “отвъдокеанския закрилник” и се засе-
лил в Коломбе (на 250 км от Париж), където 
около едно десетилетие води провинциален 
живот. 

През 1958 г. ген. Де Гол отново е заста-
нал начело на френската държава и в продъл-
жение на едно десетилетие е бил неин прези-
дент. Тогава в самата Франция и колонията 
ѝ Алжир са възникнали конфликти, които са 
заставили партийни лидери и военни коман-
дири да поканят генерала за министър-пред-
седател. Той охотно се съгласява понеже най-
сетне е било прието неговото предложение за 
реформиране на “държавния строй”. Постиг-
ната е договореност френската държава да се 
                                                        
         146 Молчанов, Николай. Генерал Де Голль, Изд. “Междуна-
родные отношения”, М., 1972, с. 290.  
         147 Според френския писател Шатобриан “действие, кое-
то не се опира на знанието, е равно силно на престъпление”. Вж. 
пак там, с. 306. 
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превърне от парламентарна в президентска 
република148. 

При президентстването на Де Гол се въз-
връща независимостта и величието на Фран-
ция. Френската държава излиза от военните 
структури на НАТО и са премахнати разполо-
жените на нейна територия американски во-
енни бази. 

Година преди Де Гол да се върне във вър-
ховната власт (1957 г.) в Рим е подписан дого-
вора за създаване на Европейската икономи-
ческа общност, преименувана през 1994 г. 
на Европейски съюз. 

Така е поставено началото и на реализира-
нето на идеята на ген. Де Гол за “обединяване 
на Европа по пътя на създаване на асоциация 
на нейните народи от Исландия до Истанбул 
и от Гибралтар до Урал”. 

В бъдеще у нас трябва да се осъществява 
народополезна политика. Държавната власт 
трябва да се използва предимно за възстановя-
ване на националната независимост и за траси-
ране на съответстващ на съвременните реал-
ности български път на социално-икономичес-
ко развитие. Българският път е своеобразен 
                                                        
         148 За реализиране на тази голяма идея ген. Де Гол безус-
пешно се е борил след 1945 г. чрез проведените референдуми 
(май – октомври 1946 г), участие в парламентарни избори (1951 г.) 
със своя партия – “Обединение на френския народ”. 
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политически обществен модел, при който би 
могло сполучливо да се решават жизненоваж-
ни стопански, социални, демографски и кул-
турни проблеми. Българският път е насочен 
към разширяване на националното производ-
ство, повишаване на жизнения стандарт на 
народа и осигуряване на всенародно благо-
денствие. За успешно движение по българския 
път е нужна всестранна помощ на братска Ру-
сия, която напоследък увеличава своята ико-
номическа и военна мощ и отново има реша-
ваща дума в междудържавните отношения. 
Освен това за изграждане на българския път 
ще благоприятства и вече започналото пре-
минаване от еднополярно (доминирано от ед-
на хиперсилна държава) към многополярно 
глобално общество. 
       Засега българската народополезна полити-
ка би трябвало да обхваща: 
       – Извършване на комплекс от подготви-
телни мероприятия за незабавна отмяна на 
въведения през 1997 г. у нас колониален валу-
тен борд. 
      – Формиране и развитие на ефективен, кон-
курентоспособен и самостоятелно функциони-
ращ държавен сектор, съставен от стратеги-
чески отрасли и производства, банки, заст-
рахователни и външнотърговски компании. 
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      – Адаптиране на българските към запад-
ноевропейските поземлени отношения, при 
които е трудно чужденци от държави извън 
Европейския съюз (ЕС) да придобиват собст-
веност върху български земеделски земи. 
      – Прилагане на западноевропейски тип 
протекционна външнотърговска политика и ус-
тановяване на система на държавен контрол 
върху търговията с определени стоки (оръжие, 
петрол, вторични суровини). 
      – Разширяване и задълбочаване на бъл-
гаро-руското сътрудничество в областта на на-
нотехнологиите, машиностроенето, оръжейна-
та индустрия, енергетиката, селското стопан-
ство и туризма. 
      – Равноправно и взаимноизгодно членство 
на България в ЕС. 
      – Извеждане на българската държава от 
военните структури на НАТО. 
      – Приемане на конституционна поправка, 
съгласно която в мирно време на българска 
територия, не могат да бъдат разполагани чуж-
дестранни войски и военни бази. 
      – Въвеждане на мажоритарна (личностна) 
или смесена система за избиране на народни 
представители и премахване на въведения 
при управлението на Симеон Сакскобурггот-
ски имуществен избирателен ценз. 
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      – Създаване на кредитни, застраховател-
ни, снабдителни, изкупвателни, преработва-
телни и пласментни земеделски кооперативи, 
които ще способстват за намаляване на зави-
симостта на земеделските производители от 
системно ограбващите ги лихвари и прекуп-
вачи и за рационално оползотворяване на сел-
скостопанските субсидии. 

Без обединяване на българските земедел-
ски производители в снабдителни, изкупвател-
ни, преработващи, обслужващи и пласментни 
кооперативи149 е почти невъзможно да бъде да-
ден тласък на развитието на съвременното ни 
земеделие. Това е наложително в рамките на 
ЕС, където днес целите, принципите и меха-
низмите на аграрната политика се определят 
главно от Общата конфедерация на земеделски-
те кооперативи в ЕС, Комитета на професио-
налните организации в ЕС и ръководителите 
на над 40 хил. земеделски кооперативи (вкл. 
международни), които обхващат над 17 млн. 
фермери и земевладелци, държат по-голямата 
част от европейските пазари на пресни и пре-
работени селскостопански стоки (млечни и мес-
ни продукти, вина, зехтин и т.н.) и ежегодно 
извършват оборот за над 300 млрд. евро. 
                                                        
         149 Димов, Ангел. Аграрна политика, Академично издател-
ство на Аграрния университет, Пловдив, 2007, с. 320. 
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Българската народополезна политика включ-
ва ефикасни механизми за възстановяване 
независимостта на нашата държава. Нейното 
прилагане у нас ще способства за увеличава-
не темповете на икономически растеж и за 
подобряване живота на народа. 
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                        Заключение 
След 1989 г. в източноевропейските стра-

ни, включително България, бяха извършени 
дълбоки политически и социално-икономи-
чески промени. По пътя на преобразуването 
на голяма част от държавната собственост в 
частна бяха формирани нов тип обществени 
отношения. В нашата страна беше извърше-
на смяна на системата на държавен социали-
зъм с олигархичен капитализъм. При това, 
като се създаваха законодателни и организа-
ционни предпоставки за разграбване на дър-
жавните банки и предприятия от местни и 
чуждестранни мафиоти и олигарси. 

Началото на тези дълбоки социално-ико-
номически преобразувания у нас е поставе-
но от формални и неформални “социалде-
мократи” в БСП. Прилаганата от тях и пра-
вителствата на Андрей Луканов неолиберална 
политика обхваща главно: 
      – изпълнение на разработената от аме-
риканските експерти Ран и Ът програма за 
смяна на системата, тоест за превръщане 
на социализма в “демократичен” капитали-
зъм и де факто за разграбване на създадено-
то българско държавно богатство от местни 
и чуждестранни лица; 
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      – отказ от планирането като средство за 
стопанско управление; 
      – демонополизация и приватизация на 
българските държавни банки и предприятия 
(включително външнотърговските дружест-
ва), гори и земи и предоставянето им пре-
димно на чужденци; 
      – разграничаване от социалистическите 
ръководни стопански и партийни кадри и 
поголовното им уволнение; 
      – премахване на държавния контрол вър-
ху външната търговия със зърно, петрол, оръ-
жия, цигари, алкохол и вторични суровини; 
      – “реформиране” на Българската народна 
банка, създаване на стотици частни банки, 
финансово-брокерски къщи и обменни бюра 
и обсебване на народните пари; 
      – разрушаване на българските селскосто-
пански кооперативи, присвояване на коопе-
ративното имущество и разгром на родното 
селско стопанство; 
      – демонополизация и приватизация на дър-
жавните организации, изкупуващи селскосто-
панска продукция у нас, предоставяне на тази 
дейност на частни прекупвачи, които изку-
пуват на безценица селскостопанските стоки 
и пречат за осъществяване на разширено сел-
скостопанско производство; 
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      – уволнение на хиляди служители на МВР; 
      – закриване на Комитета за държавен кон-
трол, за да може безпрепятствено да се присво-
яват държавните имоти и пари; 
      – обвързване на българската държава с 
Международния валутен фонд, който опреде-
ля насоките на нейното икономическо разви-
тие, съобразно интересите на съвременната 
олигархия; 
      – рязко съкращаване на броя на българ-
ските офицери и войници и създаване на пла-
тена войска, която да служи на олигархията 
и да се използва предимно за окупационни и 
други мисии в чужбина. 
      – отстъпване на българските позиции на 
руските пазари на чужденци; 
      – безпрецедентно повишаване на основ-
ния лихвен процент с цел да бъде съсипано 
националното производство и страната да 
се превърне в пазар на чуждестранни стоки; 
      – въвеждане на колониален валутен борд 
в българската държава; 
      – присъединяване на България към во-
енните структури на военнополитическия 
междудържавен блок НАТО; 
      – превръщане на БСП в парламентарна 
партия на едрия финансов и компрадорски 
капитал; 
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      – осигуряване на постоянно присъствие 
на “социалдемократите” в държавната власт 
чрез манипулиране на трудовите хора с по-
пулистки и социални лозунги и удовлетво-
ряване на мафиотски интереси; 
      – намиране на форми за предаване на 
спечелената от българските “социалдемок-
рати” държавна власт на представители на 
други мафиотски кланове или за упражнява-
нето ѝ в коалиции със сродни политически 
котерии. 

Вследствие на прилаганата през послед-
ните две десетилетия у нас неолиберална ев-
роатлантическа политика българската държа-
ва напълно загуби своята независимост. Поч-
ти всички български държавни банки бяха 
предоставени на чужденци. Чуждестранни ли-
ца придобиха собствеността и върху нашите 
стратегически отрасли и производства. Меж-
дувременно бяха ликвидирани прогресивни 
и печеливши български отраслови структури 
на икономиката като електронната, оръжей-
ната, цигарената индустрия. 

Големи разрушения бяха извършени и в 
българското селско стопанство. Сега то се 
намира в окаяно състояние, а над една трета 
от обработваемата у нас земя пустее. 
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През периода 1992–1996 г. верните на 
народа социалисти в БСП, парламента и пра-
вителството водиха самоотвержена борба за 
запазване независимостта на българската дър-
жава, за предотвратяване на разграбването 
на народното богатство и за подобряване на 
живота на нашето население. Но след състо-
ялия се извънреден конгрес на БСП (декем-
ври 1996 г.) цялата партийна власт бе овла-
дяна от “социалдемократи” и представители 
на мафиотски кланове. 

В нашата страна се формира олигархичен 
обществен социално-икономически строй, при 
който малцина трупат богатства чрез прис-
вояване на средствата за производство, изпъл-
нение на държавни “поръчки” и концесии, 
ограбване и жестока експлоатация на работ-
ния народ. Обществото се разделя на малци-
на свръхбогаташи и милиони бедни, тънещи 
в мизерия и едва оцеляващи български граж-
дани. Повечето от тях емигрират от страната 
и слугуват на чуждестранни господари. Все 
повече се изостря разразилата се демограф-
ска криза. За това способстват и извършените 
след четвъртофевруарския държавен преврат 
(1997 г.) промафиотски здравни и социални 
“реформи”. Милиони български граждани ня-
мат пари за лечение, а повечето от тях са без 
здравни и социални осигуровки.  



 300 

Днес последователите на Андрей Луканов 
са начело на БСП и държавата (в коалиция с 
“либерали”), следват неолиберална евроатлан-
тическа политика. Чрез тази политика се удов-
летворяват интересите на българските и чуж-
дестранните богаташи, а мнозинството от на-
рода продължава да тъне в мизерия и нищета. 

 Постоянно се увеличава размерът на от-
рицателното външнотърговско салдо на стра-
ната. Катастрофално нараства и българският 
външен дълг. Ежегодно се отчита “висок” ико-
номически растеж, но той е “кух”. При него-
вото изчисляване се включват приходи като 
тези от продажбата на български имоти на 
чужденци, както и сумата на парите, които 
работещите в чужбина над 1 млн. българи, 
превеждат на близките си у нас. В страната 
все повече се изострят социалните проблеми 
и нараства народното недоволство. Въпреки 
това ежегодно от нашата държавна хазна се 
харчат стотици милиони евро за поддържа-
не на окупационни батальони в Ирак и в 
други страни, а също и за закупуване на за-
падни оръжия (най-често морално остарели) и 
транспортна техника. Вследствие на преби-
ваването на български военни в Ирак (след 
2003 г.) вече са дадени десетки свидни чо-
вешки жертви, а още десетки са осакатени 
за цял живот. 
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Очевидно и съвременните, както и няко-
гашните български “социалдемократи” са пре-
дан съюзник и “катраник” на представители-
те на местната и чуждестранната мафия и 
олигархия. За да властват над своите съна-
родници и да получават доходи и привилегии, 
те водят противонародна политика и рабо-
лепно изпълняват функциите на колониални 
администратори. 

Ето защо в интерес на българската на-
ция и държава е да се скъса с прилаганата 
през последните две десетилетия у нас нео-
либерална евроатлантическа политика. На-
шият народ трябва да тръгне по български 
път на социално-икономическо развитие, оси-
гуряващо ускорен обществен прогрес, високи 
темпове на стопански растеж и всенародно 
благосъстояние. 
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