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ПРЕДГОВОР 

 

Колкото повече са забраните, 

толкова по-беден е народът. 

 

Лозунг от протестите по време на 

Мирната революция в Източна Германия 

през 1989 г. 

Институт за немски език, 

Манхайм, лятото, 1994 г. 

 

 

Честно казано, когато стана дума за оповестяване в България на досиетата, 

изфабрикувани за много българи от прословутата комунистическа Държавна сигурност, 

първата ми реакция беше, че те не трябва да се отварят, за да не се четат в прав текст и 

още повече – за да не се интерпретират извън историческия контекст.  

 

Защо политическият текст не може да се чете директно и да се вярва на твърденията, 

изложени в него? Защото в политическия текст преобладава манипулативният елемент, 

т.е. тезите са изложени от гледище на една политическа доктрина, в интересите да 

определена политическа партия и истината най-често остава скрита за читателя. 

 

И сега си мисля същото, и сега аргументите ми са същите с тази разлика, че ако се 

разсекретяват досиетата на някои български граждани, трябва да има достъп до всички 

досиета, тъй като правата и задълженията са права и задължения, валидни за всички 

граждани в правовата държава. Дори и за да не се създава почва за злоупотреби и 

злепоставяне на едни граждани и скриване престъпленията на други.  

 

Друг е въпросът, че след многобройните “преработки” на досиетата ние едва ли ще 

стигнем до истината поради две причини. Първо. Много документи са унищожени. 

Второ. В интерпретацията на т.нар. щатни и нещатни сътрудници е трудно да се 

отличи истината от неистината поради отдалеченост от историческия контекст на 

събитията и липса на индикации като имена на хора, датиране на събития и т.н. В този 
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смисъл е много трудно да се засекат събития и хора, участвали в тях. Казвам трудно, но 

не и невъзможно, защото в търсенето аз съм стигнала до част от истината и съм успяла 

да засека информация, получена от различни източници. И двата посочени механизма 

за затрудняване на достигането до истината са в наличност в документалния текстов 

материал, с който разполагам.  

 

Тази ситуация извънредно много усложнява именно четенето на документите на 

Държавна сигурност, тъй като от съвременна гледна точка липсват историческата 

перспектива, историческият контекст на  минали събития. Към тях трябва да се добави 

и почти пълната липса на знания за тълкуване и интерпретация на исторически 

политически текст у нас. И сега този дял е неразработен в българската наука, защото 

идеологията на социализма остана в нея с оставането на ръководни позиции в периода 

след 1989 г., макар и в прикрит вид, на партийния и главно безпартийния  

номенклатурен апарат на Българската комунистическа партия/ Българската 

социалистическа партия. 

 

Нека да откроя по-ясно факторите, които трябва да се вземат под внимание при 

отварянето и четенето на досиетата на български граждани, създадени от служители на 

Държавна сигурност. 

 

Първи фактор. Това е перфектно изградена идеологическа система, в основата на която 

е не само манипулацията – манипулацията е характерна за всяка идеологическа 

система. Най-важният белег на комунистическата идеология е фактът, че въздействието 

й се разпростира върху най-неинформираните слоеве от обществото, които най-лесно 

биха могли да бъдат манипулирани. Комунизмът е идеология на ниските по вертикала, 

а следователно и най-неинформираните, слоеве, които не могат да мислят в схемата на 

алтернативите, не могат да противопоставят различни възможности за развитие на 

обществото, не могат да преценяват позитивите и негативите на една или друга 

обществена система и оттам – по-доверчивите и възприемащи по-лесно различни 

внушения. Този ефект се засилва чрез медиите.  Защото всяка обществена система си 

има позитивите, но и негативите. Важно е коя осигурява повече позитиви и позволява 

развитие на обществото.  

 

Дори през 70-те г. на миналия век, когато българските комунисти можеха прекрасно да 

сравняват качеството на живот в развитите демокрации с живота у нас, с наложените 

ограничения във всички сфери на обществения живот за некомунисти, те не го правеха. 

Не го правеха и през 80-те г., когато устоите на идеологията бяха сериозно разклатени. 

Социалната мимикрия стана факт едва на 10 ноември 1989 г., когато на следващия ден 

след рухването на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. генералният секретар на 

Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет на Народна 

република България Тодор Живков на специален пленум беше заменен с Петър 

Младенов, друг функционер на Българската комунистическа партия. На 3 ноември 1989 

г.  в София се състоя първото демократично шествие на „Екогласност”, на 18 ноември – 

първият демократичен митинг на Независимите дружества и клубове, на 14 декември 

1989 г. – първата жива верига около Народното събрание с искане за отпадане на чл. 1 

от Конституцията на Народна република България, който определя ръководната роля 

на Българската комунистическа партия във всички сфери на обществения живот у нас.   

 

Започна разпадът на социализма у нас и в Източна Европа, залята от протести 

почти през цялата 1989 г. Едва тогава българските комунисти надянаха 
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демократична премяна и заявиха, че Промяната са започнали именно те, 

комунистите, с пленума си на 10 ноември 1989 г. Това не е вярно. Република 

България трябва да се обедини около една от трите, посочени от мене дати и да 

отбелязва за начало на периода на Промяната вероятно 18 ноември 1989 г., деня 

на първия демократичен митинг в София. 

 

Същото упражнение със смяна на един комунистически функционер с друг са 

направили и германските комунисти в бившата Германска демократична република, 

наричана в Западна Европа – Окупираната съветска зона. На 18 октомври 1989 г. Ерих 

Хонекер е бил заменен с Егон Кренц и „с голямо мнозинство” Кренц  е бил избран за 

председател на Държавния съвет в ГДР - 

http://www.youtube.com/watch?v=HGthfFvvrBA. Ритуалът включва и поднасяне на цветя 

от ентусиазирана девойка,  а по време на интервюто с журналистка Егон Кренц, както 

звучи от документалното видео в youtube.com,  говори за „работа, работа и пак 

работа, която трябва да носи и удоволствие и да служи на всички хора”. Ясно е, че 

става дума за общ план на отстъпление на социализма и същевременно за 

оставането му в управлението на вече бившите социалистически страни. 

 

Втори фактор. Комунистическа идеология е свързана с бедността, характерна за 

изостаналите региони в Европа и света. Не е случаен фактът, че в развитата част на 

Европа – Източна Германия (Берлинското въстание от 17 юни 1953 г.), Унгария 

(Унгарската революция от 23 октомври 1956 г.), Чехословакия („Пражката пролет”, 5 

януари – 20 август 1968 г.), Полша (първия независим профсъюз „Солидарност”, август 

1980 г.) през 50-те, 60-те и 80-те години на миналия век са факт протестните действия 

на гражданите, срещу които е упражнена агресия в името на социалистическата 

солидарност. 

 

Идеологическата система на комунизма рационално използва фанатизираното съзнание 

именно на бедни хора, които мразят “богатите”, т.нар.“буржоазия”, купуването на 

съвестта им, при това на невисока цена, използването негативите на манталитета – т.е. 

тя великолепно експлоатираше склонността към продажност на мързеливия човек, 

липса на чувство за човешка чест и достойнство като вид възпитание, а оттам – и 

лесния подпис на т.нар. “щатен” или “нещатен” „сътрудник” под искана невярна 

информация, за която е платена, както писах, при това не много висока цена, но са 

фиксирани не малки привилегии за облекчен режим на съществуване в обществото на 

т.нар. “облагодетелствани лица”. Без труд, само с един подпис под документ, без 

значение дали информацията е вярна или не. Като част от покупко-продажбата на 

човешката съвест.  

 

Този начин на действие за съжаление остана да съществува и през годините на 

демократичния преход в България. Той роди организираната престъпност и 

невижданата корупция по високите етажи на властта. Става дума за сериозен 

исторически период от 20 години. 

 

Трети фактор. Изграждането на идеологическа схема на базата на манипулацията  “в 

името на народа” е свързана с най-фините механизми на манипулиране на човешкото 

съзнание, а доколкото мисленето и езикът са свързани, заниманията с идеологическия 

език на комунизма предполагат сериозна теоретична и практическа подготовка, която 

включва и политическата реклама и политическия ПР (връзките с обществеността).  

 

http://www.youtube.com/watch?v=HGthfFvvrBA
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И сега, когато отминаха 20 години от демократичното развитие на на страната ни, 

прословутото „едно поколение”, което по неписан закон в обществените науки се 

изчаква, преди да започнат сериозните изследвания на историческия период, за да 

намалее емоцията, подобен род научни изследвания почти не се намират в България. 

Достъп има, но той е в библиотеките на университетите на развитите страни, дори и ако 

се ограничим в рамките на Европа. Достъпът е свободен, само трябва читателят да се 

насочи в библиотеката към надписа “ПОЛИТОЛОГИЯ”. И да започне да чете и навлиза 

стъпка по стъпка в теорията на манипулативния политически език. Затова ми се струва, 

че много съществени компоненти могат да се изплъзнат от непрофесионалния прочит, 

по-скоро разчитане и дешифриране на текста на документите на Държавна сигурност. 

Съществува сериозна опасност четящият да бъде неусетно въвлечен в манипулативното 

поле на манипулатора и от емоционални, патриотични или чисто човешки подбуди да 

получи въздействия, желани от манипулатора, но вредни за анализа на действителните 

връзки. Още повече, че от днешна перспектива се губи действителният исторически 

контекст на събитията. Акцентувам не случайно на този факт.  

 

Ще припомня само дивата агресия, с която Ръководството на Българската академия на 

науките се бореше през 90-те години, а и сега темата е все още табу за БАН, с 

регистрацията на гражданските протести и анализа им в съдържателен план и 

поверяваше интерпретацията на събитията само на “верни хора”, които ще дадат 

желана идеологическа насока на гражданските протести в полза на задържане на 

статуквото. И осъдителна оценка, разбира се, тъй като мирните протести на 

българските граждани нарушаваха “общественият ред” на социализма, наложен 

насилствено през 1944 г. в България. 

 

Основната хипотеза, която повдигам, е за липсата на достоверност на 

информацията, съдържаща се в досиетата, която засяга личността и действията й. 

Текстът на досиетата е манипулиран текст, писан от хора, фанатично предани на 

комунистическата идея (не казвам - вярващи в нея, а именно предани), в името на 

личното си материално облагодетелстване. Затова анализът и оценката на 

дейността на личности и събития задължително трябва да се позовава  и на други 

документи, които биха могли да дадат фактологичен материал за различен, често 

пъти коренно противоположен, ракурс на изложението. Ако анализът се 

интересува от истината, разбира се, ако не е идеологизиран, манипулиран в една 

или друга посока. 

 

Книгата използва документални материали, събирани за майор Йордан Йорданов и 

Димитър Йорданов от Държавна сигурност, както и други документални материал, чрез 

които се проследява съдбата на трима души от едно средностатистическо българско 

семейство, засегнати в течение на няколко десетилетия (периода от 1946 до 2000 г.) от 

т.нар. “мероприятия на народната власт”. Засега не съм се добрала до информацията, 

която се съдържа в моето трудово досие. Всичките ми опити чрез съда да достигна до 

нея засега са неуспешни, тъй като информацията се прочиства внимателно от 

политическите документи и до съда достига манипулирана, несъществена, политически 

селекционирана информация. Селекцията се осъществява от комунистическата 

номенклатура, която още управлява науката в Българската академия на науките.  

 

В периода на демократичните промени комунистическият идеологически апарат в 

науката се поддържа главно от безпартийната комунистическа номенклатура. Все 

още е налице свирепа идеологическа комунистическа цензура. Въпреки 
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демократичните промени, засегнали политическата сфера и довели до трансформация 

на централизираната икономика и възстановяване на политическия плурализъм, 

комунистическата идеология остана в обществените и хуманитарните науки, разбира се 

в прикрит вид и изкуствена селекция на учените, които имат право, имат разрешение да 

интерпретират периода на оттласкване от социализма като общественополитическа 

система, т.е. пак хората от комунистическата номенклатура. В момента, когато 

довършвам книгата, Българската академия на науките все още е с централизиран 

механизъм за идеологически комунистически контрол в науката чрез Централно 

управление на БАН, контролиращо управлението на научните институти. 

 

Целта е да започнат анализите на комунистическата идеология и проявите й в 

България. Един от аспектите е работата на служителите от Комитета за държавна 

сигурност през времето на социализма. Анализът й може да изясни много страни 

от практическото приложение в България на комунистическата идеология. 

 

Изложението няма за цел да опише съдбата на едно българско семейство, това е 

лична сфера и тя е неприкосновена, но на базата на факти, изнесени от 

сътрудниците на Държавна сигурност – щатни и нещатни, т.нар. 

“облагодетелствани лица” (Закон 2006), други исторически документи, почерпани 

от Държавния военноисторически архив и различни библиотеки, анализи на 

автори от времето на социализма и след него, партизански спомени и факти, 

които зная от живота на семейството си, може да бъде изтъкнат контрастът в 

ценностната система на средностатистическия българин и ценностната система на 

комунизма като идеологическа система. 

 

Фиксирани са три исторически етапа – 1946 г., почти веднага след 

Деветосептемврийския преврат от 1944 г. с началото на утвърждаване на социализма в 

България, 10 години по-късно – събития от 1956 г. и събития от 2000 г., около 10 

години след началото на Промяната от 1989 г., когато животът в България се завъртя на 

180 градуса и постепенно се връща старото състояние на държавата, разбира се 

съобразено с развитието на Европа в края на ХХ-ти и началото на ХХІ-ви век. Този е 

основният патос на изследването. 

 

Анализът е в духа на политическата лингвистика или политолингвистиката, 

научно направление в рамките на лингвистиката, интердисциплинарно по своя 

характер между политологията и лингвистиката. Самата наука се оформи по време на 

една конференция на политолози и лингвисти, проведена през 1994 г. в Университета в 

Кобленц-Ландау, Федерална република Германия.  

 

Защо се заех с тази тема? Първо, защото засяга живота на хора от семейството си, 

които трябва да бъдат обществено реабилитирани чрез изнасяне на разностранна, т.е. и 

друга информация за тях, освен информацията на сътрудниците на Държавна 

сигурност. Второ, защото смятам себе си за ангажирана лингвистка, която изследва 

историческите реалности през призмата на включеното наблюдение на политическите 

процеси, които засягат държавата ни през последните 20 години. В науката се използва 

терминът ангажирана неутралност, за да се представи методическият анализ без 

емоционална аргументация (при ангажираност) по отношение на нещата. Защото само 

тогава „резултатът от научното изследване, поднесен без украса, е годен като 

аргумент в публичната дискусия” (Burkhardt 1996: 85). Дали ще постигна целта си, 

читателят ще определи сам. 
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Коментарът засяга и термини, все още непознати и неизползвани в българския 

политически език, които ще бъдат обяснени в специална част в началото на книгата, 

озаглавена популярно - “Малко теория”. Така че не става дума за журналистическо 

разследване, а за политолингвистичен анализ на манипулативни стратегии, 

използвани от идеолозите на комунизма в България в периода след 1944 г. до 

наши дни. Положени са усилия, разбира се, изложението да е по-четивно, но материята 

е специфична и редакторът ще каже, до каква степен съм успяла в усилията си. 

 

Самата структура на изложение ще сочи текстов отрязък от съответен документ и 

коментар, представящ другата гледна точка. Читателят сам може да сравни двата текста 

и сам да стигне до истината, която също има вероятностен характер предвид 

отдалечеността от конкретните събития и личния момент, който ще се постарая да 

туширам, но все пак ще поднеса факти от живота на семейството ни.  

 

Емоцията естествено ще присъства в някаква, макар и редуцирана степен, доколкото е 

естествено в семейството да има силна привързаност между членовете му, но тя няма 

да доминира или да влияе на възприемането на текста, тъй като същественият акцент 

на анализа е именно сравнението между действително съществуващи връзки 

между хората и изкуствената идеологическа система, която се стреми да натрапи 

други измерения на отношенията в българското общество.  

 

Коментарът няма за цел да оправдае постъпки, действия и т.н. на жертвата на 

доноса, а да очертае сложното поле от връзки и взаимодействия, като посочи 

съответната стратегия  или конкретно действие на служителя на Държавна 

сигурност, мотивирана от фанатизирано съзнание. 

 

Аз лично съм твърдо убедена, че чрез написването на много подобни лични истории 

могат да се изведат основните закономерности за функционирането на 

комунистическата идеологическа система в нашето общество. Затова предоставям 

услугите си на филолог и българист-политолингвист на хора, които биха искали да 

разкажат личните си истории, сравнени с досиетата на членове на семействата им, 

които могат да се изискат от Комисията по досиетата, както разговорно се нарича 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия. 

 

Мисля, че е време да бъде подготвен специализиран „Речник на Държавна 

сигурност” (изминали са вече 20 г. от историческия период, емоцията е редуцирана, 

макар и не забравена), но за да се осъществи тази идея, ми е необходима работа с 

документи на Държавна сигурност – справочници, инструкции – за оперативен отчет, 

за работа със секретните сътрудници и др., в които в съответния исторически период са 

определени, дефинирани различните длъжности, както и работа с консултант, който 

познава материята. Аз не съм била служител на Държавна сигурност и компетентността 

ми е извън проблематиката, но като лингвист-лексикограф мога да създам 

енциклопедичния речник с обяснения на термините, използвани от служителите на 

Комитета за Държавна сигурност, за да облекча започването на анализите на работата 

на служителите й. 
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Сърдечно благодаря за оказаната ми помощ на г-жа Веселка Димова, началник отдел 

„Публичност на архивните фондове”,  на г-жа Марина Калчева, държавен експерт в 

отдел „Публичност на архивните фондове”, г-жа Мария Димоларева, старши експерт в 

отдел „Публичност на архивните фондове” на Дирекция „Държавен военноисторически 

архив” – Велико Търново, както и на г-н Койчо Коев и г-н Славчо Славчев за тяхната 

експертна помощ. Благодарност дължа и на г-жа Ваня Чамбова от Централната 

армейска библиотека в София, на специалистите във Военноисторическата библиотека 

към Научна секция „Военноисторически изследвания” при Военната академия 

„Г.С.Раковски”, а също и на служителите от Първа столична библиотека и читалнята на 

Народното събрание. На всички тях благодаря от сърце за проявения професионализъм 

и отзивчивост към работата ми.  

 

Специална благодарност дължа и на приятелката си от Копенхаген, Дания 

българистката Грете Лесен за помощта й през 90-те години, когато имах големи,  

умишлени затруднения при пътуванията си до Копенхагенския университет, макар че 

бях участничка в лексикографския симпозиум с доклади и представителка на България. 

Те се провеждаха всяка четна година. В симпозиума участваха предимно колеги от 

Западна Европа, но също така и от САЩ, Южна Африка и Япония.  През 1990 г. бяхме 

само двама представители на Източна Европа – колега от Литва и аз. След това 

станахме трима – представители на Унгария,  Словакия и България. Затрудненията ми 

бяха плод на усилията на властите в науката и специално в Централно управление на 

БАН, което все още се противопоставяше, върши го и досега, на командироването на 

хора извън номенклатурния апарат на научни конференции в развитата част на Европа. 

Благодарение именно на помощта на Грете Лесен имах възможност да се докосна и се 

обуча в известна степен в дигиталната лексикография на Дания. 

 

Цялата отговорност за текста на книгата и интерпретациите на събития и факти е 

изключително моя. Хората, на които е изразена благодарност за експертната 

помощ, не носят никаква отговорност. 

 

Сърдечна благодарност дължа и на Унгарския културен институт в София за 

предоставените книги, в които е отразена Унгарската революция през 1956 г., времето, 

когато брат ми е подложен на сериозен психически тормоз от сътрудниците от всякакъв 

калибър от Държавна сигурност в поделението, в което е служил като войник в с. 

Звездец. 

 

С благодарност към Комисията за предоставянето на документите от Държавна 

сигурност, засягащи опустошения живот на баща ми и брат ми, а и на цялото семейство 

след 1946 г. Процесът още не е приключил. 

 

 

Авторката        юли 2010 г. 

 

 

 

МАЛКО ТЕОРИЯ 

 

 

В тази част ще бъдат посочени и обяснени някои термини, както и смисълът, който се 

влага в тях. Те ще бъдат коментирани в една или друга степен в рамките на 
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изложението и обособяването им в отделна встъпителна част ще допринесе за внасяне 

на повече яснота в иначе сложната идеологическа материя. Тъй като този понятиен 

апарат почти не е познат в българската политологическа наука и съвременната 

политическа практика, е добре да бъде приложен и използван в някаква степен. Той е 

важен и с оглед на бъдещите анализи на дейността на сътрудниците на Държавна 

сигурност. 

 

Щатни сътрудници. Български граждани, които са били на служба в Министерството 

на вътрешните работи, бившите Държавна сигурност, Народна милиция, 

Разузнавателно отделение към Щаба на войската или Разузнавателно управление на 

Генералния щаб като оперативни работници на оперативна работа (&3а.1, Закон 1991, 

Допълнителни и заключителни разпоредби). 

 

Нещатни сътрудници. Български граждани, които са доставяли информация или са 

сътрудничили по друг начин на Министерството на вътрешните работи, бившите 

Държавна сигурност, Народна милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на 

войската или Разузнавателно управление на Генералния щаб (& 3а.2., Закон 1991, 

Допълнителни и заключителни разпоредби). 

 

Облагодетелствани лица. Български граждани, на които са били предоставени: а) 

образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от 

Министерството на вътрешните работи, бившите Държавна сигурност, Народна 

милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на войската или Разузнавателно 

управление на Генералния щаб; б) защита от Министерството на вътрешните работи, 

бившите Държавна сигурност, Народна милиция, Разузнавателно отделение към Щаба 

на войската или Разузнавателно управление на Генералния щаб срещу наказателно 

преследване (& 3а.3.Закон 1991, Допълнителни и заключителни разпоредби). 

 

Език на пропагандата. Политически език; идеологически език; език за създаване на 

мнение и повлияване върху поведението; език, ориентиран към управляване на групите 

и партиите; език, който възнамерява да предизвика промяна или консолидация на 

политическата ситуация. Езикът на пропагандата образува един вид специален код 

вътре в стандартния и разговорния език. Като стратегии, тактики и техники на 

пропагандния език се наблюдават: издигане на собствена позиция, омаловажаване на 

противника, усмиряване, стратегия за улесняване на възприемането и улесняване на 

създаването на оценка, плурализъм, символна критика, оценка на друго лице, 

многозначност, стратегия на избягване на афекти, изграждане на контрасти в черно и 

бяло, цели по отношение на идентификация или агресия, употреба на събирателното и 

обединителното pluralis auctoris (“ние”), употреба на формули на ключови думи с 

позитивен или негативен смисъл, осъзнато вмъкване на параезикови компоненти; умела 

употреба на начални думи (catchwords), забулване чрез заместване с неутрални думи 

или евфемизми (омиротворяване, освобождаване, защита, мирно съвместно 

съществуване, политика на разоръжаване), идеологически дефиниции (напр. 

радикали), деструктивно обезсмисляне на противникови понятия (напр. деструктивно 

използване на кавички), омаловажаване чрез негативни асоциации; синтактични 

функции (възпитаване или изоставяне на политически субекти, напр. случилото се през 

войната, рухване, социално пазарно стопанство, социализъм, свободна правова 

държава), реторични аргументи с вероятен характер, предизвикващи раздор у 

страните, юридически термини (формулиране на собствените възможности за действие 

във форма на юридически изречения), идеологеми, които би трябвало да легитимират в 
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публичното пространство груповите интереси с претенцията за научност. Като 

въздействащи се сочат чести повторения, готови оценки, определена еднозначност на 

аргументацията с често объркваща “логика”. Модерната пропаганда определя 

езиковите си средства според изследванията на масовата комуникация (изследвания на 

въздействието). Нарастващо влияние има напр. потребността от нови аргументи при 

стопанските и политическите кризи, при възпрепятстваната социална интеграция и т.н. 

Въздействията нарастват, когато възгледите могат да се представят като мнение на 

мнозинството; при определени обстоятелства е особено подходящо позоваването на 

противни аргументи, респ. от пропагандата на противника. И позиционирането на 

съответните аргументи в началото или края на комуникацията може да играе роля. 

Емоционалното представяне (противно на рационалното) може да се окаже по-

ефективно. В зависимост от кръга адресати и ситуацията изводите може да се 

предложат имплицитно или експлицитно. Кой какво казва понякога е по-важно за 

успеха на комуникацията, отколкото какво се казва. Мненията за личности се променят 

по-лесно отколкото мненията за предметни съдържания. И информация от несериозни 

източници с времето става достоверна (sleeper effekt). Въздействието на пропагандния 

език се докосва до пропагандата, пристрастена до известна степен до мислене, 

обусловено от езика. То представя действителността опростено и се аргументира на 

висока степен на абстракция. То се базира на грешни оценки в разбирането на езика и 

езиково съзнание, което се отличава с голямо доверие към думата, на грешни оценки в 

преценката на политически понятия. Съществуват определени предразсъдъци – където 

има една дума, там има едно понятие, една идея, един предмет; това, което се означи с 

еднаква думи, е еднакво; представи и предмети с различни имена са различни. Тези 

предразсъдъци пречат да се видят “пропагандно-идеологическите манипулации с 

думата”. Така слушащият/ четящият приема ценностни оценки, без да ги провери, тъй 

като афективното натоварване на политическата дума и собствените му афекти най-

често са неосъзнати. Освен за експлицитното поставяне на въпроси анализът трябва да 

внимава за целта и средствата, с които се поднася една реч/ един текст, за ситуацията, 

при която тя се произнася, за обществено-политическата ситуация. Необходимо е да се 

изследват стоящите зад всичко това интереси, открити или скрити последици, 

противоречия между изкази и между изкази и действителност, евентуално грешни 

преценки и кръгови заключения, изхождане от грешни предпоставки. Често пъти 

поясненията или предположенията се превръщат във факти. Нежеланото се представя 

като грешно, респ. лошо. Езикът на пропагандата при демокрацията е езикът, който 

идва, т.е. езикът на всички. “При господството на демократичната идея” езикът ставал 

“единствено легитимно средство на политиката” и с това тенденциозно ставал както 

неразбираем, така и брутален. Хората, които участват в масовата комуникация, знаят 

наистина, как повечето политици говорят надуто, реторично, подплатено с юридически 

термини и идеологеми”. Стремежът за “езиково отдалечаване от демократичнити 

фикции” като резултат остава все пак “изненадващо безрезултатен”. (Lewandowski 

1994: 841-843) 

 

Език на рекламата. Заедно с информацията за съответния предмет на реклама езикът 

съдържа (в съдържателен и формален план) ефекти на симулация и манипулация, които 

не се осъзнават от адресата. С поглед към дълбочинните психологически структури 

(потребности, желания, представи за престиж) се създават нови, често свързани в 

съдържателен план лозунгови изрази (слогани), които характеризират продукта като 

намерение, според възрастовата група и повече или по-малко трябва да мотивират 

определени решения. При създаване на езика на рекламата трябва да се наблюдават 

следните правила: 1) езиковите фактори за разбираемост на текстовете а) на адресата 
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(фактори на културата, социалния слой, социалната група, съответните типични 

ситуации на възприемане), б) при самия текст (критерии за честота на думата, дължина 

на думата, свързвания по линията на значението, дължина на изречението, вид на 

изречението, дълбочина на изречението, макротопографско подражение и тип на 

шрифта), натрапващата се разлика между говорения и писания език; 2) 

психологическите фактори на езиковото разбиране (когнитивни и афективно-

емоционални променливи и тенденции за селективно възприемане (интелектуални 

качества, образователно равнище, предварителна информация и отношение) нагласи 

(атитюди)). Предпочитат се често срещани и (в онтогенезиса) рано придобити думи, 

думи от майчиния език, разговорни думи, конкретни и относително кратки думи. При 

това се включват всички видове текстове за четене. Силата или ефектът на въздействие 

на рекламния език е зависим от: а) убедеността, престижа, общите групови признаци, 

скриване на намерението за въздействие, атрактивност, включване на средства за 

наслада, б) емоционални апели, поредица от аргументи, едностранна или двустранна 

аргументация, “неутрална” информация, принадлежност към определена група, 

склонност да се въздейства, когнитивен дисонанс и пространство за въздействие. 

Основните типове за аргументация на немската реклама например са: 

 

 Аргументация за внасяне на яснота  (употреба на езикови образци, които 

съдържат нерефлектирана разбираемост от само себе си, които в своята 

непосредственост са сугестивни, отстраняват несигурността и правят 

несигурни противостоящи убеждения. На карта се подлагат т.нар. добри 

навици, интуитивни едностранчиви аргументи, убеждаващи мнения на 

мнозинството); 

 Морална аргументация (индивидуални ценности, съзнание за 

отговорност, апели за спазване на морални стандарти); 

 Рационална аргументация (извеждане от предишни изречения, оформени 

с фигурата “ако, тогава”, статистически емпирични данни, указания за 

действащото право, преценка на алтернативи и т.н.); 

 Тактическа аргументация (вербални образци, отстраняване на 

несигурността, изграждане на убеждение и подкрепа на промяна в 

мнението и т.н., изясняване на възможни противни аргументи, 

предварителност и отговор на очаквани или вече налични конкурентни 

аргументации, въвеждане на лесни за противопоставяне противни 

аргументи, релативиране на възможни противни аргументи чрез 

покриване на тяхната допълнителна обработка). 

 

Аргументацията за внасяне на яснота не е най-силна като степен на въздействие, но има 

най-широк, най-голям кръг за въздействие. Лингвистичните и дидактичните анализи на 

езика на рекламата показват особени белези при словообразуването и т.н., свързването 

на думи с оценъчен характер (т.нар. думи с висока стойност като лорд, адмирал и т.н.), 

особени сложни думи, снимане на конкретизацията (купува се не един продукт, а 

въздействието на продукта, напр. дива свежест, младеж, елегантност, атрактивност 

и т.н.), евфемистични образувания, разговорен синтаксис, повтаряния, алитерации, 

подканящи твърдения (Здравословното хранене започва с..., Мъжете вземат..., 

Жените обичат..., Позволи си няколко хубави часа и т.н.). Трябва да се прави разлика 

между инструментариума на теорията за езиковия акт, действията-препоръка, 

действията-твърдения, действията за изразяване на несигурност, действията за оценка, 

действията за представяне. В много случаи рекламистът би могъл да потвърди 

неосъзнатите очаквания на получателя, които той е мобилизирал по един инфантилен, 



 14 

повече или по-малко осъзнат начин на действие. Един впечатляващ, напр. 

парадоксален, игров език конструира един мечтан свят; чрез идентификация с образите 

се създава атмосферата на една желана форма на живот. (Lewandowski 1994: 1230-1241) 

 

Манипулация. В политиката и в политология, а и в политическата лингвистика 

(последното допълнение е мое – бел. ЛЙ) – най-употребяваното неодобрително 

означение за техники за покрито, подмолно въздействие или заблуда, най-често с цел 

постигане на изгода. С това манипулацията е и най-неутралното в ценностно 

отношение означение за повлияване в смисъл на целево настройване, напр. смяна на 

икономическите и политическите инструменти с цел въздействие върху един цикъл от 

политическата конюнктура. (Schmidt 1995:578-579) 

 

 Езикова манипулация. Повлияване, образуване на мнение, настройване на 

поведението въз основа най-често на неосъзнато създаване на мотивация чрез 

украсяващ или забулващ начин. Става дума за интерпретиращо и 

емоционализиращо обещание за делово поведение, което заедно със селекция и 

комбинация на информация от наличен репертоар от новини може да е свързано 

с интересите на дадена група. По правило езиковата манипулация е както 

манипулация на езика, така и манипулация чрез езика. Езиковите изрази могат 

да скрият действително съществуващи връзки или да предадат променено 

поясняване и оценка, настроения, да възпитат интензивни позитивни или 

негативни отношения към определени лица, групи, случки или стоки. 

Възможността за засилена езикова манипулация се получава стъпка по стъпка и 

свързаното с това разделяне на процеса, стесняване на кръга за действие и 

знания в първичната, респ. продуктивната област и чрез разширеното чрез 

масовата комуникация информационно пространство за всеки отделен процес. 

По този начин реалният опит може да бъде заменен чрез интерпретация за него. 

Когато умелото обещание е подкрепено от кибернетични и дълбоки 

психологически знания както и от резултати от изследване на масовата 

комуникация, които могат ескпериментално да докажат дълготрайните 

въздействия и комплексните многопластови ефекти, тогава езиковата 

манипулация се показва като едва видима мрежа от скрити указания за действие. 

Всяка класа и преди всичко всяка партия на базата на своята прагматика се 

стреми да изгради политическо езиково регулиране, служещо на нейните 

интереси. Определени думи трябва да влязат в обща употреба. Тогава самите те 

придобиват политически и идеологически организираща функция. Езиковата 

манипулация е на всички равнища на езика – на равнището на шлагвортите 

(лозунговите изрази), ключовите думи, клишетата и словесната козметика, на 

равнището на изречението чрез въвеждането на фиктивни субекти, чрез празни 

формули, стереотипи. Тя е и на равнището на текста, където се въвежда с 

определени стратегии на речта и стратегии за аргументация, чрез подходяща 

реторика. Анализът на езиковата манипулация покрива манипулаторните 

структури и скрива референтно-семантичня фон и връзката им с процеса, 

изследва информацията в аспекта на техния интерес, наблюдава въздействия 

чрез операционно заобикаляне с текстове. Изглежда, че модерните масмедии 

чрез изследване на мотива и семантичното настройване са в състояние да 

повлияят дълбоко на поведението, представата и избора на желание. 

(Lewandowski 1994: 1036-1037) 
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Убеждаване. Символна манипулация с намерение да отключи определено поведение от 

страна на адресанта. Процес или методи на въздействие върху хората по отношение на 

тяхното мнение, техните представи, тяхното действие. Или “употреба на вербални 

средства с цел повлияване на отношението или поведението на другия”. При 

убеждаването не става дума за опосредстване на информацията или представяне на 

аргументи. (Информационната стойност на твърденията, слоганите, убеждаващите 

дефиниции често пъти се свежда до нула.) Става дума за езикови сигнали, които целят 

да постигнат определена структура на афекта чрез афективно-оценъчна употреба на 

значенията на думите в изреченията. Убеждаването може да стане действащо, само 

когато се удаде възможност да се стигне до комуникация между адресанта и адресата, 

т.е. когато предметното съдържание е разпознато в достатъчна степен. Степента на 

убеждаване при групите и единичните случаи е много различна. (Lewandowski 1994: 

790) 

 

 Убеждаваща дефиниция. Форма на манипулативна езикова употреба преди 

всичко в политиката и рекламата. Средство или механизъм за промяна на 

поведението на адресатите в желана посока. При убеждаващата дефиниция става 

дума за използване на много неточности и неопределености, неясноти на 

разговорния език и за зареждане с афекти на значения на думи и 

(предварителни) преценки. На разположение трябва да се думи, които са 

познати и разпространени, имат неясно дескриптивно, респ. денотативно 

(понятийно и референциално) значение и притежават общо разпространена, 

интензивна стойност по отношение на чувствата. Съдържанието на интензивно 

емотивно (позитивно или негативно) значение трябва да се прецизира и 

конкретизира. Една убеждаваща дефиниция е налице винаги, когато се пренася 

ново дискриптивно значение. Подходящи за убеждаващата дефиниция са думи-

понятия като свобода, единство, мир, любов; комунист, фашист, реакционер, 

социализъм, свободно предприемачество, обществено-критичен, репресивен 

(историческо – вещица, еретик); в междукултурната област – емпиричен, 

структура, формален, еднозначен, херменевтичен, научно-теоретичен. 

(Lewandowski 1994: 791) 

 

 Убеждаваща комуникация. Езиково-аргументативна форма с цел повлияване 

чрез промяна на мнението, създаваща консенсус по схемата “А се нуждае от Б 

за постигане на целта В”. Представата за убеждаващата комуникация като 

форма на езиково действие, която е насочена към принудата в полза на 

аргументация за постигане на съгласие “без насилие” е на базата на идеалната 

езикова ситуация и на дискурса. Убеждаващото въздействие на различни форми 

за масова комуникация е проверено експериментално. Напр. сравнени са: 1) 

показване на противниковата позиция и опровергаването й; 2) общо излагане на 

собствените възгледи. Привържениците реагират по-добре на 2), опонентите – 

на 1). При т.нар. насрещна комуникация получателите на 1) се показват като 

доста способни да противостоят. Очевидно привеждането на доказателства при 

въвеждането на предмета в известна степен имунизира срещу следващите 

аргументи на противопоставяне. Често пъти това се постига чрез самото 

посочване на съществуващи противни аргументи. Това са правила на 

убеждаваща комуникация в смисъл на опосредстване на консенсуса. 

(Lewandowski 1994: 791-792) 
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Прагматичен текстов анализ. Анализ на текста с цел да се схванат намеренията и 

концепциите на автора на текста, да се характеризират въздействията на текста, да се 

опознае информационната му структура, да се разкрият влияниs и т.н. Наричат го още 

информационен анализ; анализ на намеренията и въздействието, структурен анализ. 

Лингвистичният анализ на текста е комплексен метод, чийто предмет се образува чрез 

синтактичната, семантично-тематичната и прагматичната цялост на един текст като 

представители на определен текстов вид. Текстовите видове са информативни, 

наративни, нормативни, дидактически, обучаващи, представящи, рекламно-апелативни, 

коментиращо-критични, лични и др. Между другото се предлага да се премине от 

анализа на информационната структура на един текст към съставящите езикови 

средства, да се стремим към по-строги процедури, които изхождат от семантиката на 

текста, които свързват качествения анализ с количествения и т.н. Трябва да се 

идентифицират езикови елементи, които характеризират намерението на един и същ 

текстов продуцент като осъзнат избор между различни възможности на езикови израз, 

така че това манипулативно намерение да се схване като систематично разделяне на 

действителното знание. Анализът на текста може да се ориентира към формулата на 

Lasswell (Who says what in which chanel to whom with what effect „Кой какво казва, по 

какъв канал, на кого, с какъв ефект‟). За различните цели формулата може да се 

модифицира или разшири. На равнището на лексиката при анализа на текста могат да 

се открият водещи понятия (ключови думи и те да се поставят заедно с наличните и 

разпокъсаните семантични мрежи) мрежи от думи. Така стават видими определени 

изотопични вериги. Могат да се идентифицират значения на думи, които по своята 

денотация са неточни или неясни, но по отношение на коннотацията са интензивно 

подчертани, респ. натоварени. Тогава можем да се запитаме за мотивацията на една 

такава езикова употреба. На равнището на изречението могат да се търсят стереотипи, 

шаблони и др., при което от особен интерес са недиректни изкази/ речеви актове, 

заигравания, подреждане (при предположение) на определена пресупозиционна 

структура, иронични изкази, изкази с разговорни импликатури и т.н.  На равнището на 

общия текст се анализират функциите на текста, члененето на текста, структури на 

текста /макроструктурите, микроструктурите, специфични наративни схеми, стратегии 

на текста, фигури за аргументация, прилагане на постиженията на съвременната 

реторика, респ. изследване на комуникацията, определени методи на рекламния език, 

фонови идеологии (информация и интереси), както и редица други явления. Анализът 

на текста би трябвало да ги осигури по различен начин за реципиента и за разбирането 

на текста и да ги направи възможни за проверка и реконструкция. При това би било 

интересна ситуацията на собствената рецепция, собствените условия и преференции. 

Един по-нататъшен анализ би могъл да постави въпроса за реалното съдържание и 

действителната част от текста, неговите експлицитни и имплицитни предпоставки 

както и възможните и вероятните следствия (последствия, преди да се направи опит за 

оценка на текста в един определен аспект или в повече аспекти). (Lewandowski 1994: 

1157-1159) 

 

Езиково управление. Езиково регулиране, въздействие върху публичната употреба 

(напр. Зоната, Източната зона, Средна Германия, ГДР, нови граждани, общество на 

благосъстоянието) до систематично повлияване на езиковата употреба: осъзнато и 

целенасочено определяне на значението на базата на определени интереси или 

идеологии. Езиковото управление се разпознава като семантично управление и 

управление на човека чрез езика с помощта на семантични стратегии и тактики, 

успешни и незабележими на равнището на психосемантиката. (Lewandowski 1994: 

1032) 



 17 

 

Езикова критика.  Езикова критика (критическа в идеологическо отношение), която 

излиза от една езикова детерминация на мисленето и приема, че мотивацията и 

поведението се повлияват, респ. могат да бъдат настроени чрез езика (силата на 

думата). Тогава особена стойност придобива задължително публичната езикова 

употреба, която прилага манипулацията чрез езика (господство чрез езика като 

модерна форма на робство). Езикът се забулва чрез безобидни означения, той обитава 

определени полета от думи и т.н. (Lewandowski 1994: 1029) 

 

Шлагворт (слоган, лозунг). Catchword/ slogan, лозунг, т.е. дума, с която, образно 

казано, се удря, с която се влиза в сражение; образувание, създадено с определена цел, 

акцентуващо върху чувствата, интензивността. Образувание от думи, въздействащо 

върху обществеността, респ. политическо образувание от думи с обществено значение, 

което по правило извън понятийното съдържание на думата съдържа ясно изразени 

оценъчни компоненти на значението, с които са свързани най-често един емоционален 

и един морален. Напр. социална демокрация, правова държава, полицейска държава, 

демократичен социализъм, свобода на мнението, социален партньор, свободно пазарно 

стопанство, социална пазарна икономика, еманципация, политика на разоръжаване. 

Става дума за думи с не остро лексикално значение, неспецифична употреба и 

емотивна (съдържаща емоции и реакции на емоциите) съставна част, които 

въздействат като освобождават регулирането на чувствата. Липсващата конкретност не 

е тясно свързана с говорещия/ пишещия. Шлагвортите се характеризират с общо, 

неопределено съдържание на думата (думите), позитивни или негативни емоционални 

импликации и честа употреба. Те могат също така да се разрешат посредством 

контекста, тъй като чрез кондензацията съдържат силна собствена стойност. 

Шлагвартите са: 

 

 думи, които трябва да засегнат противника, 

 думи, при които емоционалният компонент е по-силен от логическия и 

десигнативния, 

 думи, които са свързани с позитивни и негативни емоции с широк обхват и по 

този начин мобилизират позитивни или негативни оценки и регулатори на 

поведението, 

 средство за повлияване, т.е. думи, които трябва да доведат до определени 

действия и начини на поведение. 

 

В системата на пропагандния език шлагвортите могат да са възлови точки на една 

езикова мрежа за аргументиране, която образува затворена система. Шлагвортите имат 

стратегически характер. Те провокират представи и оценки. На тях не може да се 

противоречи, те стават модни. Голямо може да е въздействието на логически 

противоречащи си шлагворти. Възприети шлагворти не рядко водят след себе си до 

имплицитни последици. Шлагвортите на (политическия) противник могат да се 

омаловажат, респ. отхвърлят чрез удивителни, въпросителни, кавички и предпоставено 

“така наречен”. Логическо-семантичният анализ разглежда шлагворта като (логически) 

предикат и се интересува от т.нар. празни места, респ. аргументи. Шлагвортът 

еманципация напр. изисква най-малко два аргумента (x R y – кой се еманципира от 

какво?) Политическият шлагворт има отношение най-вече към журналистическия 

шлагворт или модна дума с кратък живот, която често пъти е метафорично свързана 

(напр. вълна, планина [планина от масло]). (Lewandowski 1994: 918-919) 
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Евфемизъм. Дума за т.нар. “добро говорене”, дума, с която се обвива съдържанието, 

форма на учтиво описание, означение за омекотяване или украсяване, напр. той е 

станал силен за той е надебелял, дебеличък; възрастен човек, в особено положение 

съм, имам връзка с... Силата на евфемизма има психологическа, преди всичко 

обществена, природа. Различна социална позиция, религиозна и идеологическа позиция 

към емоционални поведения, които се демонстрират в определени думи. Определени 

социални оценки напр. се поставят близо една до друга: прислужничка – помощничка в 

домакинството, чистачка – жена, която се грижи за почистване на помещението, 

чужд работник – гастарбайтер (гост-работник)  и т.н. Евфемизмът играе важна роля 

в политическото и комерсиалното регулиране на езика и повлияване чрез езика, напр. 

работодател – работополучател (т.е. наемен работник), партньор по тарифа. В 

началото на употребата си евфемизмите се схващат като учтиви “метафори”. Много 

скоро все пак те получават скрито значение. (Lewandowski 1994: 287-288) 

 

Празни формули. Вероятен изказ, изказ с много голямо или много малко игрово 

пространство, което е приложимо към всяко или почти всяко положение на нещата, 

респ. към всички или почти всички форми на поведение (псевдоемпирична, респ. 

псевдонормативна празна формула). Такива празни формули са напр. От всекиго 

според способностите, на всекиго според потребностите. Един вероятен същностен 

израз или празна формула е напр. твърдението, че същността на икономиката е да 

служи за задоволяване на потребностите на купувачите, защото логическият анализ 

сочи, че тук има комбинация от дефиниторно положение и предварителна оценка. 

Определени езикови формули са се задържали столетия като фундаментални възгледи 

не макар че, а тъкмо защото и дотолкова, доколкото те не притежават насочващо по-

наблизо съдържание от предметен или нормативен характер. Диалектиката би 

издигнала наистина уговорката за универсална употребимост и валидност. В 

действителност обаче тя все пак си е една произволна манипулируема празна формула. 

Групите и партиите често се борят, използвайки едни и същи празни формули и думи за 

престиж, при което всяка от тях твърди, че истинската интерпретация е при нея. 

Празните формули се използват и за определено забулване, т.е. прикриване на нещата. 

(Lewandowski 1994: 639-640) 

 

Коннотация. 1) Компонент на едно значение или един израз и т.н. “допълнителен” 

компонент, допълнително значение, което съпровожда основното значение, покрива го 

частично, придава му емоционалност, преценка и оценка, напр. дом за стари хора – 

дом за възрастни хора; фабрикант – продуцент – предприемач – работодател; 

работник – трудещ се – наемен работник; папа – татко – стар господин. Такива 

коннотации са не само индивидуални. Те имат и социален статус. Като коннотативно 

значение те съдържат най-малкото допълнителен семантичен признак с позитивна, 

негативна и под. характеристика (срв. дом – вила; куче - псе). При това денотативното 

ядро е запазено. Такива социални и регионални условия на коннотация вече са били 

посочвани. 2) Има коннотация, респ. коннотативен език за разлика от денотативния 

език ...един език, който не е всекидневния и чието равнище на израз се образува от 

равнището на съдържанието и равнището на израз на денотативния език. 

Следователно един език, чието равнище (именно равнището на израз) е езикът. 

Определянето се интерпретира различно. Напр. коннотативното съдържание е 

представяне на съответните специфични обществени условия за комуникация, с които 

един израз, респ. лежащата в основата му структура на езикова употреба, се 

характеризират чрез коннотации или чрез обществено определените условия на 

нормалната им употреба. (Lewandowski 1994: 584-584) 



 19 

 

Коннотативно значение. Съпровождащо значение, емоционално обагрено и с 

афективни тонове, оценяващо или преценяващо по своята характеристика, което 

заобикаля или частично допълва понятийното, респ. предметното ядро на значението 

на думата. (Lewandowski 1994: 585) 

 

Асоциация. Принцип, по който се изясняват представи, понятия, думи, чувства и идеи. 

Той се осъществява лесно, като появата на определена представа и т.н. води по-нататък 

до подобни или противни представи. Закономерността на такива свързвания са описани 

чрез законите на асоциацията (напр. голям – огромен), контраст (голям – малък). При 

това играят роля и определени предпоставки чрез здравината на връзката и честотата. 

Асоциативните механизми са в основата на моделирането на знанието чрез семантични 

мрежи в дълготрайната памет. (Lewandowski 1994: 99) 

 

Думи-асоциации. Дума-реакция или редица от думи като реакция, които се отприщват 

чрез дума-стимул в асоциативния опит, представян с думи. Става дума за отношение 

между думите в асоциативния опит, при който на определен брой изследвани лица се 

предлага списък с думи, респ. редица от думи-стимули, на които те трябва да 

отговорят/ реагират. Оценяват се честотата на асоцииране, съдържание и време за 

реакция. (Lewandowski 1994: 1251-1252) 

 

Асоциативно значение. Част от общото значение на една дума; вторично значение на 

думата, различно от понятийното (или денотативното значение), комплекс от 

индивидуални фактори на спомнянето и паметта, които обвиват денотативното 

значение на думата, които я покриват – нея или структурата й. Напр. словесната форма 

море се обвива с такива приятни, свързани с отпуската асоциации/ спомени като 

слънце, пясък, ваканция и приятелство, здраве и любов и т.н., но и представи за 

опасност, необходимост, неумолимост на природата и т.н. Асоциативното значение не е 

явление на семантичната система на езика. То е свързано с психическата структура на 

отделния носител на езика. В него се отразяват конкретните знания, получени от 

социализацията и житейския опит. Когато една словесна форма не събужда определена 

представа за един обект или състояние, не могат да се събудят асоциации. Т.е. казва се, 

че тя не е кодирана, когато не е кодирано понятийно значение или значение, извлечено/ 

референцирано от действителността. Асоциативното значение не се покрива с 

езиковите стереотипи и с логическо-понятийните опозиции. В определена степен те 

лежат зад тях. От особено значение са асоциативните значения при изразяване на 

неясно референтно значение, напр. при демокрация, свобода, еманципация, тъй като те 

могат да получат определена тежест като позиция в съзнанието на индивида, като 

възможно понятийно ядро. Подходящи семантични тестове могат да дадат указания за 

значението на една дума за индивида, върху нейната интензивност, семантичен радиус 

и гъстота на обхват на словесната мрежа. Езиковата разлика в тази област се показва 

по-скоро като разлики, обусловени от социалния пласт и социализацията, отколкото в 

синтаксиса. (Lewandowski 1994: 100-101) 

 

Асоциативни отношения. Отношения между налична единица в изречението и 

латентни единици, намиращи се в паметта, но не изговорени. Асоциативните 

отношения образуват асоциативни и потенциални редици, групи в съзнанието. При 

употребата на по-бърз например се поражда един процес на избор, тъй като една 

представа активира не само една форма, но е цяла латентна система, напр. бърз – по-

бърз, пъргав. (Lewandowski 1994: 101) 
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Ключови думи. В речника си “Ключови думи от времето на Промяната” немските 

лингвисти D. Herbert, D. Steffens, E.Tellenbach дефинират термина като такива 

лексикални единства, които имат доминантни съдържания в публичната политическа 

комуникация в определен исторически период, предават му типичен езиков израз, 

съсредоточени са върху съответна тема и като правило се употребяват често в 

съответния период от време.(Herberg, Steffens,Tellenbach 1997:3) До каква степен е 

важен въпросът за ключовите думи и национално-културната специфика на съответния 

език, проличава най-вече при превода на т.нар. безеквивалентни думи, думи, които не 

могат да се преведат директно от един език на друг. По отношение на поляризирането 

на носителите на езика поясненията към думата трябва да съдържат и бележка за 

политическата езикова употреба. 

 

Политическият речник на социума се демонстрира чрез субезика на различни 

групирания и партии, обществената дискусия, актуалния спор, обмяната на мнения, 

различните интереси и намерения, различно насочените асоциации, позитивната, както 

и негативната оценка по отношение на “противника”. Включването на политическия и 

социологическия параметър от теорията на социалните групи, ролевата теория и т.н. би 

могла да облекчи работата по разяснителни бележки към думите от политическата и 

общокултурната област. (Jordanova 1994:175-181)  

 

Ключова дума от времето на кулминацията на българската Промяна – Януарския мирен 

протест на гражданите ‟97 е например лумпен със значение „мирно протестиращ 

гражданин‟, като значението е ситуативно обусловено.(Йорданова 1997) 

 

Едно връщане в историята ни дава изследването на суперлативната лексика на 

националсоциалистически и социалистически текстове на Michael Kinne (Kinne 1973). 

С педантична последователност, на базата на огромен емпиричен материал авторът 

показва ключови думи от манипулативния езиков апарат на двете идеологии, като 

търси и обединяващи елементи. Ключовите думи са класифицирани по части на речта – 

прилагателни, причастия, съществителни, глаголи, наречия. Голяма част от 

констатациите му през 70-те г. на миналия век се отнасят и до настоящето поради 

използването на едни и същи ключови думи в различни идеологии в различни периоди 

на човешкото развитие като например магическите думи нов, млад и модерен. (Kinne 

1973:256) Този извод е особено важен. 

 

Защо посочих смисъла, влаган в подобни термини, които се използват интензивно при 

анализа и интерпретацията на политически текст? Първо, за да подчертая още веднъж, 

колко трудна за интерпретиране е тази материя и да посоча, че човек, който желае да се 

занимава с анализ на политическите текстове, трябва да има специализирана 

подготовка. Второ, защото тези термини могат да послужат и на други хора, които биха 

искали да се занимават с тази материя. Тъй като развитието на обществените науки, 

съсредоточени като научни изследвания главно в Българската академия на науките, 

беше замразено през изминалите 20 г. и скоро не се очаква някакво развитие, а подобна 

литература почти не може да се намери в България, предоставям на колегите малък 

корпус като начало, като отправен пункт за интерпретация в собствените им 

изследвания на проблема. 

 

В самото изложение при коментара на анализирания документален материал “ще 

сваля” равнището, ще снижа езиковия изказ, за да направя текста по-четивен за по-
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широка, неспециализирана публика. Т.е. използвала съм стратегията за улесняване на 

възприемането, за да улесня като автор комуникацията си с читателите. 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

 

 

1. Текстове на служители от Държавна сигурност 

 

 

Сведение за личността, текст № 1 със снимка 

 

Сведението с гриф “Лично поверително” е написано лично от баща ми с неговия 

почерк. Завършил е випуск 49, т.нар. Витошки випуск (1927-1930 г.) на Военно на 

Негово Величество училище, роден на 11 юни 1907 г., адрес – гр. Сливен, ул. …№ …. 

На 8.03.1945 г., когато е попълнил сведението, е бил на работа в с. Дълбоки, 

Старозагорско в 8-ми дивизионен артилерийски полк, завеждащ обучението на 

младшите войници. Имал е чин майор. Не е участвал във войни и не е раняван. 

Завършил е Сливенската народна мъжка гимназия, средно реално образование. 

Продължил е образованието си във Военното училище – 1930 г., минал е курса за 

измервачи – 1931-32 г. и курса за батальонни командири в Артилерийската школа през 

1942 г. Към датата на Сведението – 8. март 1945 г. - не е бил уволняван от военна 

служба, не е бил съден, не е получавал стипендии, но е преминал триседмични 

курсове, уредени от Артилерийската школа в гр. Ютербог – Германия през 1943 г. 

Ето тези три седмици курс, специализация в Германия през 1943 г., погубиха 

живота на семейството ми. Комунистите не ни ги простиха – нито на баща ми, 

нито на брат ми, нито на мене, дори и след 1989 г. в периода на демократичните 

промени в България. Имал е и отличия – “Орден за заслуга”, “Орден за военна 

заслуга І-ва степен с корона” и “Знак за 10-годишна служба”. Бил е добър 

артилерист и затова е бил изпратен на специализация в Германия. Беше и скромен 

човек, който си е давал и тогава точна сметка и за себе си, и за страната си. Когато 

четох сведението, ми направи добро впечатление скромността, с която е писал за 

владеенето на немския език – “немски отчасти – писмено”. Зная, че е бил отличен 

ученик по немски език, но... в сливенската гимназия. Пред нас е човек, който си дава 

сметка за реалностите – своите, а в по-широк мащаб – и на България в съответния 

исторически период. Към имотното си състояние е писал лозе – 3 декара и родителска 

къща, както и наследствената по-късно къща на жена си, която и сега може да се 

разгледа в Сливен, макар и вече на повече от 100 г.  

 

Нищо повече от средностатистически българин като имотно състояние спрямо 

тогавашния стандарт, но човек, ценящ качеството и движещ се в тези измерения – на 

стремежа да бъдеш все по-добър в специалността си. Оттам са и курсът за измервачи, и 

курсът за батальонни командири в Артилерийската школа и триседмичната 

специализация в Германия, изпратен там, след като войниците му са се класирали 

първи в национален мащаб по време на едно учение. Това го зная от семейството си. Не 

заради привилегии, а заради качествена работа в пълен дисонанс с ценностната система 

на комунизма като идеология. В този исторически период животът в България все още 
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е имал качествените си измерения преди рязката промяна след историческата дата 9  

септември 1944 г. 

 

Приложената в документалните материали снимка във военна униформа показва лице, 

излъчващо решителност и смелост. Личи силата на характера, както и 

интелигентността. 

 

От описа на документите липсват документи 8 – Сведение за Йорданов и 9 – Картон. 

Липсва и заповед  от лятото на 1946 г., когато е бил уволнен от Българската армия.” 

По-късно ще цитирам както заповедта му за уволнение, която намерих в описа на 

службата му в Държавния военноисторически ахрив във Велико Търново, така и 

публикация от в. „Работническо дело” във връзка с уволнението му. Тук само 

констатирам, че липсва копие от заповедта му за уволнение от Българската армия. 

Липсва и каквато и да било професионална аргументация за този акт. Очевидно 

уволнението не е поради липса на професионализъм, а именно по идеологически/ 

политически причини – неприемане на комунистическата идеология и прилагането й в 

Българската армия като отправен пункт при определяне стойността на личността, 

качествата й. 

 

Анализ 

 

В тази част на анализа коментирам текстови отрязъци от документи, които съм 

получила от Комисията по досиетата, отнасящи се за баща ми Йордан Димитров 

Йорданов. След въвеждащата дума - Текст - се представя цитат от работния документ 

на щатен или нещатен сътрудник на Държавна сигурност, а след въвеждащата дума -  

Коментар – моята интерпретация на базата на сравнителен материал от факти от 

живота на семейството ми, ценностната му система и битувалата в историческия 

отрязък ценностна система, включително и ритуалната система на социалния кръг. 

Анализират се и правописни грешки на т.нар. сътрудник на Държавна сигурност. 

Грешките не са машинописни и като стил на изложение и правопис, несъобразен с 

новия, т.нар. Отечественофронтовски, правопис от 1949 г. дават представа за 

грамотността на личността. Говоря за документи като „Справка” от 30.Х.1955 г., 

„Постановление” от 15.ХІІ.1953 г. и др., когато вече е в сила новият правопис. 

 

Текстът на документите пазят правописните грешки на източника за 

достоверност – бел. ЛЙ. 

 

Текст без номер от Описа: 

 

“До Другаря Началник у-ние на ІІІ-то ДС Т У К. СПРАВКА относно: материалите за 

лицето Йордан Димитров Йорданов от гр. Сливен – бивш офицер, намиращи се в 

арх. д. № 154435. При преглеждане материалите в архивно дело № 154435 заведено на 

лицето Йордан Димитров Йорданов от гр. Сливен, роден на 11.юни 1907 г. се намери 

материал, не е видно от къде, в който пише следното: 1) Майор Йордан Димитров 

Йорданов преди 9.ІХ.1944 год. е взел дейно участие в борбата против партизаните. 

Заедно с подпоручик (името е заличено от Комисията – бел. Л.Й.) от 6-ти 

артилерийски полк са участвували в престрелка с партизаните до село Сотиря – 

Сливенско, където Йорданов е убил един партизанин. Като командир на зборна 

дружина Йорданов е палил къщите на партизаните в с. малки Чочовен. Под негова 

заповед са убити пет души партизани в района на същото село. Същия е 
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участвувал в избиването на чл. на РП (к) от с. Желю Воводово – Сливенско. 2) В 

материалите на групова предварителна разработка “Мародери № 292. Същия е 

разработван по ДСП, който е дал рецепта за изработване на сапун 10%, ДДТ и 

“Кохинпром”. От материалите по същата разработка е видно, че Йорданов е бил чл. 

на БКП. За дейността му преди 9.ІХ.1944 г. не е видно да е взето отношение по 

разработката “Мародери”. Горното Ви изпращаме за сведение. София, 20.Х.1955 год. 

Изготвил справката. Подполковник (няма име – бел. ЛЙ), София, (няма дата – бел. 

ЛЙ/, 55 г.” 

 

Коментар: 

 

Сигнално подадено още в точка 1) е внушението, че става дума за “народен” враг. 

Изразите са: бивш офицер;  взел дейно участие в борбата против партизаните. Не 

някой друг, а майор Йорданов, колегата Йорданов. Текстът гласи: майора е убил един 

партизанин. Без име, без друга информация, например анономният пишещ дали е били 

пряк очевидец на стореното или е получил сведения от друго лице, което има имена, 

местоживеене? Това лице участвало ли е в престрелката, имало ли е лични 

наблюдения? 

 

Използвано е изявително наклонение, а не преизказно, което е задължително при 

положение, че пишещият не е бил пряк свидетел на случката и не познава ситуацията 

отблизо, не я е наблюдавал.  

 

Използвана е манипулативната стратегия на констатация без аргументация с наслагване 

на зловещи като семантика ключови думи, пораждащи негативни асоциативни вериги. 

Думата партизанин е с изключително позитивна оценка за пишещия, ключова дума, 

шлагворт от времето около и след 9.ІХ.1944 г.  

 

Ще отбележа само, че въоръжената съпротива срещу официалната власт и днес, 

включително и в развитите демокрации по света, се смята за терористичен акт. Чл. 10, 

т. 2 от европейската Конвенция отбелязва защитата на държавата в следните случаи: „в 

интерес на националната и обществената сигурност, териториалната цялост, за 

предотвратяване на безредици или на престъпления”. (Конвенция 1992)  Това 

юридическо положение обаче не е приложимо към времето на диктатурата на 

пролетариата в България, установена след 1944 г. 

 

Пак от днешно гледище атентатът от 16 април 1926 г. в катедралния храм „Св. Крал” 

(”Св.София”), убил над 200 души и ранил над 500 души, дело на комунисти, може да се 

квалифицира единствено като терористичен акт. Цел на убийството са били Н.В.Цар 

Борис ІІІ, правителството и генералитетът, присъствали на опелото на застреляния два 

дена по-рано, пак при терористичен акт, о.з. ген. Коста Георгиев - 

http://thetrooper.blog.bg/politika/2010/04/16/.529471 .  По същия начин нападението на 

кулите-близнаци в САЩ на 11 септември 2001 г. в наше време се квалифицира като 

терористичен акт. 

 

Да се върнем обаче към анализирания текст. Цитираният по-горе документ на 

Държавна сигурност е от 1955 г. Думата партизанин има положителна коннотация, 

която се запазва в целия период на социализма в България, включително и по времето 

на развития, или зрелия социализъм, до демократичните промени през 1989 г., когато 

получи полярна оценка – силно позитивна за членовете и симпатизантите на 

http://thetrooper.blog.bg/politika/2010/04/16/.529471
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Българската комунистическа партия, преименувала се в Българска социалистическа 

партия през 1990 г. и силно отрицателна - за привържениците на демократичния процес 

в България. 

 

И макар че има важно уточнение, че сведенията са подадени на базата на материал, не 

е видно от къде, в който пише следното, т.е. независимо от анонимния характер на 

написаното, внушението е, че то трябва да се възприеме като истина, защото е 

написано от верен и предан на комунистическата идея човек. Да, но човек без име, без 

фамилия, без социален статус, просто фантом, който пише с големи грешки на 

пишещата машина. Ясно е, че не е имал голям стаж в писането на машина, че е от 

новите,  на бързо сформирани кадри, без специализирана подготовка. 

 

Споменава се престрелка с партизаните до село Сотиря и твърдението – където 

Йорданов е убил един партизанин. По-нататък – палил къщите на партизаните в с. 

малки Чочовен. По негова заповед са убити пет души партизани в района на същото 

село. Същия е участвувал в избиването на чл. на РП (к) от с. Желю Воводово – 

Сливенско.  

 

Никъде няма данни за имена на убитите, имена на хора, свидетели на престъплението, 

няма данни за имената на хората, чиито къщи са запалени, използвано е 

психологическо число – пет (психологически числа например са 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 15 и т.н. – бел. ЛЙ, тъй като са свързани с народни обичаи, празници, библията и 

под. и тях хората най-често избират, почти винаги произволно). Броят на убитите 

партизани според текста не е четири или осем, а е използвано произволно 

психологическо число. 

 

Няма цитирани и приложени заповеди на висшестоящи началници за военна акция в 

помощ на държавата, това е важно във военната йерархия, за акции срещу партизаните, 

няма никаква документация. Използват се общи формулировки като избиването на 

член или членове на РП (к.). Текстът не е ясен за широка аудитория от днешно гледище, 

защото е използвано съкращение, но е пределно ясен в специализираната и означава 

Работническа партия (комунисти).  Няма дори цитиран брой на “избитите”, времето и 

мястото на събитието, споменава се само името на селото – Желю войвода (името е 

сгрешено в текста на сътрудника – бел. ЛЙ/, възможно е там да е имало престрелка, 

но аз не засякох подобни данни в спомените на партизаните от Сливенския край, няма и 

цитирани имена на евентуално загиналите, достоверен източник на информация с 

посочено име и място на събитието, потвърден от друг източник, няма посочено 

участие на човека или хората като очевидец/ очевидци в престрелката, името/ имената 

му/ им, социалната му/ им позиция – войник, офицер и т.н.  

 

Текстът използва манипулативната стратегия на констатацията без аргументация. 

Използва се и емоционален момент – всеки човек ще се настрои негативно към 

личността на човека, избивал хора, причинил нещастие, лична и семейна драма. И няма 

никакво значение дали става дума за измислица или за достоверен факт. Нали 

информацията е подадена от предан на комунистическата идея човек? Значи е вярна. 

Интересна логика на комунистическите функционери. Не защото е истина или не, не 

защото е доказана или не, а защото е подадена именно от предан на идеята човек. От 

комунист. Що за логика са имали комунистите през 1955 г.? А и по-късно? Не мога да 

не потвърдя обаче, че в манипулативен план подобно подаване на информация е силно 
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въздействащо, особено в първото десетилетие след войната, свързано ситуативно с най-

новата, за тогава, българска история.  

 

От семейството си зная, че баща ми трудно би посегнал на друг човек, включително и 

за да влоши и без това трудното житие на бедняка. Самият той е трябвало да се грижи 

за семейството си, след като баща му се е върнал инвалид от Първата световна война. 

Имал е по-малки брат и сестра, за които се е грижил и след като е създал семейството 

си. Със заплатата му са се изхранвали фактически три семейства – неговото собствено, 

памагал е на бащиното си семейство и на семейството на майка ми. 

 

Той самият ми е разказвал за други случки. Виждала съм в Сливен една картина, която 

се нарича “Боят при Ковачите”. Имало е действително престрелка, информацията е 

засечена в партизански спомени и анализатори на историческия период, между 

официалните власти и партизаните и е имало убити и ранени в престрелката при това 

село. Това го зная от баща си. Той ми е разказвал, че е имало решение той да участва в 

сражението. Узнал е навреме за намеренията на началниците си и се е постарал да се 

укрие, т.е. да не бъде на мястото, когато е трябвало да поведе войниците. Именно той – 

човекът с строгата дисциплина и отговорността, на която са го научили във Военното 

училище, не е пожелал да пролива безсмислено невинна кръв.  

 

И още веднъж ми е споменавал за партизаните. Веднъж, по време на учение, се е 

засякъл с някакъв партизанин в планината около Сливен  (т.нар. Бармукбаир). И 

двамата са били въоръжени. Баща ми, без да направи и най-малко движение в посока 

към оръжието, е кимнал с глава на партизанина да продължи. Докато партизанинът се е 

отдалечавал, двамата са се наблюдавали взаимно, без да предприемат агресия един към 

друг. Иначе зная, че четеше книга със заглавие “Партизани”. Сега, след като проучих 

литературата, зная вече името на автора – Иван Гинчев (Йонко).  Името на баща ми не 

беше в книгата, но имаше имена на негови колеги. Спомням си една негова реплика 

към майка ми –  Тук пише, че Дядото (прозвищно име на негов колега – бел. ЛЙ) е 

палил къщи на партизани. Спомням си и, че беше доста озадачен. Не е знаел факта, 

изнесен от автора на книгата. 

 

Тук ще спомена и една любопитна подробност, защото тя е показателна за личността на 

баща ми. Дълги години, след като вече не беше военен, а физически работник в завод 

“Победа” Сливен, все път, когато имаше пазар в града, ни идваше на гости неговият 

ординарец Васил Скобелев от с. Мечкарево, Сливенско. По това време, когато бай 

Васил идваше при бай Йордан, бях ученичка в Сливен. Васил идваше при командира 

си, за да си поговорят, да се съветва с него, както го е правил и преди, да сподели 

болката си, когато дъщеря му почина от раково заболяване. Едва ли това би се случило, 

ако Васил не го е чувствал близък или ако баща ми се е отнасял грубо и го е третирал, 

когато му е бил подчинен. Читателят сам може да си направи извода. 

 

И още нещо. Когато българските войници е трябвало да се включат в последната фаза 

на Втората световна война, естествено баща ми е бил отстранен от командването с 

формулировката “за да не предаде войниците на германците”. Такива съображения 

може да има само човек, който не познава етиката на Военното на Н.В.Училище. А тя 

включва войнишката клетва: “Обещавам се и се кълна в името на Всемогъщия Бог, че 

аз, който съм повикан в редовете на войската на Българското царство, ще слугувам 

честно и вярно на Царя и Отечеството и няма да пожаля живота си, какво в мирно 

време за запазване реда и законите на страната, тъй и във време на война против 
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враговете на моето Отечество – в свидетелство на което целувам Кръста и думите 

на Святото Евангелие. Амин.” Тестът на Клетвата изобилства с насочени асоциации и 

позитивни коннотации на използваните думи: Обичай Царя, Обичай Отечеството, Да 

живее Негово Величество, Да живее Царство България, Ура!Ура! Ура! Във връзка с 

анализа обаче е важен отрязъкът – няма да пожаля живота си, както в мирно време за 

запазване реда и законите на страната, тъй и във време на война против враговете на 

моето Отечество. Ред и законност – това са ценности в България от времето преди 

социализма, ценности, в които е било възпитавано българското офицерство, отстранено 

от служба чрез политически уволнения през лятото на 1946 г. като ненужно за 

държавата и новото й управление. (Текста на Клетвата съм взела от Албума на 

Военно на Негово Величество училище, 49, Витошки випуск, 1927-1930 г., собственост 

на баща ми – бел. ЛЙ) 

 

Колкото до войниците, те не са искали да заминат “на войната” без командира си. 

Баща ми е бил известен сред тях с прозвището “Червеният командир на белия кон”. 

Ясно е, че определението червен  е свързано с духа на времето и е с по-широка 

семантика в смисъл на „демократичен‟ и няма нищо общо с идеологическите нагласи на 

баща ми, който просто е бил и си остана до края на живота си по дух БЪЛГАРСКИ 

ОФИЦЕР. 

 

Текстът съдържа и подаване на невярна информация поради реална липса на знания на 

човека, писал доноса или справката, подполковника без име, поради професионална 

некомпетеност. Освен всичко друго, той не е и човек от Сливенския регион, в противен 

случай би трябвало да е чувал за с. Желю войвода. Тук не става дума за манипулация. 

Както е сгрешено името на селото – Желю Воводово вместо Желю войвода, така е 

сгрешена и информацията за баща ми, чието име съвпада с името на друг човек, роден 

в Сливен в същата година, но през друг месец – април, а не юни, когато е роден баща 

ми и този човек е бил разработван по ДСП, което не зная, какво означава. Магическата 

сила на съкращенията се състои в това, че повечето хора не знаят разшифровката им и 

текстът остава неясен, своеобразен оруеловски език, успешно използван в 

комунистическата терминологична система.  Баща ми не е давал никаква рецепта за 

сапун, защото е бил военен и само военен по това време.  

 

Никога не е членувал в никаква партия, както сам пише в Сведението си. Още по-малко 

би могъл да бъде приет за член на Българската комунистическа партия, както пише в 

Справката на сътрудника. Точка 2) от Справката само сочи изключителната 

некомпетентност на лицата, давали сведения за отделни хора. В частта “В кои 

организации, клубове, партии, кръжоци, дружества, общества е членувал и сега 

членува; какъв пост е заемал в тях” в Сведението си баща ми отговаря кратко – не. И 

това го има в приложената документация. Сътрудникът на Държавна сигурност дори не 

си е направил труда да сравни материалите, които подава уж като достоверна 

информация, която трябва да е отправна точка за бъдещи действия, свързани с 

конкретната личност и семейството й. И сега настръхвам, когато пиша този текст. 

Той е свидетелство за това, до каква степен привържениците на 

комунистическата идеология са се отнасяли безотговорно към задълженията си и 

как са променяли съдбите на хората и семействата им в негативен план само с 

една цел – да угодят на комунистическата идеология и се възползват от режима 

като облагодетелствани лица. 
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Една некомпетентност, която унищожава човешки съдби, включително и на хора, които 

нямат нищо общо със събитията – брат ми е бил дете, аз още не съм била родена, когато 

са настъпили мрачните събития в семейството ми през лятото на 1946 г., когато 

комунистите са си разчистили сметките със “старите”, „заварените”, 

„окървавените”, „фашистките” и т.н. офицери, за да заменят професионализма с 

некомпетентността. Споменавам лятото като фактор, тъй като летният период е 

отпускарски и именно тогава комунистите са вършили погромите по отношение на 

българското общество, за да минат събитията по-незабелязано от обществеността. 

Когато обсъждам събитията, случили се с мене в периода след 1989 г., отново ще се 

спра на феномена “използване на лятото” за постигане на същите цели.  

 

Искам само да подчертая, че в действията на българските комунисти има цикличност и 

последователност, че това е начертана схема, която продължава да съществува вече 65 

г. в обществената практика у нас. Въпреки демократичните промени след 1989 г., които 

също са реалност. 

 

Фактът, че подполковникът без име изписва думата Другар, ключова дума, шлагворт с 

позитивна семантика и коннотация за доминиращата идеология след 1944 г. у нас, с 

главна буква е прекалено и е плод на собствената му идеологическа обремененост. 

Текстът е  До Другаря Началник у-ние на ІІІ-то ДС. По това време – през 1955 г. вече е 

в сила т.нар. Отечественофронтовски правопис от 1949 г., който, ако се спазва, няма 

как да се допусне тази грешка. Вярното изписване е другаря Началник. Същото трябва 

да се каже и за правописни грешки като зборна дружина вместо правилното сборна 

дружина. Иначе бюрократичният език вече е усвоен през 1955 г. – Горното Ви 

изпращаме за сведение, също и използването на клишета от ритуалния комунистически 

език – взел дейно участие, борбата против, оруеловският тип съкращения – чл. на РП 

(к)  вероятно трябва да се разшифрова като член(ове) на Работническата партия 

(комунисти).  

 

Анонимността на служителите на Държавна сигурност вече също е усвоена. 

Документът не съдържа име на „изготвил справката подполковник…”. Справката е от 

20.Х.1955 г. Няма име, няма да може да бъде търсена и отговорност. Така може да се 

пишат всякакви измислици, които обаче, подадени от “верен и предан на Партията 

(разбирай Българската комунистическа партия – бел. ЛЙ)” човек, трябва да се 

възприемат като истинни твърдения за конкретни факти. Акцентът върху бивш – бивш 

офицер също не е случаен. Уточнението има задача да усили внушението и да го 

затвърди в съзнанието и провокира съответно негативно поведение срещу личността. 

 

Колкото до участието му в груповата предварителна разработка “Мародери № 292”, 

баща ми не е давал никаква рецепта за никакъв сапун, защото винаги е бил военен, в 

този исторически период, и само военен. Справката е от 20.10.1955 г. Сътрудникът на 

Държавна сигурност дори не си е направил труда да сравни имената, датите на 

раждане, както и простата логика на нещата, че човек, уволнен от Българската армия 

като народен враг не би могъл да бъде член на Българската комунистическа партия. 

Става дума за друго лице със същото име, но с друга професия и друга рождена дата, за 

което намерих сведения в архива на Държавна сигурност.  

 

Далече съм от мисълта, че баща ми като офицер е успявал да се измъкне от всяка 

заповед, насочена срещу партизанското движение в защита на държавата, която е 

получавал от висшестоящия по йерархия, но цялата неопределеност на фактите ме кара 
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да се съмнявам в достоверността на текстовете. И още нещо. С партизаните би трябвало 

да се занимават главно полицията и жандармерията, тъй като това са действия във 

вътрешнополитически план. Войската по начало е призвана да пази границата на 

държавата при външен конфликт, застрашаващ териториалната й цялост. Ако е имало 

решение за намесата й във вътрешните събития, засягащи държавата, непременно е 

трябвало да има документи, решения на държавно равнище, което е изпълнявано 

надолу по йерархията по места. Проучените материали показват, че подобна заповед е 

била издадена на държавно равнище на 29 юли 1944 г. Заповеди, издадени на баща ми 

от командира му в тази насока, в периода 1939-1945 г. той е бил капитан, липсват – 

както в описа на службата му, регистрирана в Държавния военноисторически архив, 

така и в досието му в Държавна сигурност. 

 

Текст: 

 

Цитирам части от “Строго секретно! Постановление за прекратяване на 

гр.предварителна р/ка “МАРОДЕРИ”, заведена на Йордан Димитров Йорданов (по-

нататък информацията е заличена от Комисията по досиетата – бел. ЛЙ). Началник 

управление ІІІ ДС, полковник (без име – бел. ЛЙ)  На 15.ХІІ.1953 г. бе открита групова 

предварителна р/ка “МАРОДЕРИ” на лицета ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 

(другите имена са заличени от Комисията по досиетата – бел. ЛЙ) на основание на 

донесения на инф “Пенчев”, “Павлов” аг “Беломорски” и “Венера” и писмените 

показания на инженер (името е заличено от Комисията по досиетата – бел. ЛЙ), от 

които е видно следното: Йорданов се свързал с (имената са заличени от Комисията 

по досиетата – бел. ЛЙ), като са образували колектив за производство на 

противоинсектициден сапун за нуждите на МНЗСГ, които след биологическо 

изследване се оказал негоден. Рабработват се следните лица: ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

ЙОРДАНОВ роден на 9.VІ.1907 г. в гр. Сливен. Българин, български гражданин, 

неосъждан, женен. Има завършено висше образование – фармация. Член на БКП 

от 9 септември 1944 година, преди това е безпартиен, бил привърженик на 

монархофашистката власт. Произхожда от буржоазно семейство. Живее на ул 

“Джовани Горини” № 8 – София. Обследван е партиино и било взето решение за 

изключването му, но си направил самокритика, за което е оставен в партията.” 

 

Коментар: 

 

Напълно ясно е, че става дума за друго лице, завършило висше образование – фармация 

с домашен адрес в София. Баща ми никога не е членувал в Българската комунистическа 

партия и това е невъзможно в качеството му на нейн “враг”, още по-малко си е правил 

“самокритика”. Тук вече се натъкваме на функционирането на комунистическата 

терминология със специфичната й лексика на имитирана критика и още по-имитирана 

самокритика. Появява се и образът на врага. Манипулативната стратегия е подаване на 

невярна информация. Трудно ми е да си помисля, че органите на Държавна сигурност, 

които душеха навсякъде и се месеха и в личния живот на човека, ще пропуснат 

подобни факти като несъответствие в рождената дата, степента на образование, 

професията, домашния адрес, местожителство или партийно членство. Предполагам, че 

става дума за умисъл с цел натрупване на негативи за унищожаване на личността в 

морален план. 

 

Текст № 2 от Описа: 
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“Майр Йордан Димитров Йорданв 8 див. арт. полк-дружинен командир. ... 

Участвал в избиването на членове на Р.П. от с. Желю войводово-Сливенско, които 

са били отвлечени през ноща, от домовете им. След 9 Септ. говорил открито 

против СССР. и червената армия като наричал руските войници “паплач без 

дисциплина и оранизация чиято гибил е ниезбежна”. Даже и след идванено на 

червената армия в страната ни той продължавал да говори че Германия ще 

спечели победата. През месец Март 1946 г. говорил на войниците да не отдават 

чес както руснаците отдавали защото те били простаци и много по долни от нас. 

Отрича 9 Септ. и новата власт. Има напълно отрицателно отношение към пом. 

комондирският институ т. Презира партизаните офицери защото били много 

прости и овчари. Посрещна с голема радост отлагането на изборите на 18 Юний 

като говорил в една кръчма, че нашата армия служела на чужди интереси. Голям 

пияница и морално паднал офицер. С даржането си развръщава военнослужещите. 

Тъп и непоправим реакционер (без точка, има подпис без име, длъжност, 

институция, без дата, месец, година – бел. ЛЙ)” 

 

Коментар: 

 

Отново се натъкваме на машинописни и правописни грешки. Личи, че човекът, писал 

текста, отскоро пише на машина и не владее добре българския правопис, скаран е със 

запетаите, правилата за членуване... 

 

Разбира се текстът е анонимен, за да не се търси отговорност. Липсват сведения за 

имената на членовете на работническата партия, уж отвлечени през нощта от домовете 

им в с. Желю войвода. Факт е сгрешеното име на сливенското село, което говори, че 

човекът, подал информацията, дори не знае името на селото, а има претенции за 

подаване на достоверна информация.   

 

Използването на екав диалект – голема радост – говори за човек с произход от Западна 

България. Село Желю войвода е в Сливенския край, в Източна България. Но да не се 

отклонявам в анализа. Тези членове на Р.П. са избити без съд и присъда?  Просто така? 

Българската армия си ги е отвлякла и си ги е избила през нощта на кой ден, коя година, 

къде? Къде са гробовете им? По този начин е действала т.нар. “народна власт” след 

9.09.1944 г., когато се е саморазправяла с т.нар. “врагове на народа” и е стреляла 

безразборно и безнаказано пак “в името на народа”.  

 

Като дружинен командир в 8-и дивизионен артилерийски полк, Старозагорско, няма 

как баща ми да е участвал в акции в Сливенско, в които са участвали, според анализи и 

спомени на партизани, 11-и сливенски пехотен полк и, на места се споменава – и 6-и 

дивизионен артилерийски полк. На работа в 8-и дивизионен полк, той и семейството му 

са живели в с. Дълбоки и с. Богомилово, Старозагорско. 

 

Като манипулативна стратегия е използвана констатацията без аргументация и 

конкретизация. 

 

Вярвам в достоверността на твърдението на баща ми, а това не са само негови 

впечатления, че съветската армия е била армия без дисциплина и организация, което, 

както показаха и историческите събития, които се развиха във времето, не носи 

позитивен принос за самата страна. Когато през 1994 г. гледах по немската телевизия в 

Хайделберг по време на една моя специализация филма за оттеглянето на руската 
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армия от бившата Германска демократична република, вече в границите на Федерална 

република Германия, сълзите на руски генерал, който с тъга напускаше Германия, му 

вярвах, защото и той, и аз знаехме къде се завръща – към един изостанал регион, към 

една изостанала цивилизация, към Русия, пак европейска, но изостанала в 

икономическото си развитие. Това, в което обаче не вярвам, е, че баща ми наляво и 

надясно, особено в кръчми, е коментирал мнението си за партизанските офицери, след 

като много от действащите офицери просто са „изчезнали” след 9.ІХ.1944 г., 

разстреляни без съд и присъда, а висшите военачалници – полковници и генерали са 

били арестувани веднага. Вярвам, че не само той, но и всички професионални военни са 

имали „отрицателно отношение към помощник-командирския институт 

(идеологическия комунистически апарат в армията – бел. ЛЙ) и са презирали 

партизаните офицери”, не по други причини, а заради липсващия професионализъм, 

но съвсем не вярвам, че  историческото време е позволявало това отношение да се 

изрази гласно. Защото заплахата е ясна – веднага разстрел. И пак - без съд, и пак – без 

присъда. 

 

Но, при един военен парад на съветски войници, който гледахме по телевизията в 

Сливен, баща ми спомена: “Ама нахакани са руските войници”. Имал е предвид 

стройната маршова стъпка, което пък говори за добра дисциплина и добра 

предварителна работа на военните, разбира се във връзка с парада.  Оценка, дадена 

извън идеологията, която той не споделяше, но обичаше професията си и колегите си, 

независимо от историческото време. 

 

Нещата имат други измерения във връзка с качеството на работа на командирите. 

Подходът е професионален. Това са коннотации, свързани с професията и именно с 

изискванията на професията и именно на професията, а не на идеологията. Има разлика 

между професията офицер и идеологията на комунизма. Още повече, че по време на 

триседмичната си специализация в Германия баща ми е имал възможност да се 

запознае с работата на немските офицери, артилеристи като него, колеги, а не на 

идеолозите на националсоциализма, именно – на немските военни като такива. Сред 

тях е имало и нацисти, но и противници на нацизма, както сочи историята и няколкото 

атентата, предприети именно от немски офицери, които са заплатили с живота си 

стремежа да освободят народа си от безумията на Фюрера. Разбрал е позитивната 

страна на добрата дисциплина и организация. Точно този нюанс сътрудникът от 

Държавна сигурност не е могъл да схване и го е предал в погрешна светлина. Отново се 

е намесила липсата на знания. 

 

Германия действително спечели победата, както е възможно да си е мислел баща ми, но 

след 9 ноември 1989 г., след повторното си обединение. Баща ми просто е имал 

предвид именно качествените различия между германската и съветската военна 

система като подготовка, организация и дисциплина, независимо от контекста на 

войната. Не вярвам обаче да го е казал гласно. Той беше и тактичен човек, възможно е 

подобно поведение да е и част от възпитанието във Военното на Н.В. Училище. За 

Германия Втората световна война действително завърши на 9 ноември 1989 г. с 

Мирната революция на германските граждани от източните провинции. 

 

Едва ли е казвал, че руснаците са простаци. Той не беше човек на социалната 

дистанция и йерархията, не обичаше да унижава другите хора. Вярно е, че е бил 

подготвен да укрепва вярата в добрия социален статус на българския войник, но това 

едва ли е свързано с унижаване на други нации и високомерно отношение към 
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българската нация, което той не притежаваше. По-скоро имаше реална престава за 

реалностите в България, за развитието на страната и негова лична драма като офицер е 

било съзнанието, че ситуацията в България се влошава след съветската окупация.  Не 

само той, всички професионални военни са били на това мнение, както личи от 

констатациите на командирите в заповедните книги на полковете, в които е работил. 

 

В разговорите ни на мой въпрос, защо българските офицери и войници не са се 

съпротивлявали на окупацията на България от съветската армия, ми каза, че са 

преценили, че няма нужда от проливане на безсмислена кръв. И тогава, а и сега си 

мисля, че е прав.  

 

Българската армия се е предала без бой на съветската в името на гражданския мир. 

Българските офицери, възпитани в духа на честта и достойнството, са предпочели 

мъдрото измъкване от кризата, което обаче не се е случило, когато комунистите са се 

добрали до властта и са залели в кръв страната. Разстрели без съд и присъда, отвеждане 

в концентрационни лагери, интерниране от София, това са кадри от управлението на 

невежеството, което и досега тегне върху България и 20-годишния й несполучлив 

преход към Европа и ценностната й система. 

 

Отричането на 9-ти септември е вярно твърдение на безименния служител на Държавна 

сигурност. Естествено е баща ми да има отрицателно отношение към помощник-

командирския състав и институцията като такава не по други причини, включително и 

идеологически, а по чисто професионални. Случайни хора, издигнати бързо в 

социалната йерархия, без професионална подготовка – те са могли само да попречат на 

доброто ръководене на българската армия. Партизанинът автоматично не може да се 

превърне във военен, който да попълни помощник-командирския състав на българската 

армия без специализирана квалификация. Това трябва да е ясно. И аз мисля като баща 

си, че професионалната квалификация е важен компонент на заеманата длъжност. 

 

Нормално е обученият във Военното училище офицер да презира липсата на 

квалификация при партизанския ешалон в армията, на т.нар. „помощник-командирски 

институт”. Но и тук подбудите са чисто професионални, а не идеологически, нещо, 

което сътрудникът на Държавна сигурност не е схванал. Налице е разминаване в 

ценностната система на двама представители на два различни цивилизационни подхода 

към проблема. Разбира се времето е било такова, че качеството е отстъпило, за 

съжаление за десетилетия, пред липсата на професионализъм, заменена с преданост 

към една идеология, все едно коя е тя, в случая – комунистическата. 

 

Вярна е констатацията, ако въобще е изказана от баща ми, в което също се съмнявам, 

имайки предвид историческите реалности, че “нашата армия служела на чужди 

интереси”. Той е бил подготвен във Военното училище да служи на родината си, а не 

на друга държава. Това е част от професионалната му подготовка като военен. Не само 

на него, а на всички офицери, които помнят войнишката клетва. 

 

Едва ли събитието се е случило в кръчма, тъй като етикетът на българските офицери от 

времето преди 9.09.1944 г. е забранявал подобни действия, а баща ми до лятото на 1946 

г. е бил действащ офицер, който е трябвало да дава пример на населението с 

поведението си. Още повече, че ако е бил толкова опасен за държавата и е застрашавал 

комунистическата власт, едва ли би бил произведен в чин „майор” на 1.01.1945 г., 
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каквато информация засякох от няколко исторически източници – книги и в Държавния 

военноисторически архив. 

 

Констатацията “голям пияница и морално паднал офицер” е типична за 

комунистическата идеология от това време, която използва клишета, включително и 

емоционални в духа на идеологията – “тъп и непоправим реакционер” за напластяване 

на негативни емоционални оценки, подбуждащи съответно негативна реакция.  

 

Колкото до пиянството, мога да кажа следното. Баща ми пиеше една чаша бяло вино, 

разредено с лимонада, което той наричаше “шприц”. Едва преди няколко години в 

магазина “Рамстор” видях как изглежда немският шприц – бяло вино, разредено с 

газирана вода. От една чаша вино “шприц” дори аз като жена не бих могла да се напия.  

 

Не зная дали пиенето на “шприц” е немско влияние или мода от времето, когато е 

посещавал като служебно задължение Военния клуб и особено баловете, които са 

имали и съответния ритуал, но не са включвали безумно пиянство, което изключва 

самоконтрола на личността. Българският офицер от времето преди 9.09.1944 г. е бил 

принуден от социалния си статус да служи за пример в обществото. Само ще спомена, 

че е било забранено на офицерите да сядат в обществения транспорт. Офицерът е 

стожерът на обществото и с поведението си, не само с униформата и перелината си, 

трябва да се откроява в самото общество. 

 

Доколкото не е споделял ценностите на комунистическата идеология и е отстоявал 

принципите на доброто качество в работата си, той наистина е бил “непоправим 

реакционер”. Между другото аз съм възпитана в същата ценностна система. Качеството 

на извършваната работа е важно и за мене. 

 

Възразявам само срещу думата “тъп”, използвана от сътредника на Държавна 

сигурност. Баща ми е бил отличен ученик, отличник във Военното училище и след това 

отличен военнослужещ на Българската армия, както се убедих при проследяване на 

военната му служба в заповедните книги. Не случайно е бил избран сред офицерите да 

представя България при специализацията си в германската армия. Именно германската, 

а не националсоциалистическата армия на Германия. Това са две различни неща, които 

трябва да разграничаваме, ако искаме да бъдем точни спрямо историческия момент. 

 

Текст № 3 от Описа: 

 

“Сведение за военнослужащи по донесението на инструктора при 8-ма дивизионна 

област, за месец декември 1945 година. Майор Юрдан Димитров Юрданов к-р на 

отделение в 8 арт. полк. На 6.ХІІ.т.г. като излезъл закона за пом. командирите с 

което се упределят правата и задълженията им, той отишел в обущарската 

работилница на полка и попитал майстора чий ботуши работи. След като разбрал че 

работят ботушите на пом.командиря, заповядал най-безприлично да ги оставят 

веднага. VІІІ-353-38.” 

 

Коментар: Изобилието от правописни грешки само подчертава ниската степен на 

образованост на човека писал информация, което пък от своя страна е свидетелство за 

качеството на личността. Екавият диалект сочи, че човекът е от Западна България. 

Думата безприлично е паронимна замяна на вероятната дума безпричинно, т.е. без 

причина. Любопитно е, че изработката на ботушите на помощник-командира, вероятно 
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партизанин, но със сигурност комунист, е в центъра на т.нар. информация, поради 

липса на съществена друга информация.  

 

Какво би могло да бъде отношението на командира, в случая баща ми, насочван в 

действията си от помощник-командир, т.е. от човек по-ниско в йерархията, но имащ 

повече права от командира, само защото е комунист? Оставям въпроса открит, макар че 

той е реторичен. Много се съмнявам обаче, че един офицер и мъжкар като баща ми 

въобще би забелязал въобще подробности като ботушите на помощника си. Ако не са 

лъснати – да, но да пречи на снабдяването му с ботуши, много се съмнявам. Баща ми не 

обръщаше внимание на дреболии, не обичаше бижута и след пенсионирането си, когато 

работеше като художник, не съм забелязала да си слага герданчета или други 

дрънкулки, които да удостоверят пред обществото степента на таланта му. Най-

обикновен мъж, който просто си върши работата и до края на живота си не сложи 

вратовръзка, макар че след пенсионирането си вече носеше и костюм. Защо въпросът за 

ботушите е толкова важен в идеологически план, може да каже само написалият текста, 

но в него вместо подпис има написано на ръка ІІІ-353-38. 

 

Текст № 4 от Описа: 

 

“Сведение за военнослужащи За месец октомври 1945 год. По донесението на 

инструктора по разузнаването при 8-а дивиз. Област, донесено с писмо от 2.ХІ.1945 

год. Майор Йордан Димитров Йорданов, - к-р на А.О. в 8-и див. арт. полк. В 

пияносъстояние на публично място е говорил против Народната войска, като 

казал, че войската не служи на наши български интереси, а служи на чужди 

такива и посочил стоящите на близо червеноармейци. Войската сега била тъпа и 

неспособна за нищо.” 

 

Коментар: 

 

Много се съмнявам, че в период, когато комунистите са виждали в офицерския състав 

на армията най-големия си враг в България, макар че вече принадлежат към 

привилегировата прослойка в обществото (говорим за месец октомври 1945 г.), точно 

баща ми, военен по професия, би говорил против войската. Т.нар. “публично място” не 

е уточнено, информаторът е използвал преизказно (несвидетелско) наклонение, не е 

посочил имената на присъствалите лица. Използвана е манипулативната стратегия 

констатация без аргументация и конкретизация.  

 

Не само баща ми, но и другите офицери от българската армия, спокойно бих могла да 

кажа – всички, които са имали професионално образование и са били свидетели и на 

друга подготовка на българските войници освен идеологизираната, са си давали сметка 

за пътя на развитие на българската армия, без да могат да реагират, спъвани в 

действията си от помощник-командирите комунисти. По това време баща ми е бил 

майор, командир на артилерийско отделение към Осми дивизионен артилерийски полк, 

подчинен на помощник-командира си комунист, без военна подготовка. С оглед на 

историческата истина е важно да се кажат тези неща. 

 

Споменатото “пияно състояние” играе ролята на усилител по отношение на подаваната 

информация като констатация. Често използвано средство в манипулацията. И няма 

никакво значение дали казаното е истина или лъжа. Написано от комунист, то трябва да 
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се възприеме като истинно твърдение. Епохата е била такава. Ценностите й са били 

такива. 

 

Бих искала да кажа и още нещо. До края на живота си баща ми ценеше войската, а тя 

винаги е била и си остава - българска – и по времето на господството на 

комунистическата идеология в България, и преди него, и сега. В един момент  в 

историческия период на социализма ми се наложи да заместя колежка по време на 

нейно заболяване и да я отменя като коректор във в. “Народна армия”. Баща ми се 

изненада приятно, за моя изненада и дори ми каза: “Не си прекъсвай контактите с 

военните”.  

 

Ставаше дума за друга армия, не неговата, в смисъл на ценностите преди 1944 г., но 

българската армия, която той ценеше. Той е и възпитан в тези ценности – да цени 

армията, защитаваща българските, а не чужди интереси. Тук сътрудникът на Държавна 

сигурност е прав. Няма как човек с подобно възпитание да се прекланя пред чуждото 

нашествие в България след преврата от 1944 г. Колкото до кратковременната ми работа 

във в. “Народна армия”, и аз имам добри спомени, тъй като да работиш в мъжка среда 

е просто чудесно. Работата тече бързо и безконфликтно. 

 

Текст № 5 от Описа: 

 

“Досие за военни чинове; по донесението на инструктора по разузнаването при 9-

ма дивиз. Област, донесено с писмо №     / 1.VІІІ.т.г. Майор Йордан Димитров 

Йорданов действуващ, к-р на отделение в 8-ми артилерист, често даваа пример пред 

войниците германските пленници в Съв. Съюз. В стремежа си да унижи нашите 

войници говорил: “Че ако русите са много прости и това е позволено за тях, то на 

нас не ни подобава като “по издигнат народ” да козируваме като русите. 

Подигравал се е много пъти с днешната власт като казва напр, че стрелковото 

дело е просто като днешните политически събития, на който се говорело: “Лапай 

народе пара, а ние ще лапаме прасенца”. Същият защитава фашизирани войници и 

ги превилегирова.” 

 

Коментар: 

 

В този текст има важна информация за начина на действие на комунистическата власт в 

армията. Подготвени са специални досиета за военните чинове, за които са докладвали 

специални инструктори по разузнаването. 

 

Откривам нонсенс в констатацията с аргументация на инструктора по разузнаването - 

стремежа да унижи нашите войници. Ако баща ми е сравнявал българските войници с 

руските и е подчертавал, че сме “по-издигнат народ”, няма как да е унижавал 

българските войници. Нали те са “по-издигнатите”? Това е нонсенс от страна на 

написалия текста и говори единствено за липсата на логически свързано мислене. 

Макар че той едва ли е правел преценки в подобна посока. 

 

Възможно е да е иронизирал съвременната си политическа ситуация и активистите-

комунисти с целия хаос в обществения живот, който е съществувал през първите 

години от преврата след 9.ІХ.1944 г., но едва ли е смятал, че стрелковото дело е 

просто, той е бил просто добър професионалист. Важна е констатацията на 

инструктора по разузнаването: Същият защитава фашизирани войници и ги 
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привилегирова. Едва ли става дума за привилегии, а за равнопоставеност, тъй като 

набедените в духа на идеологията за „фашизирани” войници, вероятно деца на хора от 

българската интелигенция, сигурно са били подложени на различни изтезания, както се 

случи и със собствения ми брат, син на обявен за “враг на народа”, вече бивш офицер, 

по време на войнишката му служба в с. Звездец, Малкотърновско. 

 

Колкото до констатацията русите са много прости и тя е невярна. У нас, в дома ни в 

Сливен, Александър Сергеевич Пушкин беше особено ценен и не случайно сестра ми 

се казва Людмила, спомнете си за “Руслан и Людмила”. Дори имаше и книжки, любими 

на децата -  “Царица лебед”, „Приказта за цар Салтан”. Но става дума за различни 

исторически епохи, за различни ценности, които инструкторът по разузнаването 

очевидно не е могъл да долови. Понякога собственото интелектуално развитие изиграва 

лоша шега, но прави бели, и то – големи, когато тръгва да унищожава. Ако семейството 

ми е ценяло творчеството на А.С.Пушкин, то това означава единствено дълбочина. И 

широка култура, разбира се. 

 

Думата лапам, която е с доста груба стилистика, не е от речника на баща ми. Самия 

цитат Лапай народе пара, а ние ще лапаме прасенца ми се струва нонсенс, но тъй като в 

текста има и правописни грешки и липсва граматична съгласуваност на думите, не бих 

могла да определя кой би трябвало да е говорел, баща ми или други хора и къде, според 

инструктора по разузнаването. 

 

И още нещо. Баща ми беше човек, който не мразеше хората и не им налагаше 

собствените си щампи на поведение, което е присъщо на повечето интелигентни хора. 

Когато човек е по-образован, когато е с по-широк кръгозор, а той е могъл да сравнява 

живота в България по това време с този в Германия, без да включва 

националсоциализма като временно обществено явление, той е и по-толерантен към 

другите хора. Текстовите отрязъци да унижи нашите войници, подигравал се и под. са 

плод на преценка от гледище на друга психологическа нагласа, на тази, на инструктора 

по разузнаването. 

 

Понеже говоря за Германия и националсоциализма, бих искала да спомена за едно 

писмо, което след смъртта му намерих в шкафа му, адресирано до майка ми, написано 

по време на пребиваването му в Германия. Германските му колеги офицери са искали 

да заведат чуждестранни си колеги на опера, но в момента е нямало билети и се е 

наложило да отидат в Wintergarten, Зимната градина, която сега не съществува, по 

сведения на немските ми колеги. И сега обаче ситуацията в Германия е същата. Ако 

искаш да се снабдиш с билет за концерт, опера или театър, трябва да купиш билети 

поне един месец преди спектакъла. 1943 г., война е, а билетите за опера за 

разпродадени.  

 

Културният живот в Германия и през 1943 г. е бил богат и разнообразен въпреки 

войната. Така е в страни с добри културни традиции. Дори временни трагични събития 

в живота на хората не могат да заличат културния живот. За такова поведение се иска и 

възпитание, и дух. Всеки момент могат да завият сирените, сигнализиращи за 

бомбардировка, но хората са в операта. Животът продължава. 

 

Текст № 6 от Описа: 
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„(на ръка е написано “уволнен” и “Бургаски Гарнизон” – бел. ЛЙ) Майор Йордан 

Димитров Йорданов. К-р на арт. отделение гр. Поморие. Отявлен фашист. Като 

командир на боен отряд си е поставил за задача, да унищожи Сливенския 

партизански отряд. Участвал е в престрелките срещу партизаните заедно с 

подпоручик (името е заличено от Комисията – бел. ЛЙ) от 6 арт. полк, като при една 

престрелка в с. Сотирия, Сливенско пада убит един партизанин, по повод на което 

Йорданов казал; “Всеки куршум пада на мястото си”. Участвал е в акции при 

селата Желю-Войвода и Малко- Чочовее, Сливенско. Саботира политическата 

работа в войската. Не удобрява водената политика от О.Ф. Мрази и ненавижда 

червената армия.” 

 

Коментар: 

 

Отново текстът използва манипулативната стратегия констатация без конкретизация. 

Цитираните думи би трябвало да служат за агрументация, но е използвано 

несвидетелско наклонение. Ако сътрудникът на Държавна сигурност не е присъствал, 

от кой източник е информацията му за броя на убитите при престрелката, ако е имало 

такава. В периода 1939-1945 г. баща ми е имал чин капитан и е получавал заповеди от 

командира си, който пък е бил полковник. Как така тогава той си е поставил за задача 

да унищожи Сливенския партизански отряд, като за тази цел трябва да получи заповед. 

Истината, която прозира от написано от анализатори през 60-те и 70-те години, т.е. 

комунистически автори, както и спомени на партизани е, че в Сливенския край в 

блокадите на партизаните през 1944 г. са участвали полиция, жандармерия и 

обикновено 11-и пехотен полк, като се споменава и името на командира му. 

Спорадично се отбелязва и 6-и артилерийски полк, но без никакви имена. 

 

Текстът е наситен с престижни думи с висока емоционална стойност – партизанин, 

Сливенски партизански отряд, функционира социалистическата лексика – саботира, 

мрази и ненавижда. Израза мрази и ненавижда съм го чувала от брат си като дете и ми 

се струваше, че не е точен, тъй като двете думи означават едно и също. Сега разбирам, 

че брат ми е цитирал в речта си обичайни думи от това време, използвани в речника на 

комунистите.  

 

Глаголът саботирам  е част от ритуалния комунистически език с неговата 

конспиративност като съществен белег на идеологията. Емоционалната констатация – 

отявлен фашист – има за цел да окачестви личността, като я опозори в обществото. 

Разбира се през погледа на комуниста, който може да оценява само в скалата фашист/ 

комунист. Всичко е черно/ бяло. Нюанси комунистическата идеология не допуска. 

Който не е “наш”, е враг. И толкова. 

 

Текстът поставя въпроса и за задълженията на българската армия по време на 

въоръжената партизанска съпротива срещу властта и за същността на партизанското 

движение. В днешно време наистина биха нарекли българските партизани терористи, а 

терористите се преследват навсякъде по света. Международните документи, които 

защитават правата на човека, отричат тероризма и в този смисъл партизанското 

движение в България като форма за насилствено сваляне на властта е под въпрос като 

етика на поведение. Бих включила тук и ограбването на мандри, с които се посяга на 

частната собственост и на хората, чиято прехрана на семействата им е застрашена. 

Имам предвид не само стила на борба на партизаните, но и на бойните групи. 
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Написалият текста не е направил разграничение между заповед за действие и лични 

убеждения. Възможна е и колизия на двете, но този факт е дилема извън мисленето на 

комуниста. Текстът не съдържа подробности относно издадена заповед за действие, 

действително действие, действително участие на баща ми в сражение с партизани. 

Липсва и датировка на събитието, за да могат да се потърсят още сведения. Аз поне не 

зная за подобни действия от разговорите ни, а потвърждаващ документ в описа просто 

липсва. Липсва и заповед, издадена от командира му, ако в този момент баща ми 

въобще е работил в Сливен. Тя би трябвало да е включена в заповедите за проследяване 

на службата му в описите на Държавния военноисторически архив. Там такава заповед 

липсва. 

 

В семейството ми не се е говорило против партизаните. Зная само, че когато ми се 

наложи да се свържем с комунистка, която баща ми е спасил от полицейския участък, 

рискувайки службата и семейството си, той ми каза: “Глупаво момиче, комунистка”. 

Била е дъщеря на съдружника на баща му. Същата тази Лиляна от Айтос, агрономка по 

професия, отказа да даде сведения за баща ми през 1974 г., когато комунистите не ме 

допускаха до аспирантура, защото “Партията й забранявала”. Има и такъв морал. Той 

не е типично комунистически, той зависи единствено от личността. 

 

Текст № 7 от Описа: 

 

“(В текста към използвала буква “я” и буква “е” вместо използваната “ятова гласна”, 

както и буква “ъ” вместо буква “голяма носовка“. Текстът е със стария правопис. На 

ръка е добавено 21.Х. Н.Загора - бел. ЛЙ) 

6. артилер. полкъ Капитанъ Йорданъ Йордановъ Отчаянъ фашистъ. Голямъ 

германофилъ. Говорилъ е предъ офицерите че не трябва да посрещнемъ 

неканените гости – Съветските войски. Трябва да ги посрещнемъ съ куршумъ и че 

ако има два куршума единиятъ ще изпрати на врага съветски войникъ, а другия на 

себе си. Отправилъ е апелъ къмъ офицерите да били умрели достойно като 

българи, но да не посрещатъ и допускатъ руската войска въ България. Следъ като 

почна Съветската войска да минава, същиятъ е казалъ, че ако имал под ръка 

няколко дивизии щялъ да се справи съ тази паплачь. Ако би му се дало едно 

артилерийско отделение, щялъ да се справи съ партизаните, които нарекълъ 

разбойници въ този хубавъ Сливенски Балканъ. 

 

Коментар: 

 

Още с встъплението текстовите отрязъци – отчаян фашист, голям германофил – 

трябва да създадат негативна нагласа към личността. Доколкото познавам баща си, 

никога не е изповядвал фашистката идеология, пък и характерът му не допускаше 

отчаяние. Един човек решителен и смел, с добра лична дисциплина и отговорност, не се 

отчайва лесно. Аз съм наследила тези качества на характера си именно от него.  

 

Затова пък вярвам на сътрудника на Държавна сигурност, че баща ми не е одобрявал 

терористичната дейност на партизаните. Отново се поднася мотивът за чуждото 

нашествие и отношението на баща ми към него. Съветските войски за него, според 

сведението на сътрудника от Държавна сигурност, са неканени гости. Така е, това е 

окупация и един истински български офицер не би могъл да търпи родината си 

окупирана. Този нюанс написалият информацията обаче не е могъл да долови.  
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Обвиненията в германофилство също трябва да се възприемат двояко. Едно е 

германската култура в обичайния обществен живот с добрия ред и подчертаната 

естетика, съвсем друго – времето на господство на националсоциалистическата 

идеология. Когато тя започна да си отива от Германия, в България пък беше 

насилствено наложена комунистическата идеология. Като тоталитарни идеологии двете 

си приличат изключително много – с мегаломанията например, с незачитането правата 

на човека и т.н. 

 

Изразът този хубав сливенски Балкан може и да е бил използван от  баща ми, тъй като 

военните от този период са били обучавани и в красноречие, а и той обичаше 

позитивния езиков израз. Същото се отнася и до апела към офицерите да умрат 

достойно като българи. Това също би могло да е  изречено от офицер като част от 

военния речник от обучението му във Военното училище, макар че аз не вярвам на 

нито едно твърдение на сътрудниците на Държавна сигурност, именно защото те са 

предавали информация, често пъти и деформирана, и неистинска с цел лично 

материално облагодетелстване. 

 

Идеята за куршумите не ми допада твърде много, тъй като баща ми беше интелигентен 

човек, чужд на всякакво перчене и изхвърляне. Като капитан едва ли е бил в състояние 

да поведе няколко дивизии, за да се справи с партизаните. Заповедите за подобни 

действия са се издавали от командира на полка в една строго йерархизирана система. 

Идеята за артилериски оръдия в Балкана също не е от най-удачните. С оръдия ще гонят 

партизани между дърветата в гората? Аз зная как изглежда Сливенския балкан. 

Детството и юношеството ми са преминали там. 

 

Текст № 8 от Описа: 

 

„(първите три страници от текста липсват, текстът започва от стр. 4, изписана с молив е 

думата „уволнен” – бел. ЛЙ) ІІІ-брегови артилерийски полк. 1. МАЙОР ЙОРДАН 

ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ Командир на артилерийско отделение гр. Поморие. Роден е 

на 11.VІІ.1907 год. в гр. Сливен. Преди 9.ІХ.944 год се е държал грубо с подчинените 

си, като навсякъде е прокарвал фашистките си разбирания. Като командир на 

боен отряд, той си поставил за задача да унищожи Сливенския партизански 

отряд. Взел е Участие в престрелките срещу партизани заедно с подпоручик 

(името е зачертано от Комисията – бел. ЛЙ) от 6-ти артилерийски полк, като при 

една престрелка в с. Сотиря Сливенско пада убит един партизанин. Тогава той е 

казал: „Всеки куршим пада на мястото си”. Учавствувал е в акции при селата 

Желю-Войвода и Малко Чочовее-Сливенско. Поради горните му деяния на 9.ІХ. е 

бил задържан но в последствие освободен. Приотлагане на изборите той е проявил 

нескрита радост.. През време на отечестнета война бил назначен за Командир на 8-

ма допълв. батарея гр. Ст.Загора. Дисциплената в батареята били много слаба 

която същия не се е опитал да заздрави, а напротив съзнателно я подържал в това 

състояние. Когато се появи криза на фронта на І-ва армия той пред войниците е 

казал следното: „Наш Ганчо не го бива за нищо”. В пияно състояние на публично 

място е заявил, че нашата армия сега е негодна за нищо и представлява една 

тълпа. В Бреговия артилерийски полк Бургас е назначен през м. март.т.г. Очертава 

се като непрежен и незаинтересован офицер. Извънредно много пие. Саботира 

политическата работа в войската. Към Правителството на О.Ф. не е приобщен, а 

напротив податлив е на организаране на противонародна организация. Неудобрява 

водената политика от О.Ф. мрази и ненавижда Червената армия. През м. юний 
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т.г. е заявил пред офицерите от батарея Поморие, че дадената ни артилер. 

Материална част от СССР нищо не струва: „Стреляш, а снарядите падат пред 

нас”. Харесва всичко германско. Не държи на реда и дисциплината в повереното му 

артилерийско отделение. (Останалата част от текста и закрита при ксерокопиране, 

липсват имена, дата, месец, година на документа, подпис – бел. ЛЙ)”.  

 

Коментар: 

 

Има машинописна грешка в текста. Месецът на раждане е юни, а не юли. Няма да се 

спирам на общата грамотност на човека, написал текста, на многобройните правописни 

грешки и неумението да пише на пишеща машина. Отново се натъкваме на констатации 

без наличие и позоваване на имена, документи, факти. Незнанието на името на селото – 

Малко Чочовен, показва, че човекът не е от района. Отново е използвано изявителното 

наклонение, като че ли писалият текста е присъствал по време на престрелката, когато 

баща ми е изрекъл сакралната фраза за куршума. И разбира се логическия нонсенс. Ако 

баща ми е убивал хора и е имало доказателства, след като е бил арестуван на 9.ІХ.1944 

г., едва ли е щял да бъде освободен. При това от фанатизирани комунисти. Аз лично не 

зная да е бил задържан или не е ставало дума за това. Сестра ми също не знае подобен 

факт. Ако се е случвало, семейството сигурно щеше да знае. 

 

Като човек-перфекционист, ценящ  доброто качество на извършената работа, допускам 

да е казал шеговито: „Наш Ганчо не го бива за нищо”, но в никой случай не мога да 

приема, че не е държал на реда и дисциплината в повереното му артилерийско 

отделение, защото той беше човек на изключителната дисциплина. Като дете се 

стремях да му подражавам, но като отидох на специализация през 1994 г. в 

Хайделбергския университет, първото нещо, което подобрих, беше именно 

дисциплината.  

 

Думи като небрежен, незаинтересован офицер не се отнасят до баща ми, но са част от 

идеологическия  словесен апарат, използван по отношение на „враговете на народа”, 

„ненашите”, „некомунистите”. Отново на помощ идва мотивът за пиянството като 

усилител на твърдението, вложено в устата на баща ми, но цитиран по друг, неизвестен, 

разбира се, източник, за негодността на армията ни. По-скоро става дума за лоша 

работа и тук си мисля, че писалият текста много добре си е давал сметка за причините, 

породили недоволството на баща ми от качеството на войската ни след 1944 г. Защото 

той е бил професионален офицер. Колегите му, завършили Военното на Н.В.Училище, 

са били същите. 

 

Между другото, от документацията на Държавния военноисторически архив става ясно, 

че е бил назначен за началник на Школата за кандидати подофицери на 21 юни 1945 г., 

а сведенията са от времето, когато е бил преместен в Бургаския брегови артилерийски 

полк на 18 март 1946 г. Ако е бил небрежен офицер, защо именно той е бил назначен за 

началник на Школата, което ще коментирам и по-долу, при описа на заповедите му за 

назначаване в различни полкове в страната. 

 

Отново се използва клишето „мрази и ненавижда Червената армия”. Идеята се 

поддържа и от добавката „Към Правителството на О.Ф. не е приобщен, а напротив 

податлив е на организаране на противонародна организация”,  също и укорителното 

„Харесва всичко германско”. За комуниста, писал текста, качеството на живота в 

Германия няма никакво значение, той не го познава. И така, свитият кръгозор, но 
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властово обременен, изкривява действителността, деформира я в информацията, която 

подава като верен и предан на властта човек. 

 

Текст № 9 от Описа: 

 

„Справка За прегледано дело (материали) Подписаният (текстът е заличен от 

Комисията – бел ЛЙ) съгласно заповед № І-42 от 15.ІІ.1962 год. на др. Министър 

прегледах дело № VО-52452 заведено на Йордан Димитров Йорданов и не намерих 

материали за унищожение. София, 29.VІ.1962 год. Подпис: ( има подпис, липсва обаче 

име)” 

 

Коментар: 

 

Справката осветлява част от работата на Държавна сигурност и служителите й по 

унищожаване на документи, засягащи хора, наричани от тях лица, за които са давали 

информация. Номерът на делото може да послужи за търсене на допълнителни данни за 

баща ми във военния архив. 

 

Текст на Справка: 

 

„Строго поверително! Майор Йордан Димитров Йорданов…Занятие – офицер, 

Образование – в. училище, Морални качества –ув.за гр. ф. д. зап ГО/46 (текстът е 

написан с молив – бел. ЛЙ ). Досие № VІІІ-353-38 (текстът е написан с молив – бел. 

ЛЙ).  Кога и как е добил оф. чин - в. училище, Производства - е в чин майор с зап. …….. 

Командировки в Германия за каране на курсове, Следвал курсове – курс за измервачи и 

за батарейни командири… дивизионен артилерийски полк, завеждащ обучението на 

младчи войници. (Следват сведения за членовете на семейството и тяхната заетост и 

адрес – бел. ЛЙ)”. 

 

Коментар: 

 

Справката потвърждава професионалната квалификация и завършените 

квалификационни курсове. Съкращенията би трябвало да се четат „уволнен за груба 

фашистка дейност, заповед ГО/ 46, Досие № VІІІ-353-38.” 

 

 

2. Военното на Негово Величество Училище 

 

 

2.1. Общо за Училището 

 

Накратко ще изложа изискванията на Училището към възпитаниците си, така, както е 

изложено в книгата „Военното на Н.В.Училище от основаването му до днес 1887-1934 

г.” (Военното 1934) 

 

Те трябва да са българи, български поданици, не по-възрастни от 22 г. към 1 септември 

на годината на постъпването им в Училището, със завършено средно образование и 

зрелостно свидетелство, при поведение примерно и похвално. Средни учебни заведения 

се считат онези, които са признати за такива от държавния университет, а именно: а) 

реална гимназия, б) полукласическа гимназия,  в) класическа гимназия,  г) духовна 
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семинария,  д) средно техническо училище,  е) средно земеделско училище – 

Садовското и Русенското,  ж) търговска гимназия. 

 

Младежите, желаещи да постъпят в Училището, подават заявление на Височайше име 

до Началника на Училището, към което прилат освен изброените в инструкциите от 

1915 г. документи още и следните: а) зрелостно свидетелство,  б) свидетелство от най-

близката военна власт за благонадеждност на кандидата,   в) свидетелство за поданство 

и народност. След това специална комисия преглежда редовността на горните 

документи и определя кандидатите, които се допускат до медицински преглед. 

Приемането на одобрените при медицинския преглед кандидати става по 

старшинството на успеха им в зрелостните свидетелства, подредени независимо от рода 

на заведението. Числото на приетите в Училището се определя от Щаба на армията. 

Приетите кандидати потвърждават писмено, че ще следват 3-годишния курс в 

Училището. При постъпването си юнкерите не внасяли такса, целият курс на обучение 

бил на държавна издръжка. По този правилник са постъпвали младежите през 1925, 

1926, 1927 и 1928 година. Управата на Училището с цел да подбере младежи с по-

високи интелектуални качества и по този начин да подобри качествата на офицерския 

корпус през 1929 година изменила условията за постъпване на младежите за следване 

курса на Училището. Успехът от зрелостното свидетелство е с обща бележка най-малко 

четири. 

 

Младежите трябва да са физически здрави, с добър метаболизъм, здрави зъби и нервна 

система, без физически и външни недъзи, прилични на вид и с повече от среден ръст. 

Медицинската комисия съставя протокол, който се представя на Началника на 

Училището за одобрение. Допуснатите след медицински преглед кандидати се подлагат 

на изпит в дни, определени от Началника на Училището по следните предмети: а) 

Математика (алгебра, геометрия и тригонометрия) по материала, предвиден по тези 

дисциплини от ІV до VІІІ класове на реалната гимназия,  б ) Българска история – по 

материала, предвиден за VІІІ клас на реалната гимназия,  в) Литература – свободна 

тема по общи въпроси от морално естество или от обществено значение от областта на 

българската история или по някой общопознат съвременен политически, икономически 

или социален въпрос. Целта на конкурсния изпит е да се изпита „разсъдливостта на 

кандидатите, логиката на съжденията, системността в работата, изложение на 

мисли и стил, обща култура и интелигентност, техните познания по миналото на 

своя народ, правопис и краснопис”.  Конкурсният изпит се провежда в присъствие на 

комисия за наблюдение, а прегледът и преценката на темите били извършвани от други 

три подкомисии поотделно за всеки предмет. Отново се съставя протокол за одобрение 

от Началника на Училището. 

 

Попълването на Училището с офицери се урежда с правилниците му, а длъжностите са 

предвиждани ежегодно в закона за бюджета на държавата. Назначението на офицери на 

предвидените длъжности става с Царска заповед по „представление на Началника на 

Училището”. За ротни командири, инструктори по артилерийското, кавалерийското и 

пионерното дело са назначави по избор от Началника на Училището и с Церска заповед 

„подходящи, отлично подготвени в строево отношение и добра служба старши 

офицери с права на дружинни командири”. Преподавателите са били назначавани по 

избор измежду лицата, запознати добре с материята, която ще преподават. За лектори 

по някои дисциплини са били назначавани някои от професорите в университета или 

лица със съответно висше образование. Завършилите тригодишния курс на Училището 

получавали права на висше специално образование. 
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Производство. На 6.ІХ.1930 г. в двора на училището Министърът на войната с 

Височайше пълномощие поздравил с повишение в първи офицерски чин портупей-

юнкерите от първа рота (49 випуск, на брой 112). Производството им било оформено с 

Церска заповед № 18 от 6.ІХ.1930 г. На 9 септември младите подпоручици заминали по 

частите, изпратени от Началника на Училището с напътствени думи. (Военното 

1934:266-333) 

 

И при бегъл поглед върху текста прави впечатление строгият качествен подбор на 

възпитаниците на Военното на Н.В.Училище – не само физически, но и интелектуални 

качества, висок успех от средното образование, с поведение - примерно и похвално, 

както и свидетелство от най-близката военна власт за благонадеждност на кандидата.  

Въобще първата и основната мисъл на българската държава при подбора на бъдещите 

възпитаници е именно доброто качество на офицерския корпус. Младежите трябва да 

отговарят и на такива изисквания като честност и благонадеждност. Трите изпита се 

оценяват от различни комисии. Свободната тема по литература по общи въпроси от 

морално естество или обществено значими въпроси цели да провери освен логическото 

мислене и системността в работата на бъдещите възпитаници на Училището и общата 

култура и интелигентност, включително и правописа и краснописа. Изискванията към 

преподавателския състав са също високи – отлично подготвени в строево отношение и 

добра служба старши офицери с права на дружинни командири, хора с висше 

образование, както и професори от университета. Като обобщение трябва да се 

подчертаят именно високите качествени изисквания както към кандидатите за 

постъпване във Военното на Н.В.Училище, така и от преподавателския състав за 

обучението на един елитен слой в българското общество, който трябва да служи за 

пример на другите обществени прослойки. 

 

За да се потопим в атмосферата на Училището, ще цитирам марша на Военното на 

Н.В.Училище: 

 

Марш на Военното на Н.В.Училище 

 

Светиня си за нас, 

Светиня си за нас, светиня си, 

Ти, роден дом свещен, 

За наший мощен дух кален. 

 

Ти учиш ни на дълг и чест, 

Да любим наши цар-герой, 

За наш народ и край рожден 

Да жертвуваме живота свой. 

 

В тебе ние за първи път 

Раздвижваме сърцата си 

За славата на бащин край 

За гибелта на вси врази. 

 

Народът ни, потънал в своите тъги 

Научи ни да бъдем страж, 

Да го браним срещу врага. 
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Текстът е на Михаил Йовов, музиката – на Т.Шагунов. (Юбилеен 1995:13) Независимо 

от известни грапавини в поетичен план  като ритъм и др. маршът дава представа за 

ценностната система, възпитавана в Училището. Подборът на думите е от сферата на 

морала – дълг, чест, възпитаваните качества – дух кален, светиня, жертване, живот, 

враг, браня, бащин край, страж. Подбират се думи с висока интензивност на 

емоционално въздействие, ориентирани в позитивната скала – мощен дух, светиня, 

слава, страж, браня. Свързани в асоциативен план, тези думи оформят образа на 

бъдещия офицерски корпус в България, предан на страната си, готов да жертва живота 

си в отбраната на държавата от евентуални външни врагове, в чиято представа народ и 

роден край са едно неотменно цяло, а Училището - светиня за възпитаниците си 

(думата е повторена три пъти в близък контекст за акцент – бел. ЛЙ),  се свързва с 

представата за родния дом. 

 

2.2. Вестник ”Народна отбрана” – производството на 49-и  Витошки випуск 

 

За по-пълна представа за 49-и Витошки випуск на Военното на Негово Величество 

Училище и качествените критерии на обучението в него ще цитирам документални 

текстове от вестника, по случай производството на випускниците и ще ги анализирам 

накратко. 

 

Текст: 

 

(Редакционна статия – бел. ЛЙ) „На 6 т.м. в годишнината на един от най-хубавите 

наши бойни подвизи, напусна и той свещената ограда на родното Военно училище, 

за да се влее по реда си във вълните на живота и редовете на офицерското 

поприще.  

 

След тригодишни неуморни стараия за своята всестранна подготовка, възторжени 

и радостни, младите подпоручици са вече между нас и ще поемат пътя на нови 

усилия и отговорности в службата на Цар и Родина. Техният висок идеализъм, 

техният ентусиазъм и готовност за работа ще внесат по този път ценна 

освежителна струя. Младежката им радост след това, сблъсквайки се с 

трудностите, не ще избегне, може би, и оттенъка на известно разочарование – 

неизбежен, макар и временен, спътник при срещата на мечтите с 

действителността. Нашите млади другари, обаче, са получили вече своето основно 

закаляване и похват за практическа дейност, за да се справят успешно и с този 

неканен спътник. Те добре знаят, че военното дело изисква от офицера-водач 

постоянно усъвършенстване и не мъгляви мечтателски блянове, а мощен импулс 

за творческа работа при конкретната дадена обстановка. Те добре знаят, от друга 

страна, че този усет за практическа дейност не може да бъде свързан с дребнавите 

егоистични сметки за „материалното” и че той – тъкмо напротив – се води и 

осветлява от пламтящия факел на един възвишен идеал. Същото това високо 

съзнание и поставената хубава традиция на техния „Витошки гранитен випуск” 

ще им отворят пътя през всички трудности и пречки към нови радостни успехи и 

непрекъснат напредък.  

 

Добре дошли между нас, млади другари!” (Народна отбрана 1930:1) 

 

Анализ: 
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Докато маркирах ключовите думи, част от които ще използвам в анализа, си мислех, че 

тази уводна статия на в. „Народна отбрана” от 1930 г. и подобни статии трябва да се 

изучават в специалността „Журналистика” в университетите на страната ни сега като 

образци на безупречно позитивно послание, отправено към читателите.  

 

Текстът е наситен с позитивни думи: възторжени и радостни младите подпоручици, 

младежка радост, нови радостни успехи и непрекъснат напредък, които на места 

прерастват в емоционално-поетично позитивно послание – вълните на живота, 

пламтящ факел на един възвишен идеал, ценна освежителна струя, свещената сграда 

на родното Военно училище. В тази емоционална приповдигнатост и позитивен дух е 

вплетено трудното ежедневие на офицера.  

 

Внимателно са подбрани омекотяващи изрази – оттенъка на известно разочарование, 

неизбежен, макар и временен, спътник при срещата на мечтите с 

действителността. Стратегията на контраста противопоставя пламтящия факел на 

един възвишен идеал  на дребнавите егоистични сметки за „материалното”. 

Останалото са съвети, макар и не назидателни, към випускниците, които напускат 

Училището - военното дело изисква от офицера-водач постоянно усъвършенстване и 

не мъгляви мечтателски блянове, а мощен импулс за творческа работа при 

конкретната дадена обстановка.  

 

И отново словесната обвивка е позитивна и приповдигната - техният висок идеализъм, 

техният ентусиазъм и готовност за работа. Емоционалното наименование на 

випуска - „Витошки гранитен випуск”, е в духа на възпитаваните качества на офицера 

в Училището – твърда воля, непоколебимост. В този смисъл е и текстовият отрязък – 

получили вече своето основно закаляване и похват за практическа дейност, както и 

позоваването на традицията - поставената хубава традиция на техния „Витошки 

гранитен випуск”.  

 

Последното изречение на уводната статия е изключително силно с приложената 

обединителна стратегия - Добре дошли между нас, млади другари!” Колкото до думата 

другар, тя е в употреба в периода на 30-те години на ХХ-и век в нейния общочовешки, 

а не комунистически идеологически смисъл. Среща се и в учението на Петър Дънов, 

разпространено в историческия период, с изключително много почитатели и 

привърженици у нас и в чужбина. 

 

Текст: 

 

(Производство на 49.Витошки випуск и раздялата му с Военното на Негово Величество 

Училище – бел. ЛЙ ) „6.септември е мечтаният ден – денят на производството. На 

същия този ден при Тутракан техните предшественици от Преславската дивизия 

изплетоха един от най-големите красиви победни венци на родното воинство. 
 

В 9 ½  ротите са построени на плаца. Поради отсъствието на Негово Величество 

Царя производството ще стане от военния министър с Височайше пълномощие.  

(Отслужва се и молебен – бел. ЛЙ)  

 

… 
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(Заповедта на Н.В.Царя – бел. ЛЙ) МИНИСТЪРА НА ВОЙНАТА – София. Одобрявам 

доклада Ви № 53 от 1 септември т.г., като повишавам в първи офицерски чин 

свършилите курса на Военното училище портупей-юнкери от випуска 1930 година. 
Искрено пожелавам на младите подпоручици здраве и бодрост за полезна и предана 

служба в армията за България. Макар и отдалеч, мислено съм при тях. 

       

       Царят” (Народна отбрана 1930:5) 

 

Анализ:  

 

Изборът на датата за производство на възпитаниците на Военното на Н.В.Училище 

портупей-юнкери се свързва с дата от българската военна история, отбелязала победа 

на родното войнство. Добра стратегия. Така и датата на производството, и датата от 

българската история ще останат в съзнанието на възпитаниците на Училището. Още 

едно позитивно и насърчително послание към младежите. Отново приповдигнатост в 

езиковия израз. Денят на производството е наречен мечтаният ден. Обстановката на 

производството е тържествена. Поради отсъствие на Н.В.Царя то се извършва от 

военния министър с Височайше пълномощие. Още един важен компонент от 

тържеството – отслужването на молебен. Прочита се заповедта на Н.В. цар Борис ІІІ.  

 

Езикът на заповедта е обичайният административен език с номериране и датиране  

доклада на Министъра на войната. И ако самият  акт е просто един административен 

завършек на обучението, за випускниците, млади мъже на 23-24 години, е голям 

празник да получат първия си офицерски чин със заповед на Н.В.Царя и да бъдат 

назовани в текста младите подпоручици. В езиково отношение заповедта включва и 

традиционни позитивни пожелания, изразени тук с думите здраве и бодрост, както и 

напомнянето – за полезна и предана служба в армията за България.  

 

Последните думи се разделят формално в три блока – окачествяване на службата – 

полезна, предана, локализацията й – в армията и най-важния блок – за България. 

Интимно звучене, което свързва Цар и армия в едно цяло (държавата и военните й 

сили), ясно откроена обединителна стратегия при оформяне на езиковия израз, има 

последното изречение - Макар и от далеч, мислено съм при тях. Царят. Думата предан 

се експлоатира интензивно в комунистическия понятиен апарат. Там обаче става дума 

за преданост към една партия – комунистическата. Тук, в контекста на употребата й в 

българската армия преди 1944 г., тя се свързва с офицерската служба и отношението на 

офицера  към държавата. Т.е. противопоставянето в двата исторически периода – след 9 

септември 1944 г. и преди това е партия/ държава. Младежите във Военното на 

Н.В.Училище са възпитани да служат на държавата. 

 

 

Текст: 

 

(Реч на Министъра на войната – бел. ЛЙ) „Драги господа портупей-юнкери, 

 

Благородните усилия в живота на хората се свършват винаги с хубави резултати. 
Преди три години вие постъпихте в това учебно заведение като млади юноши, 

гимназисти, горещи от желание да усвоите тайната на военното изкуство, за да 

станете достойни офицери от българската войска и заработихте, импулсирани 

от този идеал, с рядка прилежност, с усърдие и старание, на които качества и аз 
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съм свидетел от докладите на вашите началници. Инструкторите, вашите 

учители, преподаватели и началници полагаха също всички усилия и похватност в 

тяхната просветна опитност, за да ви направят такива, за каквито вие 

мечтаете. 

 

Тук, във Военното на Негово Величество Училище,  се работи върху разширяването 

на вашата обща култура и върху усвояването от вас на необходимите знания – 

военни, теоретични и практически, за да бъдете достойни командири в 

поделенията на нашата войска. Вие завършвате този учебен период, обявихте, 

усвоихте тези толкова необходими за вас знания. Но, тук се работи твърде 

упорито и върху вашето военно и общо възпитание, защото във войската ние 

държим, настояваме, преди всичко на моралната подготовка. На война, известно 

ви е, какво значение имат за победата моралните качества и ценности.  
 

У вас, драги портупей-юнкери, се всадиха дълбоко висшите добродетели – 

граждански и военни. У вас се насадиха основите на военната дисциплина и вие 

разбрахте, какво голямо значение има тя за преуспяване на войската. 

 

… 

 

Българската войска ви очаква с разтворени обятия в своята среда, защото знае, че 

с влизането в нейните кадри, вие ще донесете нова струя от морална енергия, от 

ценни качества, от професионална подготовка, които са за нея още един етап към 

по-голямо съвършенство. Военното училище гордо, че ви е подготвило за достойни 

офицери, ви изпраща с пълна вяра, че вие ще изпълните вашия служебен дълг, така 

също, дори и по-прилежно, от вашите предшественици, които се подготвяха в 

тази Алма Матер за нашата войска. Както от един разсадник на плодоносни 

дръвчета, последните се разпращат по разните краища, за да създават хубави 

плодове, така и вие от този разсадник на нашата войска ще се пръснете във 

всички нейни поделения, за да творите там онези плодове, които са нужни за 

преуспяването на нашето войнство.  

 

Моите пожелания към вас са: носете с гордост на вашите младежки рамене 

славните пагони на българския офицер. Нека ценните негови качества, в името на 

които дадохме свещената войнишка клетва, бъдат чрез вас направени все по-

твърди и мощни, както гранитните недра на величествената Витоша, която със 

своята мощ и грандиозност ви е вдъхновявала в течение на тези три години. И 

вашият 49. Витошки випуск да бъде като мощен Витошки гранит в недрата на 

войската по своите ценни качества.” (Народна отбрана 1930:5) 

 

Анализ: 

 

Речта започва с обичайното учтиво, но и близко Драги господа портупей-юнкери и 

веднага следва позитивно генарализиращо встъпително изречение – Благородните 

усилия в живота на хората се свършват винаги с хубави резултати. Денят е 

празничен, производството на випускниците, речта също трябва да отговаря като 

емоционална нагласа и реализация на празничния ден. 

 

В нея доминират думи, свързани с комплекса от професионални и морални ценности, 

възпитани у младежите във Военното на Н.В.Училище –  военна дисциплина, служебен 
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дълг, славните пагони на българския офицер, достойни офицери, достойни командири, 

морални качества и ценности. 

 

Образите на плодните дръвчета и величествената Витоша правят речта по-конкретна, 

по-близка и по-въздействаща. Планината Витоша с нейната мощ и грандиозност, 

отново качествени характеристики, се прехвърлят на базата на сравнението като 

качествени характеристики на випуска, наричан 49-и Витошки випуск.  Всеки от 

випуските на Военното на Н.В.Училище има различно наименование освен цифровото 

– Люлински, Витошки и т.н. Цялата реч е издържана във високия стил, характеризира 

се с позитивна емоционалност и приповдигнатост. 

 

Текст: 

 

(Последни напътствия от Началника на Военното на Н.В. Училище към възпитаниците 

му при производството им – бел. ЛЙ ) „Обичайте войника, който ще командувате, 

защото само с това средство, само с безгранична обич към него, вие ще 

проникнете в сърцето и душата му и ще посадите там добродетелите, които ще 

желаете да носи и които ще направят силна армията, в която вие ще бъдете 

достойни водачи.  

 

… 

 

Работете непрекъснато върху себе си. Недейте смята, че като излизате оттук, 

сте изучили всичко; считайте, че има още голяма област от военното изкуство, 

неизвестна за вас: работете  непрекъснато върху себе си, като помните, че една 

крачка на място в нашето дело е много крачки назад. Аз ви познавам добре и не 

вярвам, че вие ще останате на това място, за да почувствате, че сте изостанали 

назад.” (Народна отбрана 1930:6) 

 

Анализ: 

 

Тези два текстови отрязъка бихме могли да считаме за апотеоз на обичта към хората и 

упорития, постоянен труд за непрекъснато усъвършенстване, качества, възпитавани в 

Училището. Младите възпитаници на Военното на Н.В. Училище сигурно имат нужда 

да чуят подобни слова, преди да се отправят към назначенията си. Текстът е толкова 

точен, житейски правдив и наситен с позитивна емоция, че не бих искала да го 

коментирам. Ще се спра само на отрязъка  работете  непрекъснато върху себе си, 

като помните, че една крачка на място в нашето дело е много крачки назад. Годината 

е 1930-а. Днес този подход се нарича Европейска програма за учене през целия живот. 

Тя тече в периода 2007-2013 г. Ние сме се придържали към този принцип през 1930-а 

година.  Мисълта е насочена към българската армия, чиято сила според оратора зависи 

и от достойните водачи - възпитаниците на Военното на Н.В. Училище. Отново 

съществен акцент е достойнството на офицера, поругано след 9 септември 1944 г. 

 

 

2.3. Албумът на 49-и Витошки випуск 

 

Като контраст на комунистическата терминология, която се открива в документите на 

Държавна сигурност, бих искала да цитирам албума на баща си от Военното на Негово 
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Величество Училище, защото там има текстове, които са показателни за ценностната 

система, в която са били възпитани българските офицери. 

 

Текст: 

 

Започвам с текста на клетвата: „Обещавам се и се кълна в името на Всемогъщия Бог, 

че аз, който съм повикан в редовете на войската на Българското Царство, ще 

слугувам честно и вярно на Царя и Отечеството и няма да пожаля живота си, 

както в мирно време за запазване реда и законите на страната, тъй и във време на 

война против враговете на моето Отечество – в свидетелство на което целувам 

Кръста и думите на Святото Евангелие. Амин.” 

 

Допълващи текстове:  

 

Войнишка клетва,  

Обичай Бога, Царя и Отечеството, 

Отдавайте Керасовото Кесарю, Божието Богу, 

Обичай царя, Да живее Негово Величество, Ура! Ура! Ура! Да живее Царство 

България, Обичай Отечеството.  

 

Анализ: 

 

Апелативното оформяне се редува с позитивния глагол обичам. Думите Бог, Цар, 

Отечество са поставени линейно една до друга и в йерархичен ред обвързват страната 

и държавата с вярата, с християнската религия. 

 

Подадени са и още две важни ключови думи от сферата на възпитанието: вярност, 

постоянство. 

 

Хералдиката включва и кръста, лъва, знамената. 

 

Текстът на клетвата поставя в линеен ред едно до друго държавата и родината – Царя и 

Отечеството, държавността и правовия ред – за запазване реда и законите на 

страната, териториалната сигурност и цялост – против враговете на моето 

Отечество. Оформянето на глагола в аз-стил засилва личната мотивация – обещавам 

се и се кълна. Същият ефект се постига и чрез използване на местоимението мой – 

моето Отечество. Лична привързаност и лична отговорност са основните акценти на 

клетвата. 

 

Текст: 

 

Въвеждащ текст в албума е следният: 

 

За теб дойдохме тук, Родино, 

От всички твои кътове. 

На теб да служим, татковино, 

Кат смели, верни синове. 

 

И всеки миг сме ний готови 

Над теб да бдиме със любов. 
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 Родино, твоите окови 

Ще скъсаме при бойни зов. 

 

Готови сме велико дело 

За тебе, майко, да творим, 

Съдбата твоя ние смело 

С венци и лаври ще дарим. 

 

Ние криеме във себе сили 

И огнен дух над нас витай. 

Гърди си в броня сме обвили 

Заветът роден в нас сияй… 

 

Анализ: 

 

Смелост, вярност, преданост, любов към родината – това са ценностите, възпитани във 

Военното на Н.В. Училище. Текстът е наситен с думи с висока емоционалност, които 

поддържат атмосферата на приповдигнатост, боен дух и дълг. Ще повторя - и морален 

дълг към родината. 

 

Албумът съдържа снимки на преподавателите и випуска. Към всяка страница е 

подадена ключова фраза и аз бих искала да ги цитирам, защото те са показателни за 

типа възпитание, получено във Военното училище: 

 

Пази славните традиции на alma mater. Напускайки я, отнеси ги с жар в родната 

войска! 

Помни клетвата си! Бъди готов винаги да я изпълниш! 

Дългът ти повелява: Обичай Царя и бъди готов да умреш за него! 

Помни войната! Тя да ръководи всичките ти мисли, чувства и воля! 

Съзнателно и гордо посрещай смъртта на Бойното поле! 

Само добрият подчинен е добър началник. 

Пази се от егоизма и кариеризма! Те рушат другарството. 

Победата е резултат от задружните усилия на всички родове войски. 

Кали духа си! Той ще ти осигури успеха! 

Помни осветените с Българска кръв народни завети! 

Пред Дързостта и Бог се прекланя. 

Личен пример. Само той възпитава и силно заразява. 

Най-висша мъдрост е да бъдеш постоянен в решенията си. 

Необикновеният случай иска необикновена решителност. 

Светът е на доблестните. 

Стойността на офицерския корпус е най-главният елемент на армията. 

Щастието помага на смелите. 

Празна раница не пази граница. 

Честта е наградата на добродетелта. 

Душата на армията се кове с векове. 

Най-здравите основи за всяка една Държава са силната армия и добрите закони. 

Прахът на мъртвите е създал отечеството. 

Армията е върховният страж на отечеството. 

Силата на дипломацията се основава на числото на щиковете зад гърба й. 

Всичката ни кръв принадлежи на родината. 
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Подчертах определени ключови думи от водещи текстове в албума на завършилите 49 

Витошки випуск на Военното на Н.В. Училище, защото те дават обща представа за 

духа, в който е възпитана нашата армия и ценностната система, оформена в училището. 

Разположени линейно в непосредствена близост, те създават силно натоварени като 

внушение асоциативни вериги главно в позитивен (но и в негативен) план: чест, 

добродетел, егоизъм, кариеризъм, другарство, доблест, дързост,  смелост, кален дух, 

народни завети, решителност, победа, задружни усилия, постоянство, личен пример, 

добродетел, армия, страж, отечество, родина, закони и др. Цялото това асоциативно 

поле, наситено с позитивни по значението си думи и фрази, ни дава сведения за 

ценностната система в българската армия по това време – 30-те години на ХХ-и в.  Ще 

добавя и заглавието на един от учебниците, използвани като фон на снимките в албума 

– „Записки по Военна психология” на проф. Казанджиев, което дооформя картината и е 

снимково свидетелство и потвърждение на факта, че университетски професори са 

били част от преподавателския състав на Училището.  

 

Ключови думи с особено важна семантика се изписват с главна буква, за да се 

поддържа желаният акцент: Държава, Дързост, Цар, Бог, Бойното поле, Българска 

кръв. 

 

Опитах се мислено да сравня текстовете на документите на Държавна сигурност с тези 

текстове и си дадох сметка, че хора като баща ми, възпитани с ценностите Честта е 

наградата на добродетелта,  Душата на армията се кове с векове едва ли биха могли 

лесно и безкомпромисно да приемат разрушаването и унищожаването на армията ни 

след 9.ІХ.1944 г. от „новата” власт.  

 

Кулминацията на този процес е датата 17.07.1946 г., когато е публикуван първият от 

няколко списъка на уволнени офицери за т.нар. фашистки, антидемократични, 

реставраторски и т.н. прояви от този сорт, измислица на активистите на Българската 

работническа партия (комунисти), идеологическия й апарат, за да бъде обезглавена 

българската армия и малограмотни хора да заемат мястото на добре обучения и 

възпитан в патриотичен дух офицерски  кадрови състав. Баща ми разбира се е в първия 

списък, при най-добрите професионалисти, „най-опасните”, според комунистите. 

Опасни, защото са добре подготвени специалисти.  

 

Интелигенцията не се съгласява лесно, тя мисли, тя разсъждава и едва тогава решава. 

Не е лесно и да бъде подкупена. Пак по същите причини. Защото тя мисли.  Затова по-

лесно е тя да бъде унищожена – ако не разстреляна, то поне – оклеветена и опозорена в 

обществен план. Това е основното въздействие на комунистическата идеология, 

средствата, като техники, стратегии, са описани в теория на манипулацията и 

специално – езиковата манипулация.  

 

Признавам, че това въздействие е особено мощно в негативен план, защото въздейства 

на най-неинформираните социални слоеве, а те са многобройни като количество. 

Затова и раздялата с нея у нас след 1989 г. е толкова мъчителна и за 20 години 

историческо време България е в увертюрата на процеса. Дори не в първо действие, а 

именно в увертюрата. 
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3. Военната  служба на майор Йордан Димитров Йорданов 

 

 

Историческата книга „Офицерски корпус в България 1878-1944 г.” включва името на 

баща ми под № 85. Сведенията, макар и непълни, вярно отразяват службата му и се 

засичат с данните от Държавния военноисторически архив: ЙОРДАНОВ Йордан 

Димитров – род. 11 юни 1907 г., Сливен, ж., 2 деца, подпоручик 6.ІХ.1930 г., поручик 

3.Х.1933 г., капитан 6.V.1939 г., майор 1.І.1945 г., служил: 3-то товарно артилерийско 

отделение 1935 г., 6-и дивизионен артилерийски полк 1939 г., 8-и дивизионен 

артилерийски полк 1944 г., Брегови артилерийски полк Бургас 1946, г., уволнен 1946 г. 

(Офицерски корпус 1996:51)  Аз съм родена в периода на социализма след уволнението 

му от армията и няма как да бъда отразена в офицерското досие на баща си. Липсва и 

назначението му в 6-о артилерийско отделение веднага след завършване на Военното 

на Н.В.училище през 1930 г. на 6.ІХ.1930 г., което засякох при проследяване на 

службата му в Държавния военноисторически архив. 

 

Текстовете, които ще цитирам по-долу, проследяват 19-годишната военна служба на 

баща ми майор Йордан Димитров Йорданов в българската армия от Военното на Н.В.  

училище до уволнението му от новата комунистическа власт през 1946 г. заедно с 

много други негови колеги, различни по чин и заемащи различно място във военната 

йерархия, но професионални военни. Те са извлечени от Държавния 

военноисторически архив във Велико Търново на 11. и 12.05.2010 г. и отчасти запазват 

словореда и правописа на оригиналните текстове, все пак осъвременени за по-лесно 

четене. 

 

3.1. ДВИА 2010: Фонд 1521, Опис І, Дело 388. Народно военно училище 

„В.Левски”, Азбучна книга за юнкери от Военното училище випуск 49-50, А-Я, 

започнато 927 ж., завършено 1931 г. , съдържа 249 листа, ІІ, 78.  

 

Лист 117. 

 

Име и презиме   Юрдан Димитров 

Месторождение  гр. Сливен 

Народност   Българ. (българска – бел. ЛЙ) 

Вероизповедание   изт.-прав. (източноправославно – бел. ЛЙ) 

Занятие, Грамотност   Бург. реална гимназия 

 

По-главните обстоятелства в преминаване на службата. Приет за юнкер в „1” курс 

зачислен по списъците на училището, 3 рота от 24.Х.1927 г. зап. № 57 & 2, 28.ІХ.1927. 

Положил клетва на 7 април, зап. № 23 &9, 21.ІV.1928. 

Преминал от 1 във 2 курс, зап. № 67&3, 30.ХІ.28. 

Повишен в чин „Младши порт. (портупей – бел. ЛЙ) юнкер”, зап. № 120, 12.ІХ.1989. 

Преминал от 2 в 3 курс, зап. № 131&2, 1.Х.1929. 

Повишен в чин „Ст.порт. (старши портупей – бел. ЛЙ) юнкер”, зап. № 120, 

14.VІІІ.1930. 

С Царска заповед № 18, зап. № 128 & 1, 22.VІІІ.1930 от 6.ІХ.1930 г. повишен в чин 

„подпоручик” и назначен на служба в 6-о Артилерийско Отделение. Разрешена му е 20-

дневна домашна отпуска от 9 до 28.ІХ.т.г. Същия месец да се яви направо в частта си, 

зап. № 135 а & 1, 6.ІХ.1930. Служебният му отпуск и атестационната книжка № 1267 от 

24.ХІ.1930 г. изпратени на Командира на 6 Артилерийско Отделение. 



 52 

 

3.2. ДВИА 2010: Фонд 813, Опис І, Дело 96. 6-и Дивизионен Артилерийски Полк, 20 

Артилерийски полк (65320), Заповедна книга по 6-о Артилерийско отделение. 

Започнато на І. 1930 год, завършено на ХІІ. 1930 год., съдържа 300 листа, І, 68. 

 

 

Лист 203 

 

КОМАНДИР 

6-о  

Артилерийско Отделение 

Справка № 69 

Гр. Сливен, 30.ІХ.1930 год.                       ЗАПОВЕД 

 

1. Да се показват от очакване на лице от 29.ІХ.т.г. явилите се в отделението 

Подпоручиците: ЮРДАНОВ Юрдан Димитров и…, които назначават първия за взводен 

командир в І/2 батарея, а втория… 

 

ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

Лист 215-219 

 

КОМАНДИР      Поверителна 

6-о 

Артилерийско Отделение 

Строево № 72 

Сливен, 16.Х.1930 година   ЗАПОВЕД ПО ЗАНЯТИЯТА 

        

 

Обявявам плана за стрелковата подготовка на полка за учебната 1930/1931 година.  

… 

ІІІ. Средства за постигане поставените цели. 

 

1. Общи нареждания: 

a) Да се отдават своевременно подробни нареждания и заповеди за занятията за 

всеки период време, като най-точно се определя учебното време за занятия, 

материала, който ще се премине и организацията на занятията. 

б) Всеки обучающ, въз основа на отдадената заповед, своевременно да си съставя 

най-подробен план за времето и материала, който ще се премине. 

в) Занятията да се водят редовно, без отлагане, съгласно съставените планове. 

г) Постъпването на младите войници да стане едновременно в края на м. януари, за 

да може на 1 февруари с всички да се почне обучението едновременно. 

д) Всички отпуски да се предвидят в плановете за занятия и пускането на войниците 

да става едновременно за всички, а не на две смени. През време на отпуски занятия 

няма да се произвеждат. 

… 

       ПОЛКОВНИК (подпис) 
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Лист 219 

 

КОМАНДИР 

6-о 

Артилерийско Отделение 

Сливен, 20 октомври 1930 год.  ЗАПОВЕД ПО ЗАНЯТИЯТА 

  

През зимния период 1930/931 година да се произведат занятия с: 

 

А. Офицерите 

Б. Подофицерите 

С. Войниците 

Г. Общи занятия 

 

 

Лист 222 

 

... 

Г. ПРЕГЛЕД НА ЧУЖДИЯ И НАШИЯ ВОЕНЕН ПЕЧАТ. 

 

21. Всички офицери да следят чуждия военен печат, като всички по-интересни въпроси 

срещнати се докладват пред всички офицери от Отделението. Всяко 20 число от месеца 

следните офицери ще се явят при мен и ми правят кратък преглед на срещнатите по-

интересни статии, от които аз ще определя кои да се докладват пред всички офицери. 

 

а/ Капитан Банов Р. – от французки… 

е/ Подпоручик Юрданов – от немски. 

 

22. Изучаването на чужд език трябва да бъде стремление на всеки офицер. Командира 

на полка препоръчва изучаването да става с преводи на статии от чуждите военни 

списания. За горната цел ще се дават ред статии на всички офицери, които в 

определения срок да бъдат преведени и представени. Добри помагала за изучаване 

фразцуски език и военната терминология могат да послужат французката временна 

инструкция за тактическото употребление големите единици – преведени от Цв. Попов 

– кн.11 от „Военна библиотека” и германския устав за полска служба ч.І и ІІ, преведени 

от същия, книжки №№ 17 и 17–б на същата библиотека е също едно добро помагало да 

изучаващите немски език. 

 

 

Лист 226 

 

Списък на темите, дадени за разработване от г.г. офицерите  от 6-о Артилерийско 

Отделение през учебната 1930/ 31 г. 

 

Дата на доклада   Съдържание    Възразители 

 

9.ІІ.1931 Подпоручик ЮРДАНОВ Стрелби бризантно,   Подпор. п.х.Рачев 

      на време. Стрелба с Г.И.З.   Подпор.Савов 
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Лист 238 

 

МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА  

№ 248 

София 15 октомври 1930 г.  ЗАПОВЕДИ ПО СЛУЧАЙ 

    ВЪЗШЕСТВИЕТО НА ПРЕСТОЛА НА 

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ 

 

се размениха следните телеграми: 

 

 София – Генерал-Лейтенант Бакърджиев, Министър на Войната 

 

Дълбоко трогнат от изказаните им по случай праздника поздрави, пожелания и предани 

войнишки чувства от страна на родната армия, изпращам Вам и на всички чинове от 

родната войска, моята най-гореща благодарност. 

        ЦАРЯТ 

 

 

 

3.3. ДВИА 2010: Фонд 813, Опис І, Дело 104. 6-и Дивизионен Артилерийски Полк, 

20 Артилерийски полк (65320), Заповеди по 6-о Артилерийско отделение. 

Започнато на І. 1935 год, завършено на ХІІ. 1935 год., съдържа 292 листа, І, 74. 

 

 

Лист 41 

 

КОМАНДИР     Строго-поверително 

6-о  

Артилерийско Отделение 

Строева № 16 

Сливен, 6.ІІІ.1935 год.          ЗАПОВЕД     

  

… 

2. Разрешавам на Поручик Юрдан ЮРДАНОВ  да се сгоди и встъпи в първи законен 

брак с девицата от гр. Сливен Параскевка Тодорова Никифорова. Заповядвам 

настоящата промяна да се впише в служебния му списък (Спр. Вх. № 394). 

 

      ПОЛКОВНИК /подпис/ 

 

Лист 129 

 

КОМАНДИР     Строго-поверително 

6-о  

Артилерийско Отделение 

Стрева № 16 

Сливен, 6.ІІІ.1935 год.          ЗАПОВЕД 

 

1. Със строго-поверителна министерска заповед № 154 от 15.VІ.т.г. назначават се в 

интерес на службатата:… от полка – Поручик Юрдан Димитров ЮРДАНОВ в 3-о 
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Товарно Артилерийско Отделение. На 27 т.м. е заминал за новото си местослужение и 

изключен от списъците на офицерите в полка и от заплата и всякакъв вид доволствия от 

1.VІІ.т.г. 

… 

        ПОЛКОВНИК (подпис) 

 

Лист 245 

 

Приложение № 5 към Заповед № 77/1935 г. 

 

Длъжността на войника към себе си и към гражданите. Държането на войника в и вън 

от казармата. 

 

А. Учебна цел. 

 

Като се посочат всички длъжности на войника и необходимостта и голямата полза от 

тях, да се накара съзнателно да ги усвои до степен да му станат втора природа. 

 

Б. Учебен материал. 

 

1) Грижи и стремеж да станат преди всичко човеци, да създадем човешкото у себе 

си. 

2) Какви лични качества и достойнства трябва да притежава всеки войник и 

стремежа му да ги всади в себе си: нравственост и съвест, воля и характер, 

самообладание и умереност, постоянство и търпение, деятелност и труд, 

образование и самообразование, чест, честолюбие и скромност. 

3) Добродетели и длъжности, които войникът трябва да притежава и вкорени в 

себе си и към другите хора: състрадание, справедливост, любов към ближния, 

любов към истината и правдата. 

4) Длъжности към Отечеството и държавната власт: любов към Отечеството, 

подчинение на законите, уважение към властта, обич към българското, 

съдействие на държавата, пазене на държавното имущество. 

5) Държане на войника в казармата: да обича казармата, да бъде привързан към 

нея, да обича началниците си, да възприема съзнателно всичко, което го учат в 

казармата, да изпълнява всичко, което му заповядат; във възложената му работа 

да бъде точен и акуратен; да обича другарите си и се стреми да им бъде полезен; да 

бъде напълно дисциплиниран войник. 

6) Длъжности на войника вън от казармата: Да пази войнишкото благоприличие; 

да пази честта и имота на гражданите; да се стреми с държанието си да запази и 

засили народното доверие във войника.  Източници: Поучения за войника 

гражданин, стр.стр. 20-42. 

… 

    ПОЛКОВНИК – Командир 6-о Артилерийско Отделение 

 

 

 

3.4. ДВИА 2010: Фонд 823, Опис І, Дело 1, 3-о Армейско Товарно Артилерийско 

отделение, Заповедна книга. Започнато на V. 1935 год, завършено на ХІІ. 1935 год., 

съдържа 122 листа. 
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Лист 1 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

Строева № 1 

гр. Сливен, 25 май 1935 г.      ЗАПОВЕД 

 

 

1. Съгласно стр.поверителна Министерска заповед № 73 „ь” от 15 април 1935 година, 

формира се от 1 април 1935 година „3-о” Товарно Артилерийско Отделение с 

постоянно местоквартирование гр. Сливен и явни наименования „6-о Артилерийско 

отделение” и „Щаб 5 Пограничен Сектор”. Отделението ще се формира окончателно 

м/у 1 и 10 юли т.г., като се събират товарните батареи от 5 и 6 дивизионни 

артилерийски полкове. 

… 

       ПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

Строева № 1 

гр. Сливен, 1.VІІ. 1935 г.      ЗАПОВЕД 

      

… 

3. Да се показват на лице назначените в интерес на службата със строго поверителна 

Министерска заповед № 154 от 15.VІІ.т.г. в отделението офицери, както следва: 

- От 6-и Дивизионен Артилерийски полк – Поручик Йордан Димитров ЙОРДАНОВ, 

явил се на 25.VІ.т.г. 

… 

       МАЙОР (подпис) 

 

 

Лист 32 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

Строева № 1 

20 юли 1935 г., Сливен    ЗАПОВЕД 

 

… 

2. Да се показва в командировка на 4 и 5 юли т.год. Адютанта на Отделението Поручик 

ЮРДАНОВ Юрдан от ст. София по служебна работа. Същия е пътувал на свои 

средства от гр. Сливен до гр. София и обратно по БДЖ. Държавна квартира не е 

използвал. Да му се требват следуемите му се щатно дневни и безотчетни пари. 

Командировката му е разрешена с писмо № 891 от 29.VІ.т.г. от Щаба на 3-и пехотен 

полк (вх. № 231). 
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… 

       МАЙОР (подпис) 

 

 

3.5. ДВИА 2010: Фонд 823, Опис І, Дело 16, 3-о Армейско Товарно Артилерийско 

отделение, Заповеди. Започнато на І. 1939 год, завършено на ХІІ. 1939 год., 

съдържа 308 листа. 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

№ 2 

1 януари 1939 г., Търговище   ЗАПОВЕД 

 

Обявявам в препис заповедта № 1 от 1.І.1939 год. на Г-на Министъра на Войната, която 

да се прочете пред всички членове на отделението. Препис.  

 

Министър на Войната 

№ 1 

ст.София, 1.І.1939    ЗАПОВЕД 

 

ОФИЦЕРИ, ПОДОФИЦЕРИ И ВОЙНИЦИ, 

 

Приключваме текущата 1938 година.  

Приключваме я с чувство на задоволство, защото резултатите от неуморната дейност на 

всички чинове от войската са очевидни, всепризнати и окуражаващи. 

Приключваме я насърчени от голямата любов и всестранните грижи, с които сме 

обкръжени от народа. 

Приключваме я, обнадеждени от добрите перспективи, които мъдростта на нашия 

ВЪРХОВЕН ВОЖД ни открива. 

 

ОФИЦЕРИ, ПОДОФИЦЕРИ И ВОЙНИЦИ, 

 

Да посрещнем Новата година с вяра в доброто бъдеще на Родината и с пълното 

съзнание, че ние самите сме ковачите на това бъдеще. Затова: да се сплотим здраво 

около нашия ВЪРХОВЕН ВОЖД, с ясното съзнание, че само така нашите усилия ще 

бъдат обединени и насочени в най-подходящата посока; да напрегнем всичките си 

усилия, за да направим от войската сигурна опора на държавата в днешните несигурни 

времена; да заработим денонощно в казармата, за да се отплатим на народа си достойно 

за големите жертви, които той направи за своята въоръжена сила; да заработим 

неуморно и всеотдайно, за да създадеме, ние самите, условията, при които новата 1939 

година да бъде наистина честита. 

 

Да бъде честита на нашия ВЪРХОВЕН ВОЖД и ЦЕЛИЯ ЦАРСТВУЮЩИ ДОМ! 

Да бъде честита за българската държава и за всички българи! 

Да бъде честита за българската войска и българското оръжие! 

 

      Даскалов 

      ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
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      ЧУКУРСКИ (подпис) 

      ПОДПОЛКОВНИК 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

№ 4 

3 януари 1939 г.  

гр.Търговище    ЗАПОВЕД 

 

… 

2. За приемане на качество и количество доставените или закупени от пазара за 

нуждите на отделението разни материали и предмети през месец януари т.г. 

назначавам комисия в състав: председател вр. Командир на 1. батарея – поручик 

Йордан Д. ЙОРДАНОВ и членове: ковчежника на отделението Белчо Д. 

БЕЛЧЕВ и домакинския фелдфебел – Димо К. КАРАИЛИЕВ. 

… 

      Чукурски (подпис) 

      ПОДПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 32 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

№ 20 

11 февруари 1939 г.  

гр.Търговище    ЗАПОВЕД 

      …  

      ПРОТОКОЛ 

 

Днес 16 януари 1939 г. в гр. Търговище, комисията назначена със заповед № 123 от 

20.ХІІ.1938 г. на Командира на отделението в състав: председател – Поручик Йордан Д. 

ЙОРДАНОВ и членове: Подпоручик Иван Т. КУРДОВ и ветер. Подпоручик Паун 

П.ПАУНОВ, за преглеждане книгата по отчетността на отоплителните и осветителни 

материали за второто шестмесечие на 1938 г., се събра в пълния си състав в 

канцеларията на командира на 1. батарея, прегледа приходно-разходната книга за 

същите материали и наредбите по домакинството в отделението и намери… 

… 

 

       Чукурски (подпис) 

       ПОДПОЛКОВНИК 

 

Лист 48 

 

Приложение № 1 към заповед № 25/ 939. 

Списък 
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на офицерите  и фелдфебелите-школници от 3 Арм. Товар. Артил. Отделение, които ще 

вземат участие в занятията през летния период на 1939 година с обозначение, каква 

постоянна и допълнителна длъжност им се възлага да изпълняват. 

 

Поручик Йордан Дим. ЙОРДАНОВ 

 Постоянна длъжност   К-р Свърз. взвод 

 Допълнителна длъжност  К-р 3 взвод 

      Ш.П.К.П. 

… 

 

      Чукурски (подпис) 

  ПОДПОЛКОВНИК – КОМАНДИР 3.Арм. Товар. Артил. Отделение  

 

Лист 65 

 

КОМАНДИР 

3-о 

Товарно Артилерийско Отделение 

№ 35 

25 март 1939 г.  

гр.Търговище    ЗАПОВЕД 

 

1. Съгласно поверителна Царска заповед № 18 от 11 март 1939 година, превеждат се в 

интерес на службата в и от отделенянето й се назначават в длъжност, следните 

офицери, а именно: 

… 

в/ Взводния командир от отделението Поручик Йордан Дим. ЙОРДАНОВ – за 

командир на батарея в 6 Дивизион. Артилер. Полк в гр. Сливен. 

В изпълнение на горната Царска заповед, заповядвам: 

А. Поручик ЙОРДАНОВ да сдаде по всичко и по законно основание командуването на 

свързочния взвод на Подпоручик Димитър Н. НЕДЕВ и замине за новото си 

местослужене – 6 Дивиз. Артил. Полк – Сливен. 

… 

       Чукурски (подпис) 

       ПОДПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 67 

 

МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА 

№ 51 

ст. София, ІІ.1939 г.     ЗАПОВЕД 

 

Обявявам по Войската, че по случай Рождения ден на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО са 

разменени следните телеграми: 

 

София – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Даскалов – МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА 

 

Трогнат от войнишките поздрави и преданите чувдства, които ми изказвате за 

Рождения ми ден, благодаря най-сърдечно Вам и всички чинове от Родната войска. 
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ЦАРЯТ 

 

София – Двореца – НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ 

 

По случай Рождения Ви ден от мое име и от моето и на всички чинове от Войската, 

поднасям на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО нашите войнишки поздрави и нашата готовност да 

следваме безрезервно ВЪРХОВНИЯ СИ ВОЖД за изпълнение на възложените на 

Войската задачи. 

 

       Даскалов 

     ГЕНЕРАЛ-МАЙОР – МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА 

 

Заповядвам настоящата заповед да се прочете пред всички роти, батареи, ескадрони и 

командири. 

 

       Даскалов 

       ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

 

 

3.6. ДВИА 2010: Фонд 813, Опис І, Дело 109, 6-и Дивизионен Артилерийски Полк. 

20 Артилериски Полк (65320). Заповеди. Започнато на І. 1939 год, завършено на 

ХІІ. 1939 год., съдържа 429 листа, І , 78. 

 

 

Лист 106 

 

КОМАНДИР 

6-и 

Дивиз. Артилерийски Полк 

№ 41 

31 март 1939 г.,  

гр. Сливен     ЗАПОВЕД 

 

… 

4. Да се показва на лице в полка от 27.ІІІ.т.г. Поручик ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

ЙОРДАНОВ (спр. заповедта по полка № 38 п.1 от т.г.) Пътувал на свои средства по 

Б.Д.Ж. от гр. Търговище до гр. Сливен. 

… 

      Кираджиев (подпис) 

      ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 180 

 

КОМАНДИР 

6-и 

Дивиз. Артилерийски Полк 

№ 61 

23 май 1939 г.,  
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гр. Сливен     ЗАПОВЕД 

 

1. С пов. Царска заповед № 32 от 6 май т.г. повишават се в чин „Капитан” командирите 

на батареи от полка, Поручиците ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ и ХРИСТО 

ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ. Настоящата промяна да се впише в служебните им списъци. 

… 

      Кираджиев (подпис) 

      ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 320 

 

АКТ 

за проверка на паричните книги и касата на фонда „СОБСТВЕНИ ПАРИ НА ПОЛКА”, 

за времето от 18 април до 24 юли 1939 год. включително. 

 

Днес 25 юли 1939 год. гр. Сливен, комисията назначена със заповед № 74 & от 30 юни 

1939 год. на Командира на 6-и Дивиз. Артилерийски Полк в състав: Председател: 

Капитан Йордан Димитров ЙОРДАНОВ и членове: Поручик Апостол Христов ДЯДОВ 

и Контрольор по отчетността при 3-о дивиз. Счетоводство Продан ПРОДАНОВ, за 

проверка собствените пари на полка за времето от 18 април до 24 юли 1939 год. 

включително, след като направи нужната проверка в присъствието на Ковчежника на 

Полка Петър ТАЛАШМАНОВ, на прихода и разхода констатира следното: 

… 

ІІІ. По проверка отчетните книги. 

Паричната книга е водена редовно и правилно. Всички постъпили суми са записани на 

приход своевременно. Всички разходвани суми са изписани съобразно нужните 

оправдателни документи. Срещу всички постъпили суми със слубежни писма, които са 

вписани във вход. Дневник и за тия получени от ръка, са издадени квитанции от кочан 

надлежно заверен. 

… 

      Подписи: 

 

 

3.7. ДВИА 2010: Фонд 813, Опис І, Дело 123, микрофилм, № 6661 

 

 

Лист 111-112 

 

КОМАНДИР 

6-и 

Дивиз. Артилерийски Полк 

№ 6 

17 октомври 1944 г.,  

гр. Сливен     ЗАПОВЕД ПО ЗАНЯТИЯТА 

       

 

… 

ІІІ. Указания по водене подготовката 

А.1. Морална подготовка 
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Нашата войска изживя един болезнен период след 9.ІХ.т.г. Дисциплината на 

частите поотслабна, а авторитетът на началниците разколебан. 

Току-що изживяните събития за лишен път показаха, че началници с добри 

обноски към подчинените винаги успяват да държат подчинените си в ръка, при 

каквито и да са обстоятелства.  

Всички началници проникнати от новите идеи да вложат всички си сили, знания 

и похват, за хващане здраво в ръцете си поделенията, чиято съзнателна дисциплина да 

не отстъпва на същата от по-преди. 

Помощник-командирите на полкове и артилерийски отделения… (не се чете – 

бел. ЛЙ) по провеждане на моралната подготовка. Като първа цел за достигане от 

помощник-командирите е укрепването на дисциплината в частите. 

Дейност на помощник-командирите в общи линии – съгласно м.3№ 352 от 22.ІХ. 

т.г., препис от която Ви се изпрати чрез помощник-командирите. 

Ако отделенията имат възможност, радиочасът за войника непременно да се 

слуша от всички чинове. 

Вестник „Народна войска” редовно да се раздава на военните чинове.  

В свободното време помощник-кимандирите да подготвят и изнесат по една-две 

беседи пред всички военни чинове, целта на които да бъде културно-просветно и 

политическо възпитание на военните чинове. 

Седмично веднъж да се съобщават на войниците военните събития, като се 

наблегне на тия на нашите части – водещи бой на западната ни граница. 

… 

     Кацаров (подпис) 

Командир 6 Дивиз. Арт. Полк      ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 151 

 

КОМАНДИР 

6-и 

Дивиз. Артилерийски Полк 

№ 8 

3 декември 1944 г.,  

с. Маломир     ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

       

… 

6. Сдаване и приемане на длъжност.  

В изпълнение сл. Писмо № 3489 от 25.ХІ.т.г. на Началника на Канцеларията при 

Министерството на Войната, на 28 ноември т.г. се яви в полка Подполковник ГЕОРГИ 

ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ на длъжност командир на А.О.  

На 4 декември т.г. същия прие във всяко отношение длъжността Командир на 

2/6 А.О. от досегашния командир на това отделение – Капитан ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

ЙОРДАНОВ, който се изпраща на обучение на младите войници в 6. допълваща 

батарея.  

От 4 декември Подполковник ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ назначавам на 

длъжност Командир на 2/6 А.О. и Капитан ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 

освобождавам.  

… 

     Кацаров (подпис) 
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     ПОДПОЛКОВНИК 

 

 

3.8. ДВИА 2010: Фонд 704, Опис ІІ, Дело 109, арх. ед. 71., 10-и Артилерийски Полк. 

Заповеди. Започнато на Х. 1944 год, завършено на ХІІ. 1944 год., съдържа 514 

листа, І , 148. 

 

КОМАНДИР 

8-и Дивиз. Арт. Полк 

№ 113 

12 октомври 1944 г. 

СЛЕДА     ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

       

 

1. На вр. обучение пом. командири 

  

Обявявам списъка на повиканите на вр. Обучение помощник командири в полка, 

а именно: 

1/ Теню Тенев Пондев от гр. Стара Загора явил се на 22 септември 1944 год. за 

„помощник командир на полка”. 

… 

Райно Колев Желев 

Герман Ганчев Кънчев 

Видю Димов Петков 

… 

     (подпис) 

     ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 12 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

26 октомври 1944 г. 

СЛЕДА 

шифър, 4 

да се запази     ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

      

 

… 

6. В очакване офицери 

 Съгласно сл. Писмо № 1457 от 12.Х.т.г. на М.В – Щаб на войската – 

Артилерийска инспекция в интерес на службата се назначават в полка следните 

офицери: 1. Капитан ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ, к-р на отделение в 6-и 

Дивиз. Артилерийски Полк за такъв в полка. 

… 

      (подпис) 

      ПОЛКОВНИК 
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3.9. ДВИА 2010: Фонд 704, Опис ІІ, Дело 74, 10-и Артилерийски Полк. Заповеди. 

Започнато на V. 1945 год, завършено на ІХ. 1945 год., съдържа 245 листа, 514, І , 

151. 

 

 

Лист 22 

 

КОМАНДИР  

10-и 

Артилерийски Полк 

№ 1/ 1945 година    ЗАПОВЕД 

 

… 

Желая на всички чинове здраве и полезна служба на обновената ни Родина. 

 

      (подпис) 

      ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 1 

 

КОМАНДИР     Лично-поверително 

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 1 

12 май 1945 година    

с. Дълбоки, Ст. Загорско   ЗАПОВЕД 

 

... 

2. Полкът се образува по мирновременния щат 1945 година и за негов командир съм 

назначен аз – Полковник ДРАГИЯ ПАВЛОВ ДРЕХАРОВ. 

 

    Командир на отделението 

    Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ 

 

 

Лист 60 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 15 

9 юни 1945 год. 

с. Богомилово, Ст. Заг.    ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

        

 

1. Сдал и приел длъжност. ОФИЦЕРИ. 

Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ и поручик Асен Ценов ГЕОРГИЕВ в изпълнение 

на служебното ми писмо № 130 о 3.VІ.н.г. донасят, че на 4 юни н. год. първият от тях 
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сдал, а вторият приел по всичко и на законно основание командването на 1/8 артилер. 

Отделение. … 

2. Също – Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ и поручик Васил Луков ПАВЛОВ в 

изпълнение на служебното ми писмо № 130 от 3.VІ.н.г. донасят, че на 4.VІ. н.год. 

първият от тях приел, а вторият сдал по всичко и на законно основание командването 

на 2/8 артил. Отделение.  

… 

       Дрехаров (подпис) 

       ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 93 

 

Командир 

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 22 

24 юни 1945 година 

с. Богомилово, Ст.Заг.   ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

       

 

1. Сдали длъжност чинове: 

… 

10. Командира на 2/8 А.О. Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ – на майор Васил 

Христов Василев. 

… 

       Дрехаров (подпис) 

       ПОЛКОВНИК 

   Вярно, (подпис) 

  Поручик – Началник строевата секция при 8. Дивиз. Артил. Полк. 

 

 

Лист 103 

 

КОМАНДИР 

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 25 

25 юни 1945 г. 

с. Богомилово, Ст.Заг.    ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

        

… 

8. Приел длъжност офицер. Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ от полка донася, че 

на 24 юни 1945 год. приел по всичко и на законно основание командването на 1/8 

артил. Отделение. От горната дата същият да встъпи в изпълнение на тази длъжност. 

… 

       Стефанов (подпис) 

       ПОЛКОВНИК /подпис/ 
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Лист 83 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 19 

21 юни 1945 г. 

с. Богомилово, Ст.Заг.    ЗАПОВЕД ПО ЗАНЯТИЯТА 

         

 

Обявявам, че при срочния преглед на подготовката на войниците от „Школата за 

канд. Подофицери” е установено, какво същата е незадоволителна. Най-добра 

сравнително теоретически и практически, тя е в третия взвод – свързочници. Като 

причини за незадоволителния резултат, трябва да се смятат следните: 

 1. Липса на подготвени взводни командири. Такива са били само офицери 

от запаса. 

 2. Смяна на взводните командири, поради излизането на някои от състава на 

допълващата батарея и полка. 

 3. Отсъствие на подготвен офицер за началник или ръководител на 

школата. За такъв е бил изпратен през м. март майор Йордан Димитров 

ЙОРДАНОВ, единственият действащ офицер, но същият като командир и на 

допълващата батарея не е имал физическата възможност да се отдаде всецяло на 

школата. 

… 

 7. Недостатъчната обща интелигентност на школниците. За да са в състояние 

с достойнство да заемат и изпълняват длъжностите, за които се подготвят школниците, 

необходима е сериозна работа до края на срока на подготовката им. 

 Подготовката възлагам на майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ, когото 

назначавам началник на школата. Същият, като има предвид добития резултат и 

слабите страни, нека се заеме сериозно с подготвянето на школниците, за да може да 

се достигне успех, който да позволи на бъдещите оръдейни командири, 

наблюдатели и свързочници да изпълняват длъжността си задоволително. 

 Апелирам към школниците да се проникнат от съзнанието за дълга им като 

командири на основните единици в артилерията и да проявяват повече старание и 

усърдие, за да се подготвят като достойни командири. 

… 

       ПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

Лист 84 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 20 

22 юни 1945 г. 

с. Богомилово, Ст.Заг.    ЗАПОВЕД 

        



 67 

 Обявявам, че вливането в полка на действующите чинове – офицери, 

подофицери, чиновници и войници от бойния полк, а така също конете и 

превързочните средства, трябва да се извърши най-късно до 24 юни н.г.  

 Вливането ще се извърши, като поделенията и „службите” в полка се приемат от 

действующите командири от бойния полк.  

 За целта заповядвам, досегашните командири и началници на служби от полка, 

да сдадат по всичко и на законно основание в срок до 12 часа на 24 т.м. вкл. 

Командването на единиците в службите си, както следва: 

… 

 12. Вр. командир на 1-о А.О. о-з. поручик Асен Ценов Георгиев, на майор 

Йордан Димитров ЙОРДАНОВ. 

… 

       (подпис) 

       ПОЛКОВНИК 

 

 

Лист 122 

 

КОМАНДИР      Поверителна 

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 28 

28 юни 1945 г. 

Ст. Загора  ЗАПОВЕД ЗА ЗАНЯТИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА БАТАРЕИ… 

    

І. Цел на подготовката. 

 1. Морално:  а) Да се продължи възпитанието и самовъзпитанието на началници 

и подчинени като бойци – синове на своята Родина. 

   б) Да се калят в упорита духовна издържливост: при 

продължителни и тежки физически и морални изпитания и опасности. Дисциплина и 

стегнатост и външен вид. 

   в) Да се повиши съзнанието и самочувствието на всички 

артилеристи, че благодарение на интелигентността на нашия народ, 

работоспособността му, системната му подготовка и ентусиазма, нашата артилерия се е 

показвала като една от най-добрите в Европа и съперничи да бъде първа. 

… 

      ПОЛКОВНИК (подпис)   

     

 

Лист 145 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 30 а 

15 юли 1945 год. 

с. Богомилово, Ст. Заг.   ЗАПОВЕД ПО ЗАНЯТИЯТА 

 

 Обявявам резултата от крайния преглед на завършилите курса разни школи в 

полка. 
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 1. Школа за подгот. на р. к-ри. Школата биде представена от Н-ка на същата 

Майор Йордан ЙОРДАНОВ при вз. К-ри:… 

 

 Изпитен лист: 157 

 Явили се: 142 

 Завършили: 142 

 Незавършили: 15 

  

 Произведен на 13 и 14 юли 1945 г., Богомилово. 

    

      (подпис) 

     Майор – Председ. на комисията 

 

 

3.10. ДВИА 2010: Фонд 704, Опис ІІ, Дело 78, 10-и Артилерийски Полк. Заповеди. 

Започнато на І. 1946 год, завършено на V. 1946 год., съдържа 405 листа, 514, І , 155. 

 

 

Лист 199 

 

КОМАНДИР  

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 28 

18 март 1946 год. 

с. Богомилово, Ст. Заг.   ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

… 

 4. Заминал офицер. Със поверителна Мин. Заповед № 26 от 31.І.т.г. Майор 

Йордан Димитров ЙОРДАНОВ се превежда на служба за командир на А.О. в бреговия 

артилерийски полк гр. Бургас. 

 Същия в сл. Писмо № 15 т.г. донася, че в изпълнение на служебното ми писмо № 

1426 т.г. на 13 март т.г. е заминал за новото си местослужане – Бреговия артилерийски 

полк гр. Бургас. 

… 

       (подпис) Стефанов 

       ПОЛКОВНИК 

 

Лист 157 

 

КОМАНДИР 

8-и 

Дивиз. Арт. Полк 

№ 29 

18 март 1945 год. 

с. Богомилово, Ст. Заг.   ЗАПОВЕД  

за занятията с младите войници – набор 1925 год., старослужащите 

войници, офицери и подофицери през учебната 1946 година 

 

… 
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 І. Цел на подготовката. 

 При провеждане занятията с войниците и командния състав да се имат предвид 

следните общи цели: 

 1. В морално политическо отношение. 

 а) Да се развият гражданските и военни добродетели: честност, откровеност, 

пазене на общественото и държавно имущество, храброст, търпение, упоритост, 

другарство, дисциплина в боя, почит, съзнание за дълг към народ и родина. 

 б) Да се запознаят военнослужащите с програмата на Отеч. фронт, устройството 

на държавата, съвременните политически учения и др. 

 в) Създаване и развитие в командния състав, психологическа настройка за 

честни изпълнители на дълга на своя народ. 

… 

      (Стефанов) 

    ПОЛКОВНИК-КОМАНДИР 8 Дивиз. Арт. Полк 

 

 

3.11. ДВИА 2010: Фонд 1047, Опис І, Дело 62, Брегови Артилерийски Полк. Гр. 

Бургас. Заповеди. Започнато на І. 1946 год, завършено на ХІІ. 1946 год., съдържа 

388 листа, І , 31. 

 

 

Лист 50 

 

Бр. КОМАНДИР  

Бургаски Брег. Артилер. Полк 

№ 13 

12 февруари 1946 г. 

Бургас      ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

… 

Привежда се офицер. 

 2) Със поверителна М.З. № 26 от 31.І.т.г. командира на артилерийско отделение 

в 8 дивиз. Артил. Полк – Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ, се привежда на служба 

в полка за такъв. Същия да се зачисли по списъците на полка и до явяването му да се 

показва в очакване. 

… 

      ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

Лист 55 

 

Бр. КОМАНДИР  

Бургаски Брег. Артилер. Полк 

№ 13 

12 февруари 1946 г. 

Бургас      ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

…  

Превежда се офицер. 

 а) също. Със поверителна М.З. № 26 от 31.І.т.г. командира на артилерийско 

отделение в 8 дивиз. артил. полк – Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ, се привежда 
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на служба в полка за такъв. Същия да се зачисли по списъците на полка и до явяването 

му да се показва в очакване. 

… 

      ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

Лист 55 

 

Бр. КОМАНДИР  

Бургаски Брег. Артилер. Полк 

№ 14 

13 февруари 1946 г. 

Бургас      ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

 

 1) Обявява се личния състав на полка. Обявявам за сведение личния състав на 

полка към 1 февруари т.г. както следва: 

… 

Щаб А.С. „Поморие”: І. ОФИЦЕРИ. 

 1. Майор Йордан Димитров ЙОРДАНОВ, к-р отделението. 

… 

      ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

Лист 83 

 

Бр. КОМАНДИР  

Бургаски Брег. Артилер. Полк 

№ 19 

16 март 1946 г. 

Бургас      ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

 

… 

 1) Явил се офицер. Показаният в очакване – Майор Йордан Димитров 

ЙОРДАНОВ (спр. запод. № 13 от т.г. на полка), на 13 т.г. се явил на служба във полка, 

от която дата да се показва на лице и зачисли на всякакъв вид доволствия. Същия 

назначих за командир на А.О. „Поморие”. Да му се требват полагаемите се преводни 

пари за този му превод, като семеен. Пътувал от гр. Ст.Загора до гр. Бургас по Б.Д.Ж. 

безплатно със в.к. билет (спр. докладната книга). 

… 

      ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

 

Лист 246 

 

Бр. КОМАНДИР  

Бургаски Брег. Артилер. Полк 

№ 63 

1. август 1946 г. 

Бургас      ЗАПОВЕД ПО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 
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 1) УВОЛНЯВА СЕ ОФИЦЕР. С поверителна М.З. от 13. юли т.г. Майор Йордан 

Димитров Йорданов от полка, се уволнява от служба за груби фашистки проявления, 

считано от 21.т.м., от която дата да се изключи по списъците на полка… 

… 

      ПОДПОЛКОВНИК (подпис) 

 

Документът е заверен в Държавния военноисторически архив във Велико 

Търново на 11.05.2010 г. – ДВИА, Ф. 1047, Оп. 1, а.е. (архивна единица) 62 - бел.   

ЛЙ). 

 

 

Общ коментар: 

 

По време на работата си в Държавния военноисторически архив във Велико Търново на 

11 и 12 май 2010 г., проследявайки службата на баща си от постъпването му във 

Военното на Негово Величество Училище до политическото му уволнение от новата 

комунистическа власт като майор от българската армия, имах възможност да се 

докосна до епоха, на която не съм съвременничка, до българската история от 1927 до 

1946 г.  

 

При сравняване на документите преди и след 9.ІХ.1944 г. се очертават ярко двата 

периода, макар че българската армия в първите години след 9.ІХ.1944 г. е била 

ръководена все още от офицери, получили образованието си в предишната историческа 

епоха. До фаталното за българската армия лято на 1946 г., когато на 17.07. във в. 

„Работническо дело” е публикуван първият списък на уволнени български офицери, 

последван и от други списъци с публикувани много повече имена на български 

офицери, броят им непрекъснато нараства, до окончателното обезкръвяване на 

българската армия. Петият списък е публикуван на 2.08.1946 г. 

 

Кое се натрапва на пръв поглед? Изключителната грижа за точност и прецизност, с 

които е регистрираната информацията от заповедите в българската армия, 

финансирането, редовно проверявано от специални комисии, регистрирането и 

отчитането и на най-малкия детайл от снабдяването, включително и закупените бели и 

черни конци и копчета или отоплителните и осветителните материали. Прави 

впечатление отговорността, с която се следи изразходването на средствата от 

държавното финансиране на българската армия в периода преди 9.ІХ.1944 г.Сериозна и 

трогателна е грижата за  конете, които са част от артилерийския екип. Смъртта на кон, 

струваш пари на държавата, е можело да доведе до сериозни санкции за офицера, който 

не е забелязал навреме влошилото се здраве на коня и не е предприел необходимите 

мерки. Строг контрол на отчетните книги, постоянно проверяващи комисии на месец, 

тримесечие и шестмесечие, които сменят състава си, пестене на всеки държавен лев, 

изразходван за войската, това е най-общото впечатление, което човек получава при 

прочитане на документите. С червен молив е номериран всеки лист от отчетните книги, 

за да не може да се унищожават документи. 

 

Пак във връзка с качеството на извършваната работа бих отбелязала калиграфски 

написаните на ръка заповеди и цветните таблици за занятията на войниците. Освен 

изрядно поддържана, документацията е и красиво написана. Идва 9.ІХ.1944 г., а с него  

- и хаосът на войната. Макар и написани на пишеща машина и грамотно, защото все 
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още във войската работят добре образованите „стари” кадри, делата съдържат 

документи, написани на карирани листа, на пилюр, просто на хартията,  която е била на 

разположение в момента. На много места видях втори екземпляр на заповеди, написани 

на синьо индиго, ясно е, че първият екземпляр се е пазел на друго място. Дори и чрез 

тази „външна” на пръв поглед небрежност може да се направи сравнение между двата 

исторически периода – отиващия си и идващия и качествената разлика между тях, като 

доброто качество в никой случай не е на страната на идващото „ново”. Точно 

обратното, още първите симптоми говорят за сериозно влошаване именно на 

качествената страна на живота в България. 

 

Животът на баща ми е живот на всеки български офицер с постоянните занятия – 

морална подготовка, строева подготовка, бойна подготовка, физическа подготовка, 

стрелкова подготовка, специална подготовка и т.н. И още -  с постепенното израстване 

във военната йерархия,  със строго определеното време на работа в един артилерийски 

полк, изразено във военните термини „сдаване и приемане на длъжност”, 

„освобождаване и назначаване на длъжност” и термините „да се показва налице”, „да 

замине за новото си местослужене”, като „назначен в интерес на службата” със 

„строго поверителна Министерска заповед”. Приет за юнкер във Военното на Н.В. 

Училище, назначен за артилерист, повишен в чин младши портупей юнкер, старши 

портупей юнкер, подпоручик, назначен в 6-о артилерийско отделение в Сливен. Това е 

началото, годината е 1930. 

 

Самото трудово ежедневие включва сериозен график на самите занятия – учебно време, 

материала, който ще се премине и организацията на занятията, подробни разчети на 

времето. Освен другите си воински задължения офицерите са били задължени да 

разработват и тематични доклади, като освен докладчиците са били определяни и двама 

„възразители” на докладчика, които днес бихме определили като „опоненти”. В 

съвременната система на обучение, в Хайделбергския университет например, 

методиката на работа е малко попроменена. По един въпрос докладват двама 

референти, а студентската група обсъжда с привеждане на аргументи и 

контрааргументи, като преподавателят-професор е само модератор и краят на диспута 

задължително се  оставя отворен, без натрапена истина от „последна” инстанция. Така 

студентите се обучават да анализират критично всяка информация, което виждаме и в 

практиката на българското офицерство от 30-те години. С тази цел са били определяне 

т.нар. „възразители”, в случая, който цитирам, със същия чин. Вероятно е съществувало 

подобно правило, за да се избегне пресата на йерархията. Не допълнителен контрол 

„отгоре”, а хоризонтална обучителна структура. 

 

И още нещо.  Бих искала да коментирам качеството, което се е изисквало от работата 

на българските офицери в посочения период. Като млад офицер, с най-ниския чин,  

подпоручик, баща ми е бил сред избраните шест офицери, които е трябвало да следят 

всички новости в чуждестранния военен печат и да превеждат новопоявилите се 

статии, като е определена и дата, на която да докладват на командира си – всяко 20-то 

число от месеца. По избор на командира най-интересните за работата статии са били 

докладвани на целия офицерски състав. И това се  случва през 1930 г. в дълбоката 

българска провинция, в гр. Сливен. Изучаването на чужд език „трябва да стане 

стремление на всеки офицер”, се казва в препоръката на командирската заповед. За 

целта командирът на полка препоръчва изучаването да става с преводи на статии от 

чуждите военни списания. Доколкото българското офицерство е представлявало горния 
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слой на средната класа в България, са били полагани усилия то да се откроява в 

обществото и чрез интелигентността и информираността си. 

 

Изучаваният през 1935 г. учебен материал включва грижи и стремеж войниците да 

станат „преди всичко човеци”, в заповедта на командира се казва дословно „да 

създадем човешкото у себе си”. Сред възпитаваните лични качества са: нравственост и 

съвест, воля и характер, самообладание и умереност, постоянство и търпение, 

деятелност и труд, образование и самообразование, чест, честолюбие и скромност. 

Възпитаваните добродетели са: състрадание, справедливост, любов към ближния, 

любов към истината.  Отношението към страната и държавата включва: любов, 

подчинение на законите, уважение към властта, обич към българското, съдействие на 

държавата, пазене на държавното имущество. Отношението на войника към казармата 

трябва да включва: обич, привързаност, обич и към началниците, възприемане 

съзнателно на всичко, на което го учат, изпълнение на заповедите, точност, акуратност 

при изпълнение на възложената му работа, стремеж да бъде полезен, да бъде 

дисциплиниран войник. Поведение извън казармата: да пази войнишкото 

благоприличие, да пази честта и имота на гражданите, да се стреми в поведението си да 

запази и засили народното доверие във войника.  

 

Както виждаме, все ценности, които са били попиляни с насилствено наложената 

преданост към комунистическата идея и новия морал, наложен за няколко години в 

родната войска след 1944 г., преданост към идеята и вярност към една единствена 

партия, която е изместила всички останали морални ценности. 

 

Цялата професионална армейска комуникация е издържана във високия стил на езика, 

като се започне с приповдигнатия тон, с който Н.В.Царят се обръща към армията – 

дълбоко трогнат, предани войнишки чувства, родната армия, най-гореща 

благодарност  и се стигне до заповедта, с която Министърът на Войната се обръща към 

офицерите, подофицерите и войниците по случай приключването на текущата 1938 г. и 

ги поздравява за Новата година. В неговата заповед-обръщение също се срещат думи от 

високия стил на българския език, преобладават позитивните  съществителни и 

прилагателни имена, неизменно присъства прилагателното български – задоволство, 

неуморна дейност, всички чинове от войската, очевидни, всепризнати и окуражаващи, 

голямата любов и всестранните грижи, вяра в доброто бъдеще на Родината, ние 

самите сме ковачите на това бъдеще, войската – сигурна опора на държавата, да 

заработим денонощно в казармата, за да се отплатим на народа си достойно за 

големите жертви, които той направи за своята въоръжена сила, българското 

оръжие, българската войска  и т.н.  Ако слезем надолу във военната йерархия, 

подобни са били и речите на офицерите към войниците – висока патетика и 

позитивизъм, който мобилизира за действие.  

 

В самите заповеди чиновете се изписват с главна буква като част от задължителния 

военен речев етикет – Подпоручик, Поручик, Капитан, Майор, Подполковник, 

Полковник, Генерал. Затова веднага прави впечатление, че пред имената Теню Тенев 

Пондев, Райно Колев Желев, Герман Ганчев Кънчев, Видю Димов Петков  и т.н., 

помощник-командири на временно обучение през септември 1944 г., заповедта по 

личния състав е с дата 12 октомври 1944 г., липсват офицерските чинове. Случайни 

хора, без военно образование, попаднали в армията след 9.ІХ.1944 г. само въз основа на 

верността и предаността си към комунистическите идеи, със, забележете, „временно 

обучение”, които ще надзирават работата на професионалните военни и в качеството си 
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на помощник-командири ще контролират работата на командирите. Като командир 

баща ми също е бил „съветван” от подобен помощник-командир с „временно 

обучение”, с пуцовско образование. По времето на социализма в България имаше 

подобни професионални учебни центрове (ПУЦ-ове), които издаваха дипломи за 

завършено средно образование, чието качество беше твърде съмнително. 

 

Разколебаването на дисциплината в армията и авторитета на началниците е отразена в 

указанията по водене на подготовката, в частта „Морална подготовка”. Още през 

октомври 1944 г. се забелязва лека промяна в езика, когато се говори за „новите идеи”. 

Самият текст е особено показателен за условията на работа, с които е трябвало да се 

справи българската армия: „Всички началници проникнати от новите идеи да вложат 

всичките си сили, знания и похват, за хващане здраво в ръцете си поделенията, чиято 

съзнателна дисциплина да не отстъпя на същата от по-преди”. С евфемистичния 

израз по-преди се е означавало състоянието на армията ни преди 9.ІХ.1944 г. 

Идеологическата посока е ясна – налагане на комунистическата идеология в 

българската армия. В свободното си време помощник-командирите трябва да изнасят 

беседи пред всички военни чинове  във връзка с „културно-просветното и 

политическото възпитание на военните чинове”. Променя се и езикът на 

командирските заповеди. И в тях проникват ключови думи от налагащата се идеология, 

макар че се полагат грижи за заобикаляне на директното назоваване с емоционални 

позитивни изрази, срв. желая на всички чинове здраве и полезна служба на обновената 

ни Родина. Личи си, че командирският състав само споменава щампите от налагащия се 

нов речев етикет като обвивка на обичайната терминология в армията. 

 

Сривът в армията е отразен в заповеди по занятията през 1945 г. Като недостатъци се 

отбелязват: липса на подготвени взводни командири; недостатъчна обща 

интелигентност на школниците и т.н. Справянето със слабостите се възлага, разбира се,  

на баща ми, назначен от командира на 8-и дивизионен артилерийски полк за началник 

на школата,  който „като има предвид добития резултат и слабите страни, нека се 

заеме сериозно с подготвянето на школниците, за да може да се достигне успех, 

който да позволи на бъдещите оръдейни командири, наблюдатели и свързочници да 

изпълняват длъжността си задоволително”. Ако с думата задоволително се означава 

най-ниската степен на подготовка, ясно е за какъв разгром и деморализация на армията 

ни можем да говорим през 1945 г. 

 

Възпитанието на началниците и подчинените в армията ни преди 1944 г. следва 

традиционната за българската армия морална подготовка, която изисква дисциплина, 

стегнатост и добър външен вид. Целта е да се „повдигне съзнанието и самочувствието 

на всички артилеристи, че благодарение на интелигентността на нашия народ, 

работоспособността му, системната му подготовка и ентусиазма, нашата 

артилерия се е показвала като една от най-добрите в Европа и съперничи да бъде 

първа”.  Текстът е от юни 1945 г. Отново приповдигнат тон, отново позитивизъм и 

насърчение за постигане на подобрено качество.  

 

Целите  на подготовката на младите войници, набор 1925 г. например, в морално-

политическо отношение са да се развият гражданските и военните добродетели: 

„честност, откровеност, пазене на общественото и държавно имущество, храброст, 

търпение, упоритост, другарство, дисциплина в боя, почит, съзнание за дълг към 

народ и родина”. И тук не липсва обвивката, която трябва да приспособи българската 

армия към променените политически условия „да се запознаят военнослужащите с 
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програмата на Отеч.(Отечествения – бел. ЛЙ) фронт, устройството на държавата, 

съвременните политически условия”,  като доминиращо остава изискването за 

„развиване в командния състав психологическа настройка за честни изпълнители на 

дълга към своя народ”. Думата честен доминира. Тя обаче не е предпочитана в новата 

идеологическа система, която се налага.  

  

Бих искала да очертая и статуса на българския офицер от това време от социалния слой 

на средната класа със солиден авторитет в обществото и проникването на този статус в 

личния му живот. В документите открих строго-поверителна заповед на командира на 

6-о артилерийско отделение, с което се разрешава на баща ми да се „сгоди и встъпи в 

първи законен брак” с майка ми. И ако това правило важеше и за офицерите от времето 

на социализма, трябва само да се допълни, че тогава проверката се осъществяваше, за 

да се търси евентуално наличие на политически враг в рода на бъдещата съпруга. За 

времето, за което пиша, т.е. до 9.ІХ.1944 г., проверката е имала само морален характер 

и единствена нейна цел е била да не бъде компрометиран конкретният офицер със 

случаен емоционален избор, а заедно с него – и българската армия като цяло. Просто 

строг етикет, който е бил спазван задължително за доброто име на армията ни, с което 

тя безспорно се е ползвала в обществото ни тогава. В този период, преди 9.ІХ.1944 г., 

армията ни е била деполитизирана.  

 

Колкото до майка ми като съпруга на български офицер, бих могла да кажа, че 

вероятно бих могла да оприлича съпружеските й задължения по отношение на 

представянето в обществото по-скоро като професия. С живота, изцяло доминиран от 

професията на съпруга, с постоянните премествания на баща ми –  в Сливен, но и ту в 

Търговище, ту в село Дълбоки или село Богомилово, Старозагорско или Поморие. 

Сигурно не е било лесно за човек, свикнал все пак с градския бит, макар и в 

провинцията, да приеме подобен „чергарски” начин на живот, постоянното местене от 

един полк в друг, живот понякога и при доста примитивни условия като липса на 

течаща вода в къщата. Такива са реалностите, за които оперативният работник от 

Държавна сигурност не се е сетил, но аз съм също жена и си мисля, че трудно бих се 

справила с подобни условия на живот. Майка ми обаче се е справила отлично и цялото 

й поведение в затвореното общество в контекста на армията е било свързано с опазване 

доброто име на баща ми като офицер. 

 

И ще завърша коментара си с новите щампи на идеологизирания армейски език, който 

започва да се създава в българската армия след 1944 г. В заповедта за уволнение на 

баща ми пише – „за груби фашистки проявления”. Само констатация, просто хвърлена 

политическа формула. Ако в перфектната работа на един български офицер не могат да 

се намерят дори малки петънца, които да бъдат използвани за дискредитирането му в 

обществото, тогава на помощ идват именно идеологическите щампи, които намираме 

изсипани в огромно количество в писмените документи на сътрудниците на Държавна 

сигурност. Няма изтъкнати провинения, има само идеологическа щампа, констатация 

без аргументация. Така са работили идеологическите кадри на „новата” власт. Властта, 

за която идеологията е по-важна от извършваната работа и качеството й, а личността 

няма никакви права, дори да се защити от нелепи обвинения, липсва и обществен 

механизъм за защита, защото цялата държава е опасана от новосъздаващата се 

комунистическа номенклатура.  

 

Трябва да изминат 45 години, за да се разбере, че страната ни се е развивала в погрешен 

път и още един период от 20 г. на оставане на старите стереотипи в обществения ни 
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живот, за да се затвърди убеждението, че „новата” идеология е нанесла непоправими 

щети именно в морала на хората, за което говорят най-вече корупцията във високите 

етажи на властта и организираната престъпност, които се развихриха именно през тези 

20 г. на неосъществил се преход към демократично държавно обществено устройство. 

 

3.1. Ордени и знак за 10-годишна отлична служба на  

майор Йордан Димитров Йорданов 

 

В сведение, написано собственоръчно от баща ми, с дата 8.03.1945 г. с. Дълбоки, 

Старозагорско, в графа № 16 „Какви награди, ордени и други отличия е получавал; по 

какъв повод и кога” майор Йордан Димитров Йорданов е отбелязал: „Орден за заслуга, 

Орден за военна заслуга І степен с корона (тъй като текстът е ръкописен, не е много 

ясно дали става дума за „първа” или „пета” степен, затова оставям в текста по-ниската 

степен – бел. ЛЙ) и Знак за 10-годишна служба”. За хората, родени и възпитани в 

годините на социализма в България и свикнали с имитационния му модел на дейност, е 

трудно да повярват, че преди 9.ІХ.1944 г. е съществувала друга ценностна система в 

българското общество, която е стимулирала отговорното поведение, високото качество 

на извършваната работа, също така високата нравственост, но това е факт.  

 

Отличията, които баща ми е получил за съвестно изпълняваната си работа в 

българската войска, са добър повод да кажа няколко думи и за самите ордени, тъй като 

те заемат особено място в ритуалната система на армията. Цялата информация е от 

книгата на Т. Петров „Българските ордени и медали” (Петров 2002). 

 

3.1.1. Орден за заслуга 

 

ОРДЕНЪТ ЗА ЗАСЛУГА е учреден на 25.12.1881 г./ 6.01.1882 г. и до преобразуването 

му на 24.03/5.04.1883 г. съществува като медал със същото име, причислен към орден 

„Св.Александър”. Първоначално има само една степен – сребърен и се дава само на 

офицери от българската армия вместо сребърния медал „ЗА ЗАСЛУГА”. Княз 

Фердинанд І учредява и степента – златен, но без да я даде нито веднъж до обявяването 

на независимостта на България през 1908 г. С учредяването й орденът е окончателно 

оформен като военно отличие, което се дарява на офицери за мирни и военни заслуги. 

Първата степен на отличието може да бъде давана и на министри, висши чиновници и 

друго лице, но само ако преди това са били наградени с първата степен на някой от 

българските ордени.  

 

Съществуват общо шест орденски емисии – две раздавани по времето на княз 

Батенберг, две – на Фердинанд І (княжеска и царска) и две – на цар Борис ІІІ. 

 

Самият орден има форма на правилен кръг с диаметър 24 мм, заобиколен от лавров 

венец, в основата на който са кръстосани два меча. Мечовете на началната 

Батенбергова емиция са покрити с орнаменти, а знакът на ордена е свързан с лентата 

чрез верига.  

 

Аверс: образът на владетеля Александър І, Фердинанд І или Борис ІІІ. 

 

Реверс: българският лъв, изобразен върху немски щит, изпълнен с вертикални 

канелюри, а наоколо – лаврови клончета и надпис „ЗА ЗАСЛУГИ”. 
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При смяната на емисиите се наблюдават известни различия в оформлението на лъва, 

шрифта на надписа, лавровите клончета и формата на щита; особено ясно личи това 

върху ордените от двете Борисови емисии. 

 

Орденът се носи отляво на гърдите на триъгълна лента. Когато се дава за заслуги в 

мирно време, той се носи на лентата на ордена „Св.Александър”, която е пурпурно 

червена. На лицата, които го получават за заслуги във военно време, той се връчва на 

лентата на военния орден „ЗА ХРАБРОСТ” (небесносиня със сребърни ивици по края). 

Съгласно статута орденът „ЗА ЗАСЛУГА” на червена лента може да се дава за мирни 

заслуги и на такива лица, които имат същия орден на синя лента (за военни заслуги). 

При това и двата ордена се носят заедно, като този на военна лента е по-старшият от 

двата.  

 

Автор на първоначалната Батенбергова емисия е Швенцер, на княжеската 

Фердинандова – Антон Шарф, а на царската Фердинандова – Стефан Шварц. 

Изработването на началната Борисова емисия започва да се осъществява през 1925 г. от 

фирмата „Роте и Нефе” във Виена, която за първи път поставя образа на цар Борис ІІІ 

върху отличието. 

 

Орденът е раздаван до 18.07.1947 г., когато с постановление на Министерския съвет на 

Народна република България е отменен. (Петров 2002:97-99) 

 

3.1.2. Орден за военна заслуга 

 

Народен орден „ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА”. Той е учреден с княжески рескрипт до 

канцлера на българските ордени на 18/31 05.19008 г. в знак на „особено благоволение 

към храбрата ни … армия” и се дава на военни лица „за непорочна служба и 

извънредни заслуги” в мирно и военно време.  

 

Първоначално орденът е имал 6 степени – Голям кръст, Голям офицерски кръст, 

Командирски кръст, Офицерски кръст, Кавалерски кръст и Сребърен кръст, а от 1933 г. 

е въведена и степента Велик кръст, която е по-висока от съществуващите тогава.  

 

Великият кръст на ордена „ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА” е изработен във форма на 

пизански кръст от малиненочервен емайл със златни кантове. Между раменете на 

кръста, чиято дължина е 75 мм, са прикрепени два пресечени с остриетата нагоре 

златни меча. 

 

Аверс: червен медальон, в който с бял емайл е изобразен вензелът на учредителя, а в 

зеления пръстен наоколо – наименованието на ордена „ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА”.  

 

В аналогичен червен медальон на реверса е поставен златен коронован български лъв, 

държащ заоблен щит със саксонски герб. Околовръст – челен пръстен с надпис „2 

АВГУСТ 1891”. Макар и твърде рядко, срещат се и ордени с плосък реверс и надпис в 

пръстена „ФЕРДИНАНД І. 2.VІІІ.1891”. Датата е същата поради факта, че орденът „ЗА 

ВОЕННА ЗАСЛУГА” е създаден като разновидност на ордена „ЗА ГРАЖДАНСКА 

ЗАСЛУГА”, но е предназначен за военни лица. Чрез златна корона орденът е 

прикрепен за бяло-жълто-черна лента. Наградените с Великия кръст на ордена 

получават и неговата звезда. Тя има 97 мм и се състои от осем радиално разпръскващи 

се златни и сребърни снопчета лъча, всяко от които се състои от по пет лъча, върху 
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които е поставен знакът на ордена в аверс. Звездата на Великия кръст се носи от лявата 

страна на гърдите. 

 

Големият кръст на ордена първоначално не се различава от Великия кръст, но 

впоследствие след въвеждането му през 1933 г. получава някои промени. Знакът на 

кръста е намален по размери и има дължина на раменето 54 мм, лъвът е без щит, а 

лентата на Големия кръст е без розетка и банд и е широка 86 мм. Известни промени 

претърпява и звездата на първата степен, която, макар че е осемлъчна, е с по-малък 

диаметър – 83 мм и е изцяло от сребро. 

 

Орденът се раздава и след 9 септември 1944 г. до юли 1947 г., когато с постановление 

на Министерския съвет на Народна република България е отменен. 

 

Различните степени на ордена са изработени във Виена – от фирмите на Шайд и 

Швертнер, в Будапеща – от фирмата на Барух, във Франция – от фирмите на Кретли, 

Буланже и Бертран, а също и у нас в столицата от Н.Събев, Х.Парсамян и др. (Петров 

2002: 110-115) 

 

3.1.3. Знак за 10-годишна отлична служба 

 

След като на извънредното си заседание, състояло се на 6/18.06.1889 г., Орденската 

дума взема решение да се учреди нов български военен кръст за „10-годишна отлична и 

безпорочна служба”, с който да се награждават офицерите и подофицерите от 

армията, на 2/14.08.с.г. създаването му е официално потвърдено със специален 

княжески указ”.  (Петров 2002: 127) Съгласно т.8 от указа знакът се дава на всички 

„които са прослужили непреривно не по-малко от десет години на военна служба и 

при всичкото това време са се отличавали със своето усърдие, примерна и полезна… 

служба.”  (пак там) 

 

Знакът „ЗА 10-ГОДИШНА ОТЛИЧНА СЛУЖБА” има формата на леополдов кръст с 

гладки кантове и покрити с точковидна декорация рамене, чиято дължина е 34 мм. 

Знакът, предназначен за офицери, е от бял метал, а за подофицери – от метал със 

светлобронзов цвят. 

 

Аверс: в медальон между раменете на кръста – вензелът на владетеля (Фердинанд І или 

Борис ІІІ), под него римската цифра „Х” – броят на годините, за които се дава знакът, а 

наоколо надпис „ОТЛИЧНА СЛУЖБА”. 

 

В аналогичен медальон на реверса е изобразен коронован български лъв, който в 

емисията, давана по време на княз (по-късно – цар) Фердинанд І, носи закръглен щит 

със саксонски герб. 

 

Знаците за 10- и 20-годишна служба се носят от лявата страна на гърдите на триъгълна 

лента, състояща се от цветовете на кобургското знаме – жълт, черен и бял. 

 

Знакът за 10-годишна отлична служба има формата на малтийски кръст, създаден от 

злато и украсен по върховете с брилянти. Той е увенчан с царска корона, а в основата 

му е поставен венец от лаврови и дъбови клончета. Върху горното и долното рамо на 

кръста са изписани юбилейните години „1918” и „1928” (годината на заемането на 
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българския трон от цар Борис ІІІ и на връчването на знака). В средата на отличието е 

поставен златен медальон с коронован български лъв. 

 

Офицерските и подофицерските знаци се раздават без прекъсване до средата на 1947 г., 

когато с постановление на Министерския съвет са отменени. 

 

Отделните степени на отличието от Фердинансовата емисия са изработвани от фирмата 

на Шайд във Виена, на Борисовата – от фирмата на Цимерман в Пфорцхайм, Германия, 

а знаците на регентската и републиканската емисия на отличията са комплектувани у 

нас.(Петров 2002: 127-132) 

 

Книгата на Т. Петров добросъвестно и детайлно описва военните, а и не само военните, 

отличия. Тук се спирам само на военните, пречупени през житейската съдба на един 

отлично подготвен и отличен като реализация български офицер. Само ще добавя 

факта, че отличията, връчвани на хора от българската армия, са изработвани в голямата 

си част в различни европейски държави, което само по себе си говори за европейските 

контакти, а оттам – и за европейската принадлежност на държавата ни в посочения 

исторически период на монархията. Днес, с евроинтеграцията на държавата ни, ние сме 

свидетели на своеобразно връщане на българите към европейските ценности, от които 

насилствено сме били отдалечени след 9 септември 1944 г. за период от 45 г., а и в 

следващите 20 г. при мъчителния преход на обществото ни. 

 

 

3.2. Подофицерският корпус в България 

 

Тъй като баща ми е ръководил Школа за кандидат-подофицери, назначен със заповед 

на командира на 8-и дивизионен артилерийски полк № 19/21.06.1945 г. и като 

председател на комисията я е представил (заповед на командира № 30 а/ 15.07.1945 г.), 

бих искала да посоча и статуса на подофицерите (унтерофицерите) в българската 

войска в съответния исторически период и изискванията към тях, така както ги е 

представил С. Явашчев в книгата си „Подофицерският корпус в България – 1878-1945 

г.” (Явашчев 2004). 

 

Авторът представя подофицерите като подчинени на офицерите в армията, но 

същевременно подчертава ролята им на техни помощници в обучението и възпитанието 

на войниците. Самото наименование, а и регламентиращите документи, сочат, че 

подофицерите са заместници на офицерите при подготовката на войнишкия състав. 

Затова  знанията, уменията и навиците, въобще качествата, които притежават 

офицерите, се изискват и от подофицерите, за да е налице добро сътрудничество.Тъй 

като подофицерите прекарват почти целия ден с войниците, непосредственото им 

влияние върху тях е по-силно от това на офицерите, смята авторът. Затова 

подофицерите чрез поведението си, чрез непрекъснатото и непосредствено общуване с 

войнишкия състав и личен пример са призвани да формират у войнишкия състав такива 

добродетели като дълг, чест, достоинство, смелост, готовност за саможертва и пр. 

Заедно с това подофицерите са проводници на професионални знания и умения, най-

ревностни радетели на традициите на частите и заветите на националните герои. 

 

Кои качества се изискват от подофицера в артилерията? Той трябва да е с устойчива 

психика и здрави нерви, да е добре подготвен по математика, да познава в необходимия 

обем тактиката на пехотата и конницата, да има необходимите познания по 



 80 

ветеринарно дело. Подофицерът-разузнавач в артилерията освен посочените умения 

трябва да може да работи и с аерофотоснимки.  (Явашчев 2004:67-88) И още един цитат 

от автора, който е особено показателен за възпитанието в българската войска: „Особено 

много се държи на честта и достоинството на унтерофицера. От него се иска да 

пази свято своята корпоративна чест, той като тя не му е дадена даром, а е плод на 

дълга и неуморна ползотворна служба в армията”. (Явашчев 2004: 68) Отново се 

появяват качествата „чест” и „достоинство”, доминантни характеристики на българския 

воин. Може би точно затова именно честта и достоинството на българските офицери  и 

унтерофицери са били потъпкани така жестоко в историческата ситуация след 1944 г. и 

особено през зловещата 1946 г., когато през лятото, през месеците юли и август 

българската армия е била фактически унищожена с уволненията на преобладаващата 

част от състава й от всички чинове. 

 

Добавих този малък щрих, защото той много добре илюстрира йерархията и 

отношенията между войниците, унтерофицерите и офицерите в нашата войска преди 

1944 г. Показателно е, че и при подофицерите, както и при офицерите личният пример 

е бил много строго следен и вземан предвид при преценката на личността. 

 

 

4. Към историческата ситуация в България 

през  40-те години на  ХХ-ти век и ролята на армията 

 

 

4. 1. Партизанско движение, бойни групи 

 

След нападението на Германия срещу Съветския съюз, т.е. два дена по-късно, на 24 

юни 1941 г., Политбюро на Централния комитет на Българската работническа партия 

(комунисти) взема решение за започване на „въоръжена борба против хитлеристките 

нашественици и техните български слуги, за запазване на националната ни 

независимост и установяване на народнодемократичната власт” (Военна история 

1977:331). Историците от времето на социализма преценяват това действие като 

„единствено правилният курс, който отговаряше на настъпилите изменения на 

класовите и политическите сили в национален и международен мащаб. То посочи 

формите и средствата за водене на освободителната борба: създаване на 

партизански чети и отряди; изграждане на бойни групи, масов саботаж на 

индустриалното и стопанското производство, разлагане на царската армия и 

привличането й на страната на народа и др.” (пак там) Одобрявайки курса на 

въоръжена борба Българската работническа партия (комунисти) насочва „главния си 

удар срещу хитлеристките нашественици и монархофашистката диктатура” (пак 

там). Решението й съвпада със становището на задграничното бюро на Централния 

комитет, начело с Георги Димитров и Васил Коларов, което се намира в Москва. Важно 

е да се отбележи, че вече е в ход манипулативният апарат и започва изграждането на 

комунистическата терминология в езика. Говори се за диктатура, слага се знак за 

равенство между монархията като форма на държавно управление и фашизма като 

идеология. За съжаление този термин битува в съзнанието на част от българите и до 

днес, по-скоро механично. Едва ли някой се замисля сериозно върху несъвместимостта 

на отъждествяването на вида държавна власт с някоя от идеологиите в 

плуралистичните демокрации, към които от 20 г. принадлежи и България. Малко по-

късно самите комунисти ще използват думата диктатура при определяне на начина на 

своето управление, като сменят само социалния пласт – диктатура на пролетариата. 



 81 

 

Б.Димитров съобщава, че през 1941-1942 г. в борбата против партизаните на 

територията на страната намесата на армията не се налага, защото партизанските 

отряди са малко на брой, зле въоръжени и бойните им действия, доколкото ги е имало, 

не застрашават комуникациите и функционирането на административния апарат.   

(Димитров 2006: 214). През 1943 г. и особено през пролетта на 1944 г. обаче, след 

пораженията на германците при Сталинград, Кавказ, Курск, Ел Аламейн, отпадането на 

Италия от войната, пораженията на японците при Мидуей и други тихоокеански 

острови, краят на Оста изглежда неминуем. Именно тогава партизанските отряди се 

масовизират, особено тези, които са в досег с югославските партизани и английските 

структури, споделя авторът. Те са и добре въоръжени, тъй като с парашути им е 

спускано оръжие. Действията им вече не засягат само мандри и селски данъчни 

регистри, каквато е била обичайната практика, но и атаки срещу важни 

комуникационни обекти, складове с имущество на Вермахта, малки армейски 

подразделения. Б. Димитров се позовава на български данни, но не цитира източник, 

което омаловажава до известна степен изнесените данни, през пролетта на 1944 г. в 

горите има 9140 партизани, разчитащи на около 200 000 ятаци (помагачи). (пак там: 

215) 

 

Бих искала да добавя една съществена констатация на автора по отношение на 

българското офицерство и ще цитирам дословно: „Командването на армията, 

отчитайки възпитанието и психологическата нагласа на преобладаващата част 

от българското офицерство (да воюват срещу външен враг, а не срещу своя народ), 

през 1943 г. създава от доброволци т.нар. „ловни роти” към един от полковете на 

всяка дивизия. Използват се военно-полицейски етапни дружини. Както те, така и 

специално създадената жандармерия, се оказват недостатъчно след т.нар. 

масовизация на партизанското движение през май-юни 1944 г. На 29 юли 1944 г. 

министър-председателят Иван Багрянов осведомява Висшия военен съвет, в 

който влизат и командващите армии, за решение на правителството войската да 

участва в офанзива за смазване на партизанското движение в България…. За 

съжаление някои нисши по ранг офицери се забъркват в деяния, недостойни за всяка 

армия. Те разстрелват заловените партизани, включително и английски военни 

инструктори (майор Томпсън например). Арестувани и разстреляни са и хиляди 

ятаци, членове на семействата на партизани, включително и деца (Ястребино и 

Якуруда). Изгарани са къщи на партизани, включително и цели села  (Каблешково).” 

(Димитров 2006:216-217)  

 

Чест прави на автора, че отчита възпитанието и психологическата нагласа на 

българското офицерство, като резултат от това възпитание във Военното на Н.В. 

училище, да воюва именно с външен враг, а не срещу народа си. Тази негова 

констатация се потвърждава от съдържанието на Войнишката клетва: „Обещавам се и 

се кълна в името на Всемогъщия Бог, че аз, който съм повикан в редовете на войската 

на Българското Царство, ще слугувам честно и вярно на Царя и Отечеството и няма 

да пожаля живота си, както в мирно време, за запазване реда и законите на 

страната, тъй и във време на война против враговете на моето Отечество – в 

свидетелство на което целувам Кръста и думите на Святото Евангелие. Амин.”   

 

Важна е и датата, която съобщава – 29 юли 1944 г., когато държавата е трябвало да 

вземе мерки срещу терористичната по своя характер дейност на партизаните и бойните 

групи за разстройване на целия държавен организъм. Според Б.Димитров именно 
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нисши по ранг офицери са изпълнителите, а и не би било да има друго решение в една 

йерархизирана система, каквато е системата на армията. 

 

По този повод М. Йонов пише: „Армията, в това число и българската, е една от 

основните, необходими и особено важни за съществуването на държавата 

институции. Като съществен елемент и неделима част от държавната структура, 

тя е в пряка, непосредствена зависимост от състоянието, характера и 

възможностите на държавата, при което поддържа тесни връзки и взаимодействие 

с редица други нейни органи, ведомства и институции. В този смисъл етапите и 

периодите в развитието на армията до голяма степен съвпадат с тези на 

държавата като цяло. При все това армията е относително самостоятелна 

институция, на която са присъщи множество специфични и характерни за нея 

особености – попълване, състав, организация, управление, въоръжение, материално-

техническа наситеност, обучение, възпитание, дисциплина и пр., които в съвкупност 

до голяма степен предопределят нейните потенциални и реални, мирновременни и 

военновременни възможности да изпълни своето предназначение и задачи. Пряко или 

косвено това се отразява и върху хронологичните граници и периодизацията на 

развитието й. Основна функция на армията е да гарантира и осигури 

териториалната цялост и суверенитет на държавата при посегателства върху 

нея, да реализира поставените й от държавното ръководство 

външнополитически цели и задачи във военновременна обстановка. (Йонов 1995:3) 

Именно опазването на териториалната цялост и суверенитет на държавата при 

посегателства върху нея  е основната функция на армията, не вътрешнополитическите 

въпроси. Тази констатация е важна с оглед на последващия анализ. 

 

В книгата си „Страниците оживяват” Р. Златков така описва ситуацията в армията след 

смяната на властта на 9.ІХ.1944 г.: „След извършването на социалистическата 

революция бяха разпуснати някои войскови единици от старата войска. Сменени 

бяха висши военачалници. На тяхно място бяха назначени предани на партията и 

Отечествения фронт народни командири. Офицери, които нямаха извършени 

престъпления и бяха годни за командири от революционната армия, бяха 

оставени на работа. Още на 9.ІХ.1944 г. със съвместна заповед на военния 

министър и командуващия Народноосвободителната въстаническа армия -  

партизанските бригади, дружини и чети се вляха в редовете на армията. 

Създадено бе общо командуване на отделните военни части. Голяма роля при 

създалата се обстановка изиграха помощник-командирите. … В. (вестник – бел. 

ЛЙ) „Народна войска” провеждаше политиката на ЦК (Централния комитет – бел. 

ЛЙ) на партията и на Отечествения фронт във военното строителство, за 

изграждането на революционна армия. Чрез подходящи материали се изясняваха 

характерът, същността, целите и задачите на  армията от нов, 

народнодемократичен тип, която трябва да се строи и обучава по образец и 

подобие на Съветската армия. На практика в. „Народна войска” стана бойна 

трибуна на партията при изпълнение на решенията за изграждането на 

народната армия. Освен в. „Народна войска” излизаха от печат и други издания, 

като сп. „Бележник на помощник-командира”, орган на Политическото 

отделение на МНО  (вероятно Министерството на народната отбрана – бел. ЛЙ)… 

(Златков 1974: 9, 15)  

 

Макар че веднага след 9.ІХ.1944 г. е пресилено да се говори за социалистическа 

революция, терминът е наложен в марксическата литература у нас по-късно, по това 
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време по-скоро е бил употребяван терминът народнодемократично въстание, 

цитираният откъс дава реална представа за действията на новата власт. В българската 

армия се оставят като действащи офицери  хора от кадровия състав, за които е 

установено, че нямат извършени престъпления спрямо новата власт. Кой знае обаче 

защо се е смятало, че те могат да останат като командири на т.нар. революционна 

армия. Разбира се – до лятото на 1946 г., когато е поголовната сеч в българската армия 

и ликвидирането й като професионална армия.  Замяната е не с други професионалисти, 

а с предани на партията и Отечествения фронт,  провъзгласени за народни 

командири.  

 

Думата народен е ключова в историческия период, тя ще продължава да се използва 

като шлагворт (слоган, лозунгова дума) през целия периода на социализма – от 

диктатурата на пролетариата до периода на развития социализъм включително. По 

отношение на командирите в армията и въобще офицерския кадрови състав остава 

опозицията царски офицер – народен офицер със силен идеологически заряд, 

разположен в двата полюса на емоцията – силно негативния и силно позитивния, 

престижния след 9.ІХ.1944 г. Този е критерият – идеологическият, а не 

професионалният. Започнало е обаче вливането на партизаните в армейските части и 

тук се появява екзотичната, но много важна, фигура на помощник-командира, 

чиято задача е армията да бъде структурирана и обучена по подобие на Съветската 

армия, като терминът е също манипулативен с използването на думи, сигнализиращи 

промяна и оформени според позитивното възприемане на българите – нов, 

народнодемократичен тип.  

 

В специализираната литература за манипулативния тип обработка на информацията се 

смята, че за думи като нов, млад,  модерен  не се забелязва психологическо насищане, 

което да изтрие манипулативната им сила (Kinne 1973:256). Тук в текста е използвана 

думата нов. Защо използвам думата екзотичен? Да, тя е оценъчна и няма място в 

обективен анализ.. Защото българската армия до 9.ІХ.1944 г. е деполитизирана, съвсем 

съзнателно, за да се избегнат превратите и безсмисленото проливане на българска кръв. 

След 1989 г. тя отново е деполитизирана. Само през историческия период на 

социализма – 1944-1989 г. -  е свързана със задължително членство на офицерите в 

Българската комунистическа партия. Само членството обаче не означава убеденост и 

този факт трябва да се има предвид. 

 

По-нататък изложението на Р. Златков също така правдиво отразява реалната ситуация 

в армията и статуса – образователен и професионален на т.нар. помощник-командири 

в българската армия. „ЦК (Централният комитет – бел. ЛЙ) препоръчваше смело да 

се издигат талантливи помощник-командири из средата на войнишките маси, да се 

увеличат инструкторите и се попълни армията с политически работници в ротите. 

… Назначаването  на помощник-командири на роти още повече доближи партията до 

войнишките маси. Те … учеха с правдивото си слово, но им липсваше необходимият 

опит, тъй като много от тях доскоро бяха войници и подофицери. С тях бяха 

организирани специални курсове за квалификация. С идването на тази категория 

политработници още повече се оживи и разнообрази и печатната пропаганда.  
(Златков 1974: 109). Тази констатация се засича и потвърждава от данни, които намерих 

в Държавния военноисторическия архив във Велико Търново. Колизията между 

командирите и помощник-командирите е естествен процес на несъвместимост на 

професионалното и непрофесионалното знание. В структурата на армията е вместена 

категория, която контролира действията на по-висшестоящата категория – командирите 
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и има по-висшестояща роля от тях като ангажирана идеологически. Разместена е 

естествената йерархия в българската армия, на чиято строга йерархия и подчиненост се 

дължи поддържането на дисциплината и реда в армията като институция. Войници и 

подофицери не могат да ръководят  професионално подготвени офицери, естествената 

йерархия в българската армия е нарушена от насилствената и противоестествената й 

политизацията по времето на социализма.  

 

Ако партизанското движение се разгръща главно през 1943 г. и най-вече през пролетта 

на 1944 г., то бойните групи действат още през 1941 г. Задачата им е „да извършват 

диверсионни акции по транспортни съоръжения, военни складове за боеприпаси, 

храна, облекло и други, да оказват помощ при събирането в тях на оръжие и храни за 

бъдещото партизанско движение, да освобождават арестувани партийни и ремсови 

дейци и т.н.” (Стойнов 1969:17)  И в този източник се потвърждава твърдението, че 

през 1941 г. партизанското движение е още много слабо като социален фактор. 

 

Много важно за изследването ми е описването на структурата и действията на бойните 

групи през 1941 г., представена от същия автор – Б.Стойнов: „В край на месец юли и 

началото на месец август военната комисия в София изгради четири бойни групи. 

Тези групи имаха за задача да извършват саботажни и диверсионни действия по 

железопътните линии и шосета, излизащи от София. Най-напред те трябваше да 

разузнаят къде в Софийско има складирани храни и къде минават германски 

автомобилни транспорти и влакове, да се снабдят със съответни уреди, 

инструменти и взривни материали за катастрофиране на влакове и автомобилните 

транспорти, за вдигане във въздуха на мостове, опожаряване складове с храни и други 

диверсионни действия…. Освен по транспорта бойните групи извършваха диверсии и в 

производството. На 20 август избухва пожар в софийската фабрика „Бераха” на ул. 

„Овче поле” и в тютюнева фабрика „Арав” на ул. „Шумен” и „Козлодуй”. Пожарът 

във фабрика „Алав” избухнал към 7,40 часа, а пожарната команда успява да го 

потуши едва към полунощ. Загубите възлизат на стотици хилади левове. Диверсии 

биват извършени и във фабриките „България”, „Бенор”, Бакиш”, „Шопов”, „Тигър” и 

др.” (Стойнов 1969: 25, 33) Доколкото може да се вярва на тази фактология, 

действително става дума за дейността на групи, които от днешно гледище бихме 

определили като терористични – взривяване на  влакове, пълни с хора, на мостове, 

палежи на фабрики и съсипване живота и на собствениците им, и на работниците, 

всичко това е изисквало намесата на държавата при стабилизиране на живота вътре в 

страната. Нещо повече, тя е била задължена да се намеси, за да прекрати 

дестабилизацията на инфраструктурата и да не допуска невинни жертви от страна на 

гражданството. Всяка държава, независимо от историческото време, би постъпила по 

този начин, за да не допусне дестабилизация и запази гражданския мир. Колкото до 

тероризма като поведение и най-вече – като действие, той и сега се преследва от 

международното право. 

 

4.1.1. Партизанското движение в Сливенския край 

 

С оглед на темата ще се спра повече на Сливенския край. Ще използвам анализи на 

автори и спомени на партизани, както и публикувани в тях документи, които не са 

много надежден исторически материал, затова ще съпоставям изнесеното от различни 

автори, за да оформя картината.  

 



 85 

Защо не трябва да се вярва прекалено много на партизанските спомени? По две 

причини – миналото винаги предизвиква сантименти, а и опоетизирането му 

вдига равнището на позитивната емоция за пишещия, което пък отдалечава 

информацията от действителната ситуация и по този начин снима до голяма 

степен достоверноста от нея.  
 

Един пример: „Паднал пролетен дъждец и над гроба на младата партизанка 

поникнала зелена тревица и разцъфтели алени рози.” (Гинчев 1958:271) Смъртта на 

един човек винаги е нерадостен факт, а изборът на цвета на розите – непременно 

червен, а не бял, по-подходящ при смъртен случай, розов, жълт и т.н. – само насочва 

към идеологията, която авторът изповядва.  

 

И още един пример от същия автор във връзка с еднодневния бой при с. Ковачите 

между партизаните, от една страна и полицаите, жандармерията и войсковите части – 

от друга. „ Обрачът около нас все повече се стягаше. Предните вериги ни доближиха 

на около тридесет метра. Бомбите ровеха по брега на кариерата. А ние бяхме 

останали с четири пушки и шепа патрони. Стреляхме вече само с пистолетите. Но 

патроните за пистолетите също привършваха. Бомбата, която имах  и останалите 

няколко бутилки взрив пазехме за всеки случай. Стреляхме само, за да не разбере 

врагът, че сме свършили боеприпасите. Едва ли бихме издържали нова атака. 

Групата на Маджара прояви инициатива. Другарите бяха развили вървите от 

краката си и направили прашки, с които мятаха камъни срещу полицията. 

Камъните с бръмчене прелитаха над полицаите и ги караха да забият глави в 

земята, а ние се заливахме от смях”. (Гинчев 1956:79-80)  Отново преднамерена 

героизация и представяне на ситуацията в план, наложен от дистанцията на времето. 

Когато около тебе свистят куршуми и застрашават живота ти, едва ли смехът е 

доминиращо състояние на духа. 

 

Авторът безспорно има белетристичен талант, но представянето на сражение, в което 

са ранявани и умират хора, като някаква игра, която предизвиква смях, е твърде 

несериозен опит за опоетизиране на едно свирепо и жестоко време с много вредни 

последици за страната ни, при това  - за следващите няколко десетилетия от историята 

й. Българската държава е имала сериозен проблем  с разрастналото се партизанско 

движение и е трябвало да реагира по някакъв начин на терористичните действия и 

убийствата на хора с присъди, издадени не от съд, а от наказателна група, водена от 

някаква своя идеология, пък била тя и комунистическа, макар и представяна по това 

време като идеология на Отечествения фронт. Трябвало е да реагира  и  на саботажните 

действия на партизаните и бойните групи срещу железниците, мостовете, фабриките, 

мини, срещу умишленото разстройване на цялостната инфраструктура на държавата. 

Действията биха могли  да бъдат само в една посока –  физическо ликвидиране на 

терористите и опазване на гражданите и инфраструктурата. Именно държавата е била 

в отбранителна, а не в нападателна позиция, тя е бива принудена от 

обстоятелствата за защитава законния ред и живота и сигурността на гражданите, 

както и собствеността им – мандри, фабрики и т.н. 

 

И така, създадена е Шеста въстаническа оперативна зона. Нейн център е гр. Ямбол. Тя 

обхваща три партийни окръга – Ямболски, Сливенски и Бургаски. Командването и 

щабът на зоната са създадени през пролетта на 1943 г. За командир е назначен 

членът на Централния комитет на Българската работническа партия (комунисти) 

Димитър Димов, за политкомисар – Никола Янев и за началник на щаба – Стоян 
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Сюлемезов. В зоната през 1943 г. действат партизанските дружини „Георги Георгиев” и 

„Съби Димитров” и партизанската чета № 3 с район на действие Ямболска и Елховска 

околия. По-късно дружината „Георги Георгиев” е преименувана в партизански 

отряд „Хаджи Димитър”, на 25 март 1944 г.,  в боя при село Ковачите, Сливенско, 
където е имало еднодневно сражение. (Военна история 1977:342-343). 

 

Иван Гинчев-Йонко публикува „Правилник на народните дружини”, част от който 

бих искала да цитирам, за да се откроят по-ясно структурата, задачите и действията им. 

(Гинчев 1958:87-90)  

 

І. Характер и цел 

 

Народните дружини са бойни организации, устроени на военни начала. Те са част 

от народното движение „Отечествен фронт”, затова целите и задачите на 

народните дружини са същите, както и тия на Отечествения фронт. Те се стремят 

да бъдат първи в борбата за освобождение на народа от игото на българския и 

германския фашизъм. Като бойни организации те изпълняват най-опасните задачи в 

тази борба. В редовете на дружините се приемат всички искрени борци за 

свободата и независимостта на българския народ без разлика на политическо 

убеждение и партийна принадлежност, които са против Хитлер и неговото 

варварство, възприемат програмата на Отечествения фронт и се подчиняват на 

наредбите на настоящия правилник. 

 

ІІ. Вътрешна уредба  

Народните дружини се ръководят от щаб, в който влизат дружинният командир, 

политическият командир и помощник-командирът на дружината. При отсъствие 

на командира го замества помощник-командирът. … 

 

Всяка дружина се състои от толкова петорки, от колкото бойци се състои 

дружината. 

 

ІІІ. Длъжности на командирите на дружините 

 

Като първа и най-важна задача на командирите на дружината е да обучават 

бойците във военно изкуство, като им дават един минимум от знания да си 

служат с наличното оръжие, да умеят да се разгъват в боен ред при среща с 

противника, да знаят да се прикриват, настъпват и отстъпват организирано по 

команда, да развиват самоинициатива, когато това се наложи. … 

 

Винаги, във всяко време, да има установена парола,… 

 

… налично оръжие, б) произход на оръжието – лично притежание, ограбено или взето 

в бой с противника от група бойци или от дружината и пр. 

 

ІV. Дисциплинарни наказания. … 

 

3. Бойците изпълняват заповедите на своите командири, без да правят възражение. 

… 

V. Длъжности на политическите ръководители. 
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Длъжност на политическите ръководители е да се грижат за антифашисткото 

възпитание и просвета на бойците, за поддържане на бойния морал. Да устройват 

беседи по партизанското движение у нас и в чужбина, за другарските отношения и 

пр. 

 

От приведения откъс става ясно, че се създава паралелна военна (бойна структура, 

устроена на военни начала) структура, неконтролирана и независима от държавната 

власт, но именно военна структура,  която, макар и непрофесионално обучена, като 

армията, е въоръжена и решена сама, извън съдебната държавна власт да раздава 

правосъдие в държавата, което включва и смъртната присъда. Става дума за създаване 

именно на бойни организации, които изпълняват бойни задачи. В ценностен план се 

експлицира антифашистка идеология като насоченост. Ясно е очертана структурата на 

бойната организация, независимо от наивитета, че в състава й „се приемат всички 

искрени борци за свободата и независимостта на българския народ”, като че ли на 

челото на всеки боец е изписано дали е искрен или не по въпроса за свободата и 

независимостта на  българския  народ. Интерес представя тричленната структура на 

щаба на народната дружина – дружинен командир, политически командир и 

помощник-командир на дружината. По-късно, при реформата в българската армия след 

1944 г., ще останат командирът  и помощник-командирът, който изпълнява функциите 

на политическия командир. 

 

Днес за подобни организации се използва терминът терористична организация. Смърт 

като наказание дебне не само набелязаните противници или врагове, но и самите 

членове на бойните дружини според т. 7 от същия Правилник „за предателство, 

измяна или грубо нарушение на дисциплината, което влече опасност за дружината 

или петни освободителното движение”. (пак там) 

 

Във връзка с разгръщането на партизанското движение през 1943-1944 г. Богдан 

Атанасов пише: „Както в цялата страна, така и в Шеста ВОЗ (Въстаническа 

оперативна зона – бел. ЛЙ) БРП (Българската работническа партия – комунисти – 

бел. ЛЙ) обърна особено голямо внимание на развоя на партизанското движение 

като фактор за мобилизиране на трудещите се и вмъкването им масово във 

въоръжената борба. Организация на въстаническите въоръжени сили в цялата 

страна. Основната партизанска единица бе отрядът, който се ръководеше от 

съответен щаб. Отрядите се състояха от няколко чети начело с командир и 

политръководител. …  Всеки отряд и самостоятелна чета извършваше своята 

бойна и масово-политическа работа в определен район от територията на зоната, 

като съответно поддържаше връзка със съседните нему партизански единици. В 

населените места бяха създадени бойни и саботажни групи, много от членовете на 

които бяха легални.  (Атанасов 1968:84) 

 

В този анализ става ясно, че стремежът е масовизация на въоръжената съпротива с 

основен контингент работници и селяни, наричани в текста в духа на комунистическата 

терминология с апологията на физическия труд – трудещи се. Използват се два пътя – 

на партизанските отряди, хората в нелегалност и легални терористични групи, 

наричани бойни и саботажни групи. Структурата през посочения период 1943-1944 г. е 

партизански отряд, ръководен от щаб и състоящ се от няколко чети с ръководство 

командир и политически ръководител. 
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Авторът дава сведения и за бойните действия на „Отряд № 2” през ноември 1943 г. и 

престрелка с полицаи край с. Голямо Чочовен, за обкръжаването му от многобройни, 

наречени – вражески – сили, за прехвърлянето му от блокирания Сливенски балкан в 

Средна гора. (пак там: 100) Споменава и за „Боят при Ковачите”, известен в сливенския 

регион и отразен  като историческо събитие в картината на проф. Д.Гюдженов. 

(Информацията е от Гинчев 1959 – бел. ЛЙ) Става дума за еднодневен бой на 25 март 

1944 г. между партизаните и полицейски, жандармерийски и войскови сили от Сливен 

и Нова Загора. Според Б. Атанасов противникът е бил 40 пъти повече. (Друго 

съотношение дава Ив.Гинчев – 1: 70 в книгата си „Партизани” – бел. ЛЙ) През нощта 

партизаните са пробили обсадата и са се оттеглили. Според Б.Атанасов властта, 

наречена врагът, е понесла загуба в убити и ранени, между които е и полицейският 

комендант на Сливен. В боя при Ковачите загива и партизанинът Стефан Даскалов 

(Кочо) от Нова Загора. Ранени са и командирът на отряда и партизаните Стоян Павлов 

и Коста Овчаров.  (Атанасов 1968:100-102) 

 

Тук ми се иска да засека информацията за боя при Ковачите, така както е представена в 

една Заповед № 4 , издадена на 1 април 1944 г. от „Щаба на 6-та оперативна зона на 

Народната освободителна въстаническа армия. За изпълнение: Настоящата заповед 

да се прочете от политкомите или командирите пред бойците от отредите, четите 

и бойните групи”. … В тази неравна борба през целия ден, нанасяйки тежки удари на 

противника, нашите храбреци убиват няколко полицаи, а множество други раняват, 

между които и полицейския комендант на Сливен. Групата е дала само един боец 

убит и с настъпването на нощта се измъква и продължава пътя за заповяданото й 

местоназначение. (Гинчев 1958: 270)  

 

Други сведения от автора: Сформирани са жандармерийски дружини и отряди 

специално за борба с партизаните, споменава се само едно име на офицер - командира 

на 11-и пехотен полк полковник Гинчев в Сливенска околия. На 14-и и 15-и май 11 

пехотен полк, 6-и артилерийски полк, полицията и жандармерията са блокирали града, 

не се споменават имена. Други събития – арести в училището на с. Голямо Чочовен, 

заливане с газ и палежи на къщи на партизани и убийства на роднини на партизани от 

войнишки взвод, отново се споменава 11-и пехотен полк. В боя над с. Чинтулово са 

участвали 11-и пехотен, 6-и артилерийски полк, жандармерийска дружина, 1 дружина 

от 24-и пехотен полк и полиция срещу партизанския отряд, не се споменават имена на 

офицери.  (Гинчев 1958:326-379) 

 

Последвалите събития: на 5.ІХ.1944 г. Съветският съюз обявява война на България, на 

8.ІХ.1944 съветските войски влизат в България. Още в първите дни след 9 септември, 

споменава авторът, са арестувани началникът на гарнизона генерал Младенов, 

полковниците Константинов, Гинчев и други „окървавени офицери и реакционери”. 

„На 9 и 10.ІХ. в много поделения, участвали в преследването на партизаните, 

войниците арестуваха окървавените офицери и ги предадоха на народната власт. 

… Само за няколко дни прогнилата фашистка власт в тази част на страната бе 

ликвидирана от революционните сили на Отечествения фронт и бе установена 

властта на работниците и селяните. Във всички войскови части бяха изградени 

войнишки отечественофронтовски комитети, които с помощта на партизаните 

арестуваха окърваваните офицери и установиха в казармата строг революционен 

ред.” (Атанасов 1968: 139-149)  
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Анализът потвърждава факта с арестуването през 1944 г. на висшите началници – 

генерали и полковници от българската армия. По-нататък, в следващите години, 

разправата с българска армия  ще обхване и други, по-ниски чинове, за да се стигне до 

тоталния й разгром през лятото на 1946 г. Езиковите щампи са налице, противопоставят 

се прогнилата фашистка власт на властта на работниците и селяните, емоцията е 

ярко поляризирана. По-късно ще се заговори и за диктатура на пролетарията,  но и 

тук още може да се проследи раждането и функционирането на комунистическата 

терминология, която ще остане като единствено възможна комуникация в България за 

исторически период от 45 години. Прави впечатление наситеността на речта с 

ключовата дума революционен – революционни сили на Отечествения фронт, 

революционен ред в казармата и т.н., ярката експресия, генерализацията като 

комуникационна стратегия – офицерите определено са обявени за  окървавени. 

Генерализацията като манипулативна стратегия, била тя мисловна или реална,  обхваща 

всички офицери. Започва усиленото експлоатиране на прилагателното – народен – 

народна власт. Книгата е публикувана през 1968 г. и свидетелства за една напълно 

установена терминологична езикова система на новата власт, единствено възможната, в 

рамките на която се интерпретират историческите събития. 

 

Вероятно е ясно за читателя, че навсякъде в анализите и партизанските спомени съм 

търсила името на баща си Йордан Димитров Йорданов, капитан с командирска заповед 

от 23 май 1939 г. и майор от 1 януари 1945 г. И не съм го намерила. Като офицер с 

нисък чин той не е бил обект на внимание през 1944 г. веднага след завземането на 

властта от новите властници. Чиста случайност e, че той не е от „изчезналите” офицери, 

защото е имало и такива по време на безвластието. Тогава основното внимание е било 

насочено към „обезвреждане” на полковниците и генералите. Засичането на 

информацията от Държавния военноисторически архив с анализите и спомените 

потвърждава това твърдение на анализаторите от времето на социализма в България.  

Фактът, че  баща ми е оставен на служба и е произведен в чин „майор” през 1945 г. 

показва, че според партизанските разпоредби в армията и информацията на 

политическите командири, не е бил смятан за „опасен” за новата власт. Никъде в 

описите за службата му не намерих заповед, която той да е получил от командира 

си, за участие в преследване на партизани. Още веднъж ще кажа, че страниците на 

заповедите са описани в книга с номерирани с червен молив листове. 

 

По това време заповедите на командирите му показват движението му и различните му 

назначения: На 26 октомври 1944 г. като капитан е назначен в 8-и дивизионен 

артилерийски полк в с. Дълбоки, Старозагорско; на 9 юни 1945 г. поема командването 

на 2/8 артилерийско отделение в с. Богомилово, Старозагорско, в 8-и дивизионен 

артилерийски полк; на 25 юни 1945 г. като единствен действащ офицер поема 

командването на 1/8 артилерийско отделение в с. Богомилово, Старозагорско; на 25 

юни 1945 г. е назначен за началник на Школата за кандидат-подофицери, докладвал 

резултатите от обучението и изпитите на 15 юли 1945 г. в с. Богомилово. На 18 март 

1946 г. е назначен за командир на артилерийско отделение в Бреговия артилерийски 

полк в гр. Бургас до 1 август 1946 г. Бързите размествания, новите назначения, които е 

получавал в 8-ми артилерийски полк в Старозагорско в с. Дълбоки и с. Богомилово 

през 1944 и 1945 г. са показателни за твърдението на анализаторите, че 

професионалният офицерски състав е бил минимален, заместен от офицери от запаса, 

симпатизиращи на новата власт и партизански командири и политически командири 

без военно образование. Армията ни е агонизирала, обезкръвена още в този период, за 

което свидетелстват и посочени по-горе в текста заповеди на командирите, в които се 
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пише  буквално: „Нашата войска изживя един болезнен период след 9.ІХ.т.г. 

Дисциплината на частите поотслабна, а авторитетът на началниците разколебан.” 

(Лист 111-112, Заповед по занятията, 6-и Див. Арт.Полк, № 6, 17.10.1944 г., Сливен) 

 

Тогава, откъде подполковникът без име от новата власт в София на 20.Х.1955 г.,  

подготвил справка „До Другаря Началник у-ние на ІІІ-то ДС”, е взел сведения, за които 

сам пише „се намери материал, не е видно от къде, в който пише следното”. Баща ми 

е обвинен, че преди 9.ІХ.1944 г. е взел дейно участие в борбата против партизаните. 

Липсва датировка на събитието, имена, включително и на убития партизанин, уж от 

баща ми. Тогава е логично да се постави въпросът – защо, ако се е знаело, че е убивал 

партизани, е бил оставен на служба в армията и дори на 1 януари 1945 г. е повишен в 

чин „майор”? В донесението пише, че е убил един партизанин в престрелка до с. 

Сотиря, няма обаче данни от купищата партизански спомени за родния край, които 

изчетох. Няма сведения и за с. Желю войвода, където баща ми според донесението би 

трябвало да е участвал в избиването на чл. (член, членове – бел. ЛЙ)  на Работническата 

партия (комунисти). Пише, че бил командир на сборна дружина. Акциите срещу 

партизаните по спомените на самите партизани, описани по-горе в книгата, са 

организирани от полицията с участието на жандармерията и военни части, като се 

споменава командирът на 11-и пехотен полк Гинчев за селото, което не е Малко 

Чочовен, както пише в донесението, а Голямо Чочовен. Това са две различни села.  

 

И като венец на глупостта в същото донесение името на баща ми е смесено с името на 

аптекар, замесен в някаква разработка „Мародери”, който дал рецепта за изработване 

на сапун 10%, ДДТ и „Кохинпром”?! Аптекарят Йордан Димитров Йорданов е бил член 

на Българската комунистическа партия. Подполковникът, дал сведението, не си е 

направил труда за елементарно логическо свързване на професията на аптекаря със 

специалност „Фармация” и военното образование на баща ми във Военното на 

Н.В.Училище. Така се е казвало военното училище в периода 1927-1930 г., когато го е 

завършил. Това – първо. И второ – няма как човек, уволнен от армията през 1946 г. с 

приписано му опозоряващо го в обществото прозвище фашист, да е членувал в 

Българската комунистическа партия.  

 

Ето такива хора са давали сведения за други хора, те са съсипвали съдбата на стотици 

хиляди български семейства. Поради невежество. Тук дори няма и зла умисъл, само 

идеологически щампи от историческото време и покъртително, наистина покъртително 

невежество. Какво ли образование е имал този подполковник? Дали въобще е завършил 

средно образование? Такава поразителна липса на логика. Дори и когато нагласяваш 

факти, трябва да им дадеш вид, чрез който да ги свържеш в някаква логическа връзка и 

последователност. За да бъде командир на сборна дружина, да пали къщи и убива 

партизани и членове на престижната по това време за партизаните Българска 

работническа партия (комунисти), баща ми би трябвало за има издадена писмена 

заповед от командира си, която да е отразена в описа на службата му като офицер с 

номерирани листове и неподвижно закрепени в книга заповеди. Такава заповед няма. 

Има обаче заповед, с която командирът на полка му разрешава да се ожени за майка ми.  

 

Как си е мислел далият сведението, че баща ми с чин капитан въобще би могъл да си 

позволи да изведе артилерийските оръдия извън полка без командирска заповед? 

Подобна анархия би ли могла въобще да съществува в българската армия по това 

време? Със строгата дисциплина? Баща ми е бил отговорен към службата си офицер, 

спазващ стриктно правилата, както е бил обучен и възпитан във Военното на 
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Н.В.Училище, а и описът на заповедните книги, които прегледах и трите му отличия 

потвърждават думите ми. Ордените му са именно за отлична служба в мирно време, а 

сведения за тях са останали неунищожени в досието му в Държавна сигурност от седем 

страници. Ако искаше, ако можеше, служителят от Държавна сигурност щеше да ги 

прочете. Седем страници не са голямо количество. 

 

На 1 август 1946 г. заедно с други негови колеги, още 1886 души офицери, офицерски 

кандидати и военни служители моят баща,  майор Йордан Димитров Йорданов, е бил 

отстранен от армията, за по-голяма убедителност пред обществото – с опозоряващото 

прозвище фашист, което по никакъв начин не се покрива нито с професионалната, 

нито с личностовата му характеристика. Хората, измислили мотивите – груба 

фашистка дейност, антидемократични, реставраторски прояви,  за да осъществят 

пъкленото си дело на унищожаване на професионалната българска армия и замяната на 

професионалното офицерство с необразовани, но верни на комунистическата идея 

кадри, явно дори не познават фашистката идеология, пришита изкуствено към 

българската действителност в съответния исторически период и офицерството ни за по-

голяма убедителност. Общо уволнените лица от българската войска през 1946 г. са, 

според повечето автори, защото има и разминаване в числото – 1887 души. 

 

Голямата трагедия на България се свежда до факта, че след 9.ІХ.1944 г. властта е 

попаднала в ръцете на необразовани хора, което предопредели за десетилетия 

неуспешния обществен модел у нас. Казвам го с болка и за страната и, и за себе си, 

защото и аз съм принудена да изживея последиците от преминаването на държавната 

власт в ръцете на необразовани хора на 9.ІХ.1944 г. Досега, 2010 г., 65 г. от този акт. 

 

Прави впечатление грубата емоционалност, която може и да е характерна за 

революционните времена, но, ако се направи съпоставка с гражданските протести в 

България в периода 1989-1997 г. там преобладаваше не толкова негативизмът, колкото 

хуморът и елегантното измъкване от ситуацията. Ще цитирам един студентски лозунг 

от Януарския мирен протест на гражданите от 1997 г., която гласи Сваляме гаджета и 

власт!  (Йорданова 1997) Думите, които се използват в партизанските спомени, са: 

фашистки банди, фашистки офицери, фашистки варвари, фашистки хайки, 

развилнели се гадове, варварски пълчища. Основна манипулативна стратегия на новия 

политически език, който се утвърждава постепенно, е генерализиращата. Просто 

всички са обявени за фашисти и толкова, безапелационна оценка, не е нужно тя да 

почива на реални факти. Просто оценка и толкова. Противопоставят се нашите на 

врага, другарите шумкари на фашистите.  В езиково отношение се използва 

стратегията на контраста, емоционалната гама е съсредоточена в двете крайности – от 

силно неприемане, до силно приемане и привързаност. Средно положение просто няма. 

Животът се моделира в гамата черно-бяло като манипулативна идеологическа 

стратегия. Нюансите липсват, а действителният живот се състои повече от нюанси и 

доста по-рядко – от крайности. 

 

4.1.2. Шести артилерийски полк в Сливен 

 

Исках да дам малко повече информация за Шести артилерийски полк в Сливен, в който 

е служил баща ми, но информация от интернет дава сведения само за времето на 

Балканската война (1912-1913 г.), Междусъюзническата война (1913 г.) и Първата 

световна война (1915-1918 г.) - http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=139 . 

Ето така се манипулира съзнание, като се премълчава историята на България и работата 

http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=139
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на полка по време на Втората световна война (1939-1945 г.). Това е и времето, когато в 

него е служил баща ми.  

 

Потърсих  почти безрезултатно други източници от специализираните библиотеки и 

архиви, има книга за 5-ти артилерийски полк, но за 6-ти не намерих дори в Държавния 

военноисторически архив във Велико Търново. Същото мога да кажа и за справките в 

Централната армейска библиотека и във Военноисторическата библиотека и 

Военноисторическия музей в София. Така че информацията за полка е съвсем семпла и 

до известна степен противоречива.  

 

За полка Петър Ненков пише: „ Един от най-героичните полкове на Трета армия е 6-и 

артилерийски полк в Сливен. Воините от този полк покриха своята светиня с 

неувяхваща бойна слава във войните за национално обединение. В сраженията при 

Лозенград, Люлебургас, Чаталджа, Криволак, Кавадарци, Завоя на Черна, Добро поле 

и Драва храбрите артилеристи написаха с кръвта си незабравими страници от 

бранната летопис на България. Наблюдавайки техния масиран огън през Балканската 

война 1912-1913 година, западен фронтови кореспондент написа, че огънят на 

българската артилерия е истински ураган!” (Ненков 2002:53) И тук историята на 

полка също свършва. 

 

Има сведения за създаването му на 13 април 1889 г. в Сливен. Подробно, по дати, са 

представени участията му в боевете в трите войни, но там историята на полка в 

публикацията изведнъж свършва. Празникът на Шести артилерийски полк в Сливен е 

12 юли, Петровден - http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=148 . На 13 април 

2010 г., в Сливен  офицери-артилеристи действащи, от резерва и запаса са положили 

цветя на паметника на Шести артилерийски полк по информация от пресцентъра на 

областна администрация по случай 121 години от сформирането на полка - 

http://www.sliveninfo.com/index.php?id=20942.  

 

Сведенията в Пътеводителя на архивните фондове  обаче са малко по-различни. Според 

него в периода 1927-1938 г. наименованието е Шести артилерийски полк, а в периода 

1938-1945 г. – Шести дивизионен артилерийски полк. Полкът е формиран в Пловдив на 

1.V.1989 г. от четири батареи и един горски взвод. От 21.ІХ.1890 г. се премества на 

постоянен гарнизон в Сливен. За участие в Балканската война полкът се привежда от 

мирновременен във военновременен и се преименува на 6-и полски скорострелен 

артилерийски полк. Участва в боевете при Чорлу, Бабаески, Одрин, Люлебургас, 

Дедеагач, Демирхисар. През юни 1913 г. се демобилизира. На основание на телеграма 

№ 4269/10.ІХ.1915 г. на началника на 3-а дивизионна област от 11.ІХ. същата година 

той отново се мобилириза и се развръща. Участва в Първата световна война в състава 

на 3-а пехотна балканска дивизия. Демобилизира се на 4.Х. 1918 г. във връзка с 

реорганизацията на армията. От 1.01.1921 г. полкът се преобразува в отделение. От 

19.05. до 22.ХІІ.1923 г. командир на отделението е подполковник Владимир Заимов. От 

1927 г. отделението се развръща отново в полк, който до 1938 г. носи явното 

наименование отделение. През 1941, 1942 г. полкът е на Прикриващия фронт. Взема 

участие във втората фаза на Отечествената война в състава на 3-а пехотна балканска 

дивизия. На 16.VІ.1945 г. се демобилизира. Когато е бил на фронта, в постоянния му 

гарнизон се формира допълваща батарея.  (Шести 1977: 207) 

 

Още малко сведения за Шести артилерийски полк – за паметника на загиналите 

войници и офицери. 

http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=148
http://www.sliveninfo.com/index.php?id=20942
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4.1. 3.  Паметник на загиналите от 

Шести артилерийски полк в Сливен 

 

Паметникът е на загиналите от Шести артилерийски полк във войните през 1912-1913 г. 

и 1915-1918 г. Изграден е от бетон, мозайка и камък в двора на бившето под. 36470 в 

Сливен. Постамент с размери 2,2 /5,5 обща височина 7,5. Собственост е на общината. 

Може да видите снимката му в интернет - http://212.122.172.67/Sliven/Sliven_02.htm# . 

Почит към загиналите, уважение към дълга и професията  на войника и офицера. 

 

Представям историята на неговото създаване според данни, изнесени от Петър Ненков. 

Идеята за него се ражда сред военнослужещите от 6-о артилерийско отделение в 

началото на 1923 г. за увековечаване паметта на загиналите воини от полка. 

Командирът на отделението подполковник Стефан Сотиров назначава комисия от 

четирима офицери, която да подготви създаването на фонд за набиране на парични 

средства. За нейн председател е назначен капитан Стоян Даскалов. Открива се 

подписка за набиране на средства и за кратко време е събрана необходимата сума от 

105 044 лв. и 55 стотинки. Въпреки недоимъка и мизерията 232 кадрови войници дават 

по сто лева, което е 1/3 от заплатите им, вариращи от 240 до 300 лева, а офицерите и 

подофицерите дават много повече. Проектът е възложен на известния архитект Борис 

Бояджиев, а скулптурната композиция – на талантливия скулптор Панайот Ципоранов. 

 

Делото на подполковник Стефан Сотиров е продължено от следващите командири на 6-

о артилерийско отделение. При подполковник Рошков става откриването на паметника 

на 21 ноември 1926 г. Направен е от бял врачански камък и представя изправен 

артилерист, сочещ с ръка на югоизток към града на българската бойна слава – Одрин. 

До него има артилерийско оръдие – тип „Шкода”, със строшено колело – символ на 

героизма на българските артилеристи, които достойно изпълняват своя свещен дълг 

към родината. На колоната са издълбани имената на 382 офицери, подофицери и 

войници от 6-и скорострелен, 6-и нескорострелен и 16 артлерийски полкове, отдали 

живота си в защита на Отечеството. Освен това е изписан със златни букви надпис на 

фронтона „На тези, които останаха да ни чакат по бойните полета!” 

 

Откриването и освещаването на паметника става по най-тържествен начин с митинг-

заря и войнски ритуал, на който се събират празнично множество и елитът на град 

Сливен начело с кмета, началника на гарнизона и владиката. Поради важни дела 

Н.В.Царят не може да присъства на откриването, но изпраща телеграма. Същото прави 

и министърът на войната генерал Иван Вълков. За откриването на паметника е избран 

Архангеловден – голямата мъжка Задушница, когато се отслужва литургия за 

падналите воини във войните за национално обединение. Събитието е отразено в 

тогавашните вестници. През 1933 г. със специален протокол на министерството на 

войната паметникът е заведен под № 341 в специален регистър на войнските паметници 

у нас, за които, според Дисциплинарния устав, се отдава чест от военнослужещите и 

частите.  (Ненков 2002: 53-54)  

 

4.1.4. Съпротивата и работата й в Шести артилерийски полк в Сливен 

през 40-те г. на ХХ-ти век 

 

Бегло ще спомена книгата на Ташо Ташев за нелегалната дейност в 6-ти артилерийски 

полк, издържана изцяло в социалистически стил, защото търсех името на баща си в нея 

http://212.122.172.67/Sliven/Sliven_02.htm
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и не го намерих. Споменати са имената на други негови колеги-офицери батарейния 

командир Апостол Дядов, Йонко Йолов, но неговото име липсва в описанието. Самата 

книга представя по-скоро спомени, отколкото анализ на събитията. 

 

Колкото до социалистическия стил на изложение, в нея социалистическата лексика се 

среща в изобилие, говори се за конспирация, за саботажна и диверсионна дейност. Ще 

приведа само един малък откъс за илюстрация: „Друга новина, която ремсистите в 

полка научават и коментират дълго, е за изпратените от Съветския съюз няколко 

групи български политически емигранти, организирани от Коминтерна и обучени в 

околностите на Москва за саботажна и диверсионна дейност” (Ташев 2004:20) 

Саботажна и диверсионна дейност – това са ключови изрази, които са свидетелства за 

времето и основните средства на политическата борба, избрана от българските 

комунисти за спечелване на властта. Преведено на съвременен език, това означава 

терористична дейност, подарък от братската съветска страна. 

 

 

 

5. Съдбата на българското офицерство след 1944 г. 

 

 

Тази част съдържа обзор на част от изследването на Петър Стоименов за съдбата на 

българското офицерство в периода 1944-1950 г. за внасяне на повече обективизъм в 

изследването, тъй като безспорно аз съм пристрастна към периода (Стоименов 2003: 

17-35). Прибавила съм и погледа на о.з.капитан Димитър Стефанов Дучев за сравнение 

и по-голяма обективност. (Дучев 1993:163-165) Тъй като повечето от наблюденията на 

П.Стоименов съвпадат с информацията от източниците, които съм проучила, смятам 

изследването му за надеждна картина на реалности от битието на българското 

офицерство в отбелязания исторически отрязък. Повтарям, че цялата част е обзор на 

изследването на Петър Стоименов. За науката е важна  и годината на публикуване на 

книгата с оглед на въпроса за свободата на словото и  идеологическата цензура – 2003 

година. 

 

На 9 септември 1944 г. правителството на К. Муравиев е свалено от власт и начело на 

новото, отечественофронтовско правителство, застава Кимон Георгиев. Веднага 

започва овладяването на ключовите позиции в централната и местната администрация. 

Не е забравена и армията, която също трябва да бъде поставена под контрол. С тази цел 

на 11 и 14 септември Георги Димитров изпраща телеграми от Москва до Централния 

комитет на Българската работническа партия (комунисти), в които заявява, че главното 

внимание трябва да бъде насочено към прочистването на армията от прогермански, 

фашистки командири и заменянето им с командири, забележете, ПРЕДАНИ на делото 

на Отечествения фронт. Значи не професионалисти военни, а предани на 

комунистическата идеология хора, оттук нататък ще ръководят българската армия. И 

не само нея, както ще се развият събитията по-късно. 

 

Отговорът на Централния комитет на Българската работническа партия (комунисти) е 

еднозначен. На 13 септември вождът е уведомен, че офицерите, които противодействат, 

не само се подлагат на арест, но и на разстрел… Т.нар. реакционен генералитет в 

армията се сменя с офицери, отличили се при установяването на новата власт и 

получили генералско звание – за заслуги към идеологията, не като професионални 

военни, извървели пътя на военната йерархия. 
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Авторът прави следните обобщения на базата на тази информация: 

 

 Командният състав на армията е обект на засилено внимание от страна на новия 

управленски елит; 

 Най-важният критерий за оставане в състава на офицерския корпус в момента на 

смяна на властта е не професионалната компетентност, а политическата 

лоялност; 

 Спрямо офицерския състав, дръзнал да окаже съпротива, се действа 

безкомпромистно - арести и разстрели без съд и присъда. 

 

Дейността по т.нар. „прочистване” на армията започва незабавно. Началото е поставено 

с Царска заповед № 117 от 13 септември 1944 г., с която са уволнени 3 командири на 

армии, 13 командири на дивизии, 6 командири на бригади и приравнени, 41 командири 

на полкове и други генерали и офицери – общо 173 души, като основният удар е 

нанесен по висшия команден състав на войската – 74,6% от уволнените са генерали и 

полковници.  

 

Ще отбележа, че сравнително ниският чин на баща ми, капитан по това време, го 

е спасил, макар и за малко, за две години. Бил е произведен в чин майор на 1 

януари 1945 г. 

 

Отстранените офицери са били заменени с нови, верни на властта. Авторът цитира 

Царска заповед № 116 от 11 септември 1944 г. 145 души са произведени в офицерско 

звание или са получили по-високо такова.  

 

Баща ми не е сред тях, това е важно наблюдение. Не е бил достатъчно предан на 

новата власт, която поради липса на „престъпления”, все пак го е оставила като 

действащ офицер в армията. Не е правил светкавична военна кариера, 

прескачайки стъпала във военната йерархия, обслужвайки новата власт.  
 

Генерали стават 17 (9 от тях въобще не са били офицери до този момент!, 4 са били 

майори и четирима – капитани); 27 са произведени в звание полковник (16 от тях 

въобще не са били офицери!, 8 са капитани, 2 – майори и 1 – подполковник).  

 

В 95% от случаите присвояването на тези звания е извършено в разрез със 

съществуващата нормативна база – според т. 9 от Правилника за службата на 

офицерите от Българската войска от 1940 г. , който е в сила към този момент, 

никой офицер не може да бъде повишен в по-горен чин и длъжност, ако не е бил 

повишен в непосредствено по-долния чин и длъжност. Прескачане на стъпала в 

йерархията не е била разрешена от Правилника.  

 

Към края на септември стихийните арести на офицери, извършвани от войници или 

милиционери без санкция на съда и Министерството на войната се прекратяват,  пише 

П. Стоименов, но това не означава спиране на репресиите срещу тях. Арестите 

продължават, но им се придава законообразна форма. По данни от доклад на Г. 

Дамянов, завеждащ Военния отдел на Централния комитет на Българската 

работническа партия (комунисти), до Г. Димитров, от 9 септември до 7 ноември 1944 г. 

са арестувани 17 генерали, 45 полковници, 45 подполковници, 38 майори, 123 

капитани, 204 поручици, 234 подпоручици и 40 офицерски кандидати – общо 746 
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души. Те са заменени със 720 партизани, повечето от които без военна подготовка и 

средно образование. Ето, така изглежда българската армия още през ноември 1944 

г. – с преобладаващ офицерски състав със средно образование, непрофесионална, 

но идеологизирана.  

 

Не открих сведения за арест на баща си, капитан по това време. Информацията на 

служителя на Държавна сигурност, че е бил „задържан, но впоследствие 

освободен”(№ 8 от описа на документите от досието му в Държавна сигурност – 

бел. ЛЙ) не се потвърждава от описа на службата му в Държавния военноисторически 

архив. Не зная подобен факт и от семейството си. Вероятно отново се натъкваме на 

измислица, написана в духа на времето от служителя на Държавна сигурност. 

 

Според министъра на войната обаче, генерал Дамян Велчев, арестуваните офицери през 

този период са значително повече – 1050. В началото на ноември 1944 г. той изпраща 

доклад до председателя на Министерския съвет Кимон Георгиев, в който му съобщава, 

че от всичко 2804 офицери на действителна служба, уволнени са 314 души, има убити 

219, ранени 669  и изчезнали 46 офицери. Задържани офицери във връзка с извършени 

престъпления преди 9 септември 1944 г. по закона за съдене и пр. – 1050. Всичко това, 

особено неспирното задържане на военнослужещи във връзка с подозираната тяхна 

дейност по закона за съдене от народен съд виновниците се отразява драстично 

негативно на бойната готовност на войската, според автора на изследването. 

 

От изнесените от П.Стоименов данни следва изводът, че два месеца след 9 

септември, когато страната вече се включва активно във войната срещу 

фашистка Германия, едва 18% от целия офицерски корпус са в състояние да 

изпълняват задълженията си на фронта и в тила, тъй като,  пак по данни на автора, 

33,4% са изведени от строя – убити, ранени и изчезнали, 48,6% са снети от постовете 

им – 11,2% са уволнени, а 37,4% са арестувани. Баща ми също не е бил пуснат на 

фронта, вероятно е съобразен фактът, че е бил за три седмици на специализация в 

Германия през 1943 г. и е преминал курсове, уредени от Артилерийската школа в гр. 

Ютербог. В семейството ми се разказва, че войниците му не са искали да тръгнат на 

фронта без командира си, когото, те са наричали „Червеният командир на белия кон”. 

Баща ми никога не е бил „червен”, т.е. не е бил привърженик на комунистическата 

идея, но думата е била с положителна коннотация и „модна” по това време, а и по 

времето на социализма, вече с поляризирана оценка в обществото – силно позитивна за 

комунистите и силно негативна за останалите граждани. Армията е била 

деполитизирана до 9.ІХ.1944 г. Политизацията й е била наложена по време на 

социализма, сега, след демократичните промени от 1989 г., тя отново е деполитизирана. 

 

Въпросът за контрола върху армията и оттам – върху властта, е основният, според 

П.Стоименов, и след завършването на Втората световна война. Лидерите на 

Българската работническа партия (комунисти) си дават ясна сметка, че 

преобладаващата част от офицерския състав не споделя техните възгледи и не подкрепя 

тяхната политика. Самите те изпитват недоверие към кадровото офицерство, но на този 

етап са принудени да го търпят. 

 

Веднага обаче започват да се дефинират критериите за оставане на заварените кадри в 

състава на офицерския корпус. Началото е поставено отново от Г. Димитров, който на 

15 май 1945 г. в телеграма до генералите Вл.Стойчев и Щ.Атанасов пише, че армията 

трябва да се реорганизира, да се превъоръжи, да се създаде достатъчно квалифицирани, 
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според терминологията -  патриотични, офицерски кадри, за да бъде в състояние да 

изпълни достойно своя дълг…  

 

Тълкуването на критериите за оставане на служба от страна на заварения офицерски 

състав според П. Стоименов първоначално е направено от Тр. Костов. На 14 юни 1945 

г. във в. „Отечествен фронт” излиза от печат статията му „Да бъдем достойни за 

нашите герои първоармейци”, в която между другото пише и за изграждането на силна, 

истинска народна армия, добре въоръжена и обучена, командвана от изпитани в 

битките против фашизма началници. Липсва уточнението, за кои битки против 

фашизма става дума – преди или след 9 септември 1944 г., когато именно офицерският 

корпус изнася тежестите на войната. Авторът привежда и още едно доказателство, 

което бих искала да цитирам, защото е направено от генерал Бл. Иванов, заместник-

министър на войната, в предизборна реч на 7 август 1945 г., че българските офицери, 

онези, които стоят на здрава почва, имат пред себе си хубави перспективи. Може да 

има офицери, които са индеферентни към отечественофронтовската власт, други, които 

са слаби и неспособни, те трябва честно да заявят и ще бъдат освободени… 

Параметрите вече са уточнени. Който приеме партийния контрол над армията – остава, 

за него има „хубави перспективи”, който е против, значи „слаб” и „неспособен”, за 

него няма „хубави перспективи”. Отново се включва дихотомията бяло/ черно.  

Верността към управляващата политическа сила, а не професионалните качества 

определя вече социалния статус на офицера. П.Стоименов добавя и още един важен 

факт, че до 1947 г. в България все още има многопартийна система и опозиция. 

 

В същото това време Кр.Пастухов пише статията си „Защо ме изкушавате, лицемери?”,  

в която заявява, че само при режим на диктатура и еднопартийна система може да се 

допусне отъждествяване на войската с правителството. В демократичните държави 

правителствата са временни, борбите са непрестанни между партия и власт и смяната е 

неизбежна. Именно от това се опасяват офицери и граждани, че войската може да бъде 

инструмент на партийно домогвания и владичество. Тази своя гражданска позиция и 

вярно твърдение за демократичния типо общества Кр.Пастухов заплаща със свободата 

си, а по късно – и с живота си, осъден на 7 години затвор и умира в килията си. 

 

Интерес представя и самото завземане на властта на 9 септември 1944 г. от 

Отечествения фронт, което също не минава без участието на армията. Според П. 

Стоименов самият военен министър от правителството на К.Муравиев – генерал 

И.Маринов, нарежда на танковия полк от Бронираната бригада през нощта на 8 

срещу 9 септември да се съсредоточи в района на Военното министерство. За тази 

си заслуга той е назначен за върховен главнокомандващ от правителството на 

Отечествения фронт, докато останалите министри от кабинета на Муравиев са 

изправени пред Народния съд.  

 

Ръководството на Българската работническа партия (комунисти) си поставя като своя 

първостепенна задача овладяването на армията, постигнато според автора чрез: 

 

 Овладяване на ключовите командни позиции, 

 Създаването на помощник-командирския институт, който се е състоял 

изключително от хора на Българската работническа партия (комунисти) и 

партизирането на офицерския състав. Променено е положението, 

регламентирано от правилниците за службата на офицерите от 

Българската войска от 1932 г. и 1940 г., съгласно което офицерите не 
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упражняват политическите си права и поради това им се забранява да 

посещават политически и други събрания. Сега вече офицерите започват да 

членуват в БРП (к), като първоначално това е в организации извън армията, а 

след това – и в самата нея, 

 Отстраняването от армията на офицерите, които не се ползват с политическото 

доверие на управляващите. 

 

Първите два етапа по овладяването на армията са през 1944 и 1945 г., пише авторът.  

 

Тази информация се засича с една Заповед по занятията на  Командира на 8-и Дивиз. 

Арт. Полк № 19 от 21 юни 1945 г., с. Богомилово, Ст.Загорско (Лист 83). Заповедта е 

по  повод  незадоволителната  подготовка  на  войниците от  Школата  за кандидат- 

подофицери. Отчитат се и причините: липса на подготвени взводни командири, защото 

такива са били само офицери от запаса; отсъствие на подготвен офицер за началник или 

ръководител на Школата; недостатъчна обща интелигентност на школниците. За 

началник на Школата се назначава единственият действащ офицер майор Йордан 

Димитров Йорданов. Целта е твърде семпла – да се постигне резултат, „който да 

позволи на бъдещите оръдейни командири, наблюдатели и свързочници да изпълняват 

длъжността си задоволително”.Минималните изисквания към включените в 

Школата за кандидат-подофицери хора от новата власт е продиктувана от суровите 

реалности на лятото на 1945 г. Баща ми е бил единственият действащ офицер. Като 

човек „без престъпления” според гледната точка на новата власт, той е бил оставен като 

офицер и в състава на новата армия и, между другото, е обучавал новите армейски 

кадри за подофицери. Една година по-късно пак според преценката на новата власт той, 

заедно с много свои колеги, ще се превърне във „фашист”, за да се оправдае пред 

българската общественост с емоционални думи, свързани с историческото време, 

съсипването на професионалната ни армия и замяната й с партизанско-комунистически 

кадри, необучени във военното дело. И сега е трудно човек да си представи, до каква 

степен армията ни е била съсипана от новата комунистическа власт и поради какви 

причини професионализмът е бил заменен с липсата на такъв. Армията  си е армия и 

изпълнява едни и същи задачи във всяко историческо време, защитавайки държавата.  

 

През лятото на 1946 г. правителството на Отечествения фронт вече се чувства 

достатъчно силно да пристъпи към третия етап – да отстрани преобладаващата част от 

кадровия офицерски състав и да го замени с хора, станали офицери заради заслугите си 

от участието в съпротивата, или с офицери от запаса, симпатизиращи на новата власт. 

Приет е „Закон за ръководство и контрол на войската”, въз основа на който от 18 

юли до 13 август 1946 г. са уволнени 1887 души. За разлика от есента на 1944 г., 

когато от армията е отстранен предимно висшият команден състав, пише авторът, 

през лятото на 1946 г. ударът е нанесен по всички кадрови офицери – станали 

такива или постъпили във Военното училище преди 9 септември 1944 г. 

Незасегнатите от уволненията командири също са поставени под контрол – 

съгласно чл. 5 на Закона за ръководство и контрол на войската, всички техни 

заповеди стават валидни само след приподписване от съответните помощник-

командири.  Това е твърдение на автора на книгата (Стоименов 2003:26). Ето го 

идеологическият контрол, военната професия си е отишла от българската армия. През 

1946 години. През лятото, когато са отпуските, за да се избегне евентуален организиран 

протест. И досега комунистическата номенклатура прибягва до този трик – всичките ми 

уволнения от науката, друга все пак област на човешкото знание и човешката дейност, 

са измислени и изпълнени именно през лятото, когато колегите са в редовен годишен 
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отпуск. На мене такъв не ми е разрешаван в периода 1997-2000 г. Нямам писмени 

заповеди от директора в нарушение на Кодекса на труда. Т.е. в посттоталитарния 

период методите на действие на комунистите са същите – винаги тайно, неочаквано и 

задължително - подло. 

 

Какво е разпределението по причини за уволнението и по чинове? 

 

За ГРУБИ ФАШИСТКИ ПРОЯВИ: полковници – 20, подполковници – 28, майори 

– 19, капитани – 38, поручици – 77, подпоручици – 15, военни служители – 5. Общо 

– 202 души. 

 

В ИНТЕРЕСА НА СЛУЖБАТА ЗА АНТИДЕМОКРАТИЧНИ 

РЕСТАВРАТОРСКИ ПРОЯВИ: генерали – 2, полковници – 101, подполковници – 

174, майори – 133, капитани – 230, поручици – 536, подпоручици – 369, офицерски 

кандидати – 1, военни служители – 130. Общо – 1685 души. 

 

ОБЩО УВОЛНЕНИ: генерали – 2, полковници – 121, подполковници – 202, 

майори – 152, капитани 277, поручици – 613, подпоручици – 384, офицерски 

кандидати – 1, военни служители – 135. Общо: 1887 души. 

 

Баща ми, майор Йордан Димитров Йорданов, е уволнен от служба с командирска 

заповед от 1 август 1946 г., която влиза в сила от 21 август 1946 г. въз основа на 

поверителна министерска заповед № 50 от 13 юли 1946 г. (ДВИА 2010: Фонд 1047, 

оп.1, а.е.62, заверено ксирокопие от заповедта)  

 

Авторът привежда особено показателен пример за поголовния характер на уволненията 

с развитието на военната кариера на офицерите от 64-и и 65-и випуск на Военното на 

Негово Величество Училище, които стават юнкери преди 9 септември 1944 г., но 

получават първите си офицерски звания след тази дата и през 1946 г. са съвсем в 

началото на военната си кариера – поручици и подпоручици. От тях през лятото на 

1946 г. са уволнени 47,3% и 43%. До края на 1950 г. от армията са отстранени още 

36,3% от 64-и випуск и 33,6% от 65-и випуск. Средната продължителност на службата 

на офицерите от тези випуски, както пише П.Стоименов, е съответно 4 години и 1 

месец и 3 години и 9 месеца при регламирана продължителност от 20 години.  

 

И добавя текст, който е особено значим от гледище на идеологията и законността. Ако 

част от по-възрастните им колеги попадат под ударите на чл. 4 на специално приетия 

„Закон за ръководство и контрол на войската” (Закон 1946 а:1) , според който не могат 

да служат във войската лица с фашистки, реставраторски и антидемократически 

проявления и офицери, подофицери, технически началници и военни чинове, взели 

непосредствено участие или заповядали убийства или изтезания на антифашисти и 

опожаряване на жилища и сгради на народни партизани и техните ятаци, то за 

офицерите от тези два випуска той просто е неприложим, защото те в качеството си на 

юнкери не са използвани под никаква форма за борба с партизаните и техните ятаци. 

 

Само ще добавя, че по силата на този „Закон за ръководство и контрол на войската” 

през август са публикувани, според автора, 6  (шест) списъка с имената на 1891 

офицери – 30% от състава на целия офицерски корпус. От тях 1684 са уволнени „в 

интерес на службата”, а 207 – „за груби фашистки прояви”. След време този брой се 

увеличава и в края на 1946 г. надхвърля 2000, но в него е включен и самият генерал-
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полковник Дамян Велчев, подписал първите списъци. Той е освободен от армията в 

началото на октомври 1946 г. 

 

В този период Кимон Георгиев в качеството си на изпълняващ и длъжността министър 

на войната, пак по сведенията на П.Стоименов, публикува заповед във в. „Отечествен 

фронт” от 11 август 1946 г., в която ясно и безапелативно е казано, че в армията няма 

място за хора, които не са приобщени към народоспасителната политика на ОФ. В тази 

т.нар. „народоспасителна политика”  на Отечествения фронт се е включвал разгромът 

на българската армия и унижаването на кадровия офицерски състав. 

 

И през 1947 г., макар и не така гръмко, както през 1946 г., продължават уволненията 

сред кадровия офицерски състав. 

 

П. Стоименов е огледал явлението не само от статистическата и идеологическата му 

страна. Важно е наблюдението му за разполагането на материалите на първите 

страници на вестниците или в средата, за да бъдат непременно забелязани от 

читателите, както и съдържащите се в тях епитети и емоционални доводи към 

информацията, което показва стремеж за въздействие върху емоциите на 

читателите. Този подход е характерен за лятото на 1946 г. при масовите уволнения 

на кадровия офицерски състав. По наблюдения на автора във всяка втора 

публикация си визират „всички” офицери, във всяка пета – „голяма група” 

офицери, а две от всеки пет – „някои” офицери. Този подход според него дава 

възможност да се разчленява командният състав на части и те да се атакуват поотделно. 

Интерес представя етикетът „царски”, прилепен към офицерския състав, работил преди 

9.ІХ.1944 г., за да бъдат те разграничени от новите, които имат доверието на 

политическото ръководство след 9.ІХ.1944 г. 

 

Войската е представяна като „монархо-фашистка” преди 9.ІХ.1944 г., след тази 

дата за нея се пише като за „родна”, „народна”, „нашата”. По този начин се цели 

приобщаването й към новата власт и поставянето й под контрола на тази власт. 
Авторът застава на мнението, че осъществяването на тези две задачи се извършва 

паралелно и затова от една страна се говори за „единство” и „пълното единство” 

между народ и армия, а от друга – за „чистка”. Самото начало на думата „чистка” се 

поставя от Георги Димитров в писмото му от 14 септември 1944 г. , публикувано в 

Окръжно № 5 на Централния комитет на Българската работническа партия 

(комунисти). Още на 17 септември министърът на вътрешните работи Антон Югов 

заявява, че тази чистка вече е започнала. От страниците на вестниците се призовава за 

„незабавна и пълна чистка на армията”, „да се прочисти окончателно войската”, 

„прочистване от фашистките елементи”. Думата „чистка” присъства в най-различни 

варианти и се набива в съзнанието на читателя. Този подход за въздействие върху 

масовото съзнание, пише авторът, е особено характерен за втората половина на 

септември 1944 г., когато арестите на офицери са масова практика. През лятото на 

1946 г., по време на масовите уволнения на кадровия офицерски състав 

посланието за „чистка” става доминиращо.  

 

Променя се и отношението на управленския елит спрямо т.нар. „царски” офицери. Те 

вече не са „доблестните”, „храбрите”, „старите боеви командири”, както са били 

представяни непосредствено след края на войната, пише П.Стоименов. Сега са 

„вредителите офицери, „престъпниците офицери”, „царски офицери”, „опозиционно 

настроени висши офицери”, „фашистки елементи”, „грешници”, „верни тъпи 
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оръдия”. Лексиката се завърта на 180 градуса, те вече не са необходими на новата 

политическа власт и трябва да бъдат дискредитирани в очите на обществеността, като 

за тази цел се включва и словесният арсенал от емоционални заклеймяващи и 

дискредитиращи личността епитети. Нарушаване на човешките права? Да, тотално. 

 

За разлика от 1944 и 1945 г., когато обект на атака са само „някои” офицери, през 

1946 г., пише П.Стоименов,  ударът е насочен срещу „мнозина” и „значителна 

група” офицери. Показателни за отношението към офицерския състав е подборът на 

използваната лексика в заглавията на публикуваните материали, като „Те 

конспирират”, „Очистена ли е армията от враговете на народа?”, „Чистката”. Чрез 

публикацията се внушава на аудиторията, че това, което става в армията, е израз на 

желанието на най-широки обществени слоеве. Именно в този смисъл са публикациите: 

„Народът иска прочистване на офицерския кадър от вражески елементи”, 

„Народното предупреждение”, „Народът държи неговата воля да бъде изпълнена”, 

„Работниците настояват за бързото прочистване на армията и целия държавен 

апарат от фашистки елементи”. Разбира се т.нар. народ няма нищо общо с 

пропагандната машина на новата власт. 

 

Въз основа на анализ на публикациите във в. „Отечествен фронт” авторът очертава 

следните начини за въздействие от страна на управляващите върху читателската 

аудитория по офицерската проблематика: 

 

 Непосредствено ангажиране на управленския елит в обработката на 

общественото мнение, 

 Въздействие върху емоциите на читателите, 

 Формиране на желания тип поведение чрез даване на конкретни указания за 

действие, 

 Противопоставяне на една част от офицерския състав на друга и атакуване 

поотделно, 

 Съсредоточаване на въздействието върху един проблеми, т.нар. „чистка” и 

същевременно разгръщане на този проблем във времето за период от около 2 

години до окончателното му решаване, 

 Митологизиране на понятията и тяхното противопоставяне – създават се 

метовете за „народна” армия и „народно” офицерство и се противопоставят 

съответно на „царска” армия и „царско” офицерство.  

 

Няма защо да добавям, че оценката е двуполюсна и съсредоточена само в силно 

позитивния  - за новите управляващи и силно негативна -  за „старото” офицерство, 

професионалното офицерство от българската армия, завършило Висшето военно 

училище и Генералщабната академия. Между другото от лингвистично гледище 

опозиция с компонент – царски изисква компонент републикански,  т.е. ако офицерите 

на монархия България се наричат царски, само защото се свързват с Царство България, 

а не защото са лична собственост на Н.В. Цар Борис ІІІ,  то новите офицери, на 

Република България, би трябвало да се наричат републикански, а не народни. Тук се 

натъкваме на простия факт на манипулиране на общественото съзнание и на 

започналото изграждане на новата, комунистическата терминология по отношение на 

обществото, която ще продължи по-нататък с наименования като диктатура на 

пролетариата, развит, реален социализъм и т.н. в разгърнатата терминологична 

система на новата власт, но до 1989 г., когато всички тези термини отново ще си отидат 

в историята, където им е мястото. 
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Анализът на П. Стоименов по моето скромно мнение е достоверен, защото, както казах 

и по-горе, се засича с моето собствено наблюдение на този период, почерпано от 

различни източници – досието на баща ми от Държавна сигурност, проследяването на 

военната му служба в продължение на 19 години на базата на архивни документи от 

Държавния военноисторически архив и мои впечатления, също и информация, която 

имам от семейството си. Анализът се опира на множество факти и документи, 

представящи историческия период – държавни, партийни (на Българската 

работническа партия  - комунисти), публикации във вестниците, книги, списания и 

доказва повдигната от автора хипотеза, че през периоди на социална трансформация 

от един тип обществена организация към друг – коренно противоположен, се 

извършва усилено отстраняване на кадровия офицерски състав на армията. 

Новият политически елит установява нов команден състав на армията, за да 

осъществи контрола си над нея и я подчини на интересите си. Последиците остават, 

естествено, за командния състав, репресиите – също. (Стоименов 2003:16)  

 

Авторът изследва два исторически периода и действията на два типа политически елит 

– през периода 1944-1950 г. и 1990-1995 г. С оглед тематичната насоченост във връзка с 

работата на Държавна сигурност в периода на социализма в България и повдигнатата от 

мене хипотеза за възможната недостоверност на информацията, която намираме в 

досиетата на българите, се спирам само на първия период.  

 

Добавям и позицията на о.з. капитан Димитър Стефанов Дучев. Според Д. Дучев1946 

година е годината на най-масово унищожение на действащия офицерски корпус. На 

практика във войската са останали малък брой офицери, притежаващи военно 

образование, завършили военна академия или военно училище. Позволявам си да 

приведа без мой коментар или анализ един по-дълъг цитат, защото в него има и болка и 

гняв от поругаването на човешкото достойнство, а за офицера то е основна 

характеристика на личността.  Авторът пише: „Но след като бяха използвани да обучат 

във военната професия партийни членове (повечето от тях нямащи и необходимото 

общо образование) или заемаха служби в щабове, където под наблюдението на 

политкомисарите и съветските офицери изпълняваха висококвалифицирани задачи и 

те бяха уволнени, без даже да дочакат пенсионна възраст. Така военни 

професионалисти бяха изхвърлени на улицата без правото на някакви обезщетения и 

възможност да си намерят подходяща работа или да си продължват образованието в 

цивилни професии. 

 

Съдбата на царския офицер в първите години след „прочистването” на войската 

беше нерадостна и тежка и тя сложи траен отпечатък върху засегнатите. За това, 

че е бил царски офицер, комунистите преследваха и семейството му. Трябваше да 

минат жестоки години, за да могат те да получат възможност за по-добра изява, но 

въпреки честния им и упорит труд, те никога не ги оставиха да заемат това място, 

което отговаряше на техните способности, трудолюбие и морал.  

 

Обезкръвяването на войската стигна дотам, че бе поставено под съмнение 

изпълнението й на основните задачи. На мястото на прогонените офицери се 

назначаваха нови, без необходимата професионална подготовка. Тези хора бяха само 

верни партийни членове, но слаби професионалисти. Новите командири не можеха да 

организират на прилично равнище едно занятие на плаца, полигона или бойна стрелба, 

да решават тактически задачи, а да не споменаваме за маневри и учения при 



 103 

обстановка, близка до бойната, без помощта на тези офицери, които комунистите 

по принуждение от обстоятелствата бяха запазили.  

 

Царският войскови офицерски корпус бе разгромен от бруталната комунистическа 

диктатура, той стана жертва на тоталното унищожение на българското 

офицерство, вероломно, жестоко, чисто по болшевишки. Никога в многовековната 

история българската войска не бе достигала до такова принизяване, опозоряване и 

унищожаване. Даже военните клаузи на мирни договори, съставяни от победители 

чужденци не са така унижавали българската войска, както това направиха 

българските комунисти с нейния офицерски корпус”.(Дучев 1993:163-164) 

 

Авторът привежда датите на изнесени пет списъка с уволнени офицери през юли и 

август 1946 г. Данните се различават като бройка в сравнение с данните, изнесени от 

(Стоименов 2003), но предпочитам да ги приведа, доколкото те представляват друг 

прочит на историческите събития, при това от човек, който ги е наблюдавал 

непосредствено. В крайна сметка точният брой на уволнените през 1946 г. не е толкова 

важен, защото разгромяването на българския офицерски корпус е започнало още през 

1944 г., продължило е през 1945 г., а и в следващите години и в него се включват и 

разстреляните без съд и присъда, и изчезналите офицери. 

 

Публикациите на групите са на 17 юли, 22 юли, 26 юли, 29 юли и 2 август 1946 г. във в. 

„Работническо дело”. От І-а група с аргументация „За груби фашистки прояви” са 

уволнени съответно 40, 42, 25, 60 и 269 души. От ІІ-а група с аргументация „В 

интереса на службата за антидемократични, реставраторски прояви”  са уволнени 

съответно 205, 244, 297, 342 и 340 души. Уволнени по първия списък са 245 души, по 

втория – 286 души, по третия – 322 души, по четвъртия – 402 души и по петия – 609 

души. Всичко уволнени - 1864 души от професионалната българска войска. (Дучев 

1993:165) 

 

Името на моя баща е под № 28 от 30 души (справката съм направила лично във в. 

„Работническо дело”, там са посочени 30 души по този параграф – бел. ЛЙ) като 

майор в една йерархична система, над неговото име са имена на полковници и 

подполковници, той е втори от четиримата уволнени майори. Като офицерски чинове в 

този първи параграф на първия списък са включени полковници, подполковници и 

майори. Баща ми е майор, при това от 1945 г. Ясно е, че ако е имал някакви 

„прегрешения”, той би бил от групата от разстреляните и изчезналите офицери. Самият 

факт, че е произведен в чин майор през 1945 г., защото благодарение на непрекъснатите 

уволнения войската ни е била обезлюдена откъм професионално подготвени офицери, 

говори, че комунистите не са намерили нищо подозрително спрямо идеологията им в 

биографията му. Броят на първата група уволнени офицери  са 30 души „за груби 

фашистки прояви” и 205 души „В интереса на службата за антидемократични 

реставраторски прояви”. Първият списък на уволнени офицери от 17 юли 1946 г. във 

в. „Работническо дело” е под заглавие „Прочистването на армията от фашисти 

започна. Първата група офицери, уволнени за груби фашистки, антидемократични и 

реставраторски прояви”. Още вторият списък  от 22 юли 1946 г. е под заглавие 

„Втората група уволнени офицери за фашистки прояви и в интерес на службата”.  

Една седмица по-късно се забелязва известно смекчаване на аргументацията от 

идеологическо гледище. От заглавието вече е отпаднал компонентът „за 

антидемократични реставраторски прояви”,  т.е. идеологическата „присъда” е 

посмекчена, за да бъдат по-ярко противопоставени двете групи – на виновните и на не 
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толкова виновните, когато става дума за една общност от повече от 1860 души, които 

естествено не биха могли в еднаква степен да имат еднаква „вина”. Този текст се 

запазва и в заглавията на следващите три групи уволнени офицери. Също и великият 

принцип – „разделяй и владей”.  

 

На 11.08.1946 г. чрез страниците на в. „Работническо дело” министър-председателят и 

временно управляващ Министерството на войната отправя  заповед към чиновете от 

българската войска, в която параметрите на службата са определени по нов, но 

категоричен и дори – безапелационен начин: „Службата е напълно осигурена за всички 

военнослужещи, които оценяват правилно политическия момент и стоят честно на 

здрави народни позиции”. (Георгиев 1946 б:3)  Думата „правилно” е от 

терминологичния апарат на комунистическата идеология, евфемизъм, с който 

завоалирано се означава вярност и преданост към комунистическите идеи. И 

единствено към тях. 

 

От своя страна тази позиция, която е и сурово предупреждение към останалите вече 

твърде рехави редици на професионалната армия, е естествено продължение на 

посланието на Георги Димитров, изразено в програмната му статия „Трите големи 

национални задачи”, публикувана пак във в. „Работническо дело” от 1.08.1946 г. В нея 

се заявява категорично: „Както е известно… правителството… предприе 

очистването на армията от фашистки, реставраторски и антидемократически 

елементи, за да бъде тя действително народна и боеспособна войска, верен и 

непоколебим страж на свободата и демокрацията, на върховните наши национални 

интереси. Тоя оздравителен процес, който тепърва ще даде своите богати плодове, 

разбира се не е насочен против офицерския корпус въобще. Напротив като 

освобождава офицерския корпус от неподходящи елементи, се явява в негов 

собствен интерес. Очистен от тия елементи, офицерският корпус ще получи 

необходимия стабилитет, за да може съвършено спокойно и всецяло да се отдаде на 

изпълнението на своята извънредно важна и отговорна служба. Налага се обаче, 

също така да се прочистят и другите ведомства, особено стопанските 

министерства и дирекции, както и министерствата на външните работи и 

просветата. В това отношение може да послужи като ръководно начало по аналогия 

член 4 от закона за ръководството и контрола на войската.”  (Димитров 1946:1,5) 

 

Текстът използва идеологическите клишета очистването на армията от фашистки, 

реставраторски и антидемократически елементи; неподходящи елементи. Думата 

елементи, приложена към елитната част на българското общество – офицерството 

използва манипулативната стратегия на омаловажаването, съчетана с любимото за 

идеологията публично опозоряване на личността. Извън идеологията и конкретния 

контекст си мисля, какъв ли трябва да е умственият багаж на човек, който нарича други 

хора просто елементи. Друга ключова дума е думата прочистване, пак приложена към 

българското офицерство с цел омаловажаване и опозоряване. Офицерският корпус, от 

който са извадени професионално подготвените офицери, едва ли е получил 

„необходимия стабилитет”, след като службите в йерархията са били заети от 

необразовани професионално хора. Т.нар. „прочистване” засяга все по-големи части от 

българското общество, като не са забравени стопанските ведомства, министерството на 

външните работи и министерството на просветата. Аргументацията е в член 4 от Закона 

за ръководството и контрола на войската, който коментирам в законовата база на 

извършените престъпления. 
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6. Законовата база – 1944-1946 г.  

 

 

Какво е положението със законовата база по отношение на българската армия в 

преходния период на смяната на властта? 

 

6.1.Закон за военните сили на Царство България   

 

Позволявам си да представя закона най-общо, с оглед на темата, без подробно цитиране 

на членовете му. Основните му положения посочват  предназначението и задачите  на 

военните сили на Царството –  осигуряване на спокойното съществуване и 

независимостта на държавата срещу всички посегателства, очертано е и 

постигането на народностните идеали. Службата във военните сили се характеризира 

като най-светия дълг на българския гражданин към Царя и Родината. Тук ключовите 

думи са независимост и дълг. В личния състав на военните сили офицерите се наричат 

военни лица.  

 

Основните командвания на военните сили са: главно командване и командване на:  

група армии, армия, корпус, дивизия, бригада, полк, дружина, рота, взвод и отделение. 

Всички други командвания и управления в мирно и военно време се приравняват към 

едно от тях.  Начело на всяко от тия командвания или управления стои съответно 

командир или началник, подпомагани от щаб, служба или отделение за командване. 

Длъжностите и правата на командирите и началниците по командването на 

подчинените им щабове, части, служби, учреждения и др. се определят от съответните 

закони и правилници. При уволнението си през 1946 г. баща ми е бил командир на 

отделение в Бургаския брегови артилерийски полк. 

 

Всеки, който постъпва на редовна служба във войската, задължително дава клетва: 

„Обещавам се и се кълна в името на Всемогъщия Бог, че аз, който съм постъпил в 

редовете на войската на Българското Царство, ще служа честно и вярно на царя и 

Отечеството и няма да пожаля живота си, както в мирно време за запазване реда и 

законите на страната, тъй и във време на война против враговете на моето 

Отечество – в свидетелство на което целувам кръста и думите на Светото 

Евангелие. Амин”.  Думите „ в свидетелство което целувам кръста и думите на 

Светото Евангелие. Амин” от клетвата за постъпилите на служба от други 

вероизповедания се заменят и допълват съобразно религиозното им вероизповедание. 

Като акцент бих искала да отбележа толерантността към различните религии в 

българската армия. 

 

Попълването на войската с офицери става, както следва: със строеви офицери – от 

младежите, завършили Военните на Негово Величество Училища; със специално висше 

военно образование офицери – генерал-щабни, военно-съдебни, интендантски, 

инженери и др. – от строевите офицери, завършили военната академия или съответното 

висше учебно заведение и с трудови офицери от младежите, завършили успешно 

Школата за запасни офицери и Школата за трудови офицери и т.н. Трудовите офицери 

в мирно време не могат да бъдат приемани като офицери на служба в другите родове 

войски, оповестява законът. Като военно лице баща ми е строеви офицер, завършил 

Военното на Н.В.Училище, 49-и Витошки випуск, 1927-1930 г. 
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Назначаването и преместването на офицерите се извършва по реда, определен със 

съответни правилници. Правата, задълженията и ограниченията са посочени в 

наредбата-закон за военните лица и правилниците за службата. Сред правата прави 

впечатление качественото изискване към работата. Офицерите имат право за 

получаване на премия след прослужени 25 и повече години, забележете „честна и 

безукоризнена служба. Това са критерии към качествата на личността в българската 

армия през април 1944 г. Имат право и на повишаване в длъжност и награждаване н 

медали и ордени. Баща ми, според попълнено от него сведение, е имал „Орден за 

заслуга”, „Орден за военна заслуга І степен с корона” и „Знак за 10-годишна 

служба”. Едно от тези отличия изхвърлих с отвращение в кофата за боклук, след като 

баща ми си беше отишъл от този свят.  Беше по времето на социализма  (през 80-те 

години краят на социализма все още не се виждаше – бел. ЛЙ). Направих го с ясното 

съзнание, че България не е заслужавала да има офицер с неговите професионални 

качества.  

 

Когато се запознах с документацията в Държавния военноисторически архив, 

проследявайки службата на баща си в българската армия, се убедих, че България 

е заслужавала офицерите си, но те не са заслужавали съдбата си, определена им от 

комунистическата идеология и нейните поддържници в България след 9 

септември 1944 г. Разделянето на обществото ни на две, все още враждаващи 

части – комунисти и антикомунисти, както и да се наричат те към 2010 г. , е много 

болезнен проблем в България. 

 

Офицерите могат да бъдат уволнявани според този закон: по собствено желание; 

болест; дисциплинарен ред; съд; в интереса на службата; навършване на 25-годишна 

служба; разпореждане и пределна възраст. Министърът на войната има право по своя 

преценка да реши по изключение да останат на служба известни проявили се офицери, 

но най-много до пет години след завършването на пределната възраст. Важно е да се 

отбележи, че идеологическите причини се изключват, те се включват обаче в новите 

разпореждания за войската и се уреждат законодателно през 1946 г. Пределната възраст 

за майорите от Военните училища е 46 г. Баща ми е уволнен на 19-тата година от 

службата си по идеологически причини и е бил на възраст 39 години, прекрасна 

възраст за реализация като офицер.  

 

Офицери и подофицери на редовна служба с явни противодържавни убеждения се 

лишават от чина, който имат и се зачисляват като редници. Лишаването от чин на 

офицерите се обявява с Царска заповед. Офицери и подофицери, които във военно 

време показват неоправдана неподготвеност, постоянна небрежност и явна 

незаинтересуваност към службата и служебните си задължения, се обявяват според 

закона за недостойни за военна служба  – за офицерите – с Царска заповед. Санкциите 

са сериозни и са изредени в закона. 

 

За прилагането на този закон се издават правилници от Министерството на войната, 

утвърдени с указ. Изпълнението на указа се възлага на Министъра на войната. 

Подписани: Кирил, Княз Преславски, Б. Филов, Генерал Михов. Приподписал, 

Министър на войната: генерал-лейтенант Р.Русев. (Закон 1944 а: 1-19) 
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6.2. Поправките в закона след 9 септември 1944 г. 

 

Още на 21 ноември 1944 г. в „Държавен вестник” излиза поправка на закона за 

гражданската мобилизация и посочения по-горе закон (Закон 1944 а) с предложение, 

„да не се прилага по отношение на длъжностните лица, назначени преди 9 

септември1944 г.”.  Подписите са съответно В. Ганев, Цв. П. Бобошевски, Т.Д.Павлов. 

(Закон 1944 б) Вече са набелязани разликите по отношение на неравностойното 

третиране на длъжностните лица в армията, назначени преди и след 9 септември 1944 г. 

По-късно тези различия ще се задълбочат и само за две години ще придобият драстичен 

и драматичен за армията ни характер. 

 

Още на 3 януари 1945 г., публикувана в „Държавен вестник”, влиза в сила наредба-

закон, по силата на която времето, прекарано във военно-изправителни заведения от 

военните лица, осъдени по закона за защита на държавата, когато са отбивали 

редовната си военна служба, да се счита в срока на редовната им военна служба. 

Подписите са съответно В. Ганев, Цв. П. Бобошевски, Т.Д.Павлов. (Закон 1945 а) 

 

На 4 януари 1945 г. в „Държавен вестник” излиза наредба-закон за изменение и 

допълнение на закона за гражданската мобилизация и закона за военните сили. В него 

се казва, че онези от военните сили „които са провинени и с деянията си са 

подчертали, че са вредни за управлението на държавата, може да бъдат уволнени, 

след като по преценка на съответния министър и по негово искане, бъдат освободени 

от войската по установения ред.”  Политическите репресии в армията ни вече 

придобиват законен вид. (Закон 1945 б) 

 

На 24 септември 1945 г. в „Държавен вестник” е публикувана наредба-закон за 

младежите във връзка с отлагане на военната служба, в който пак се забелязва двоен 

стандарт и специални облекчения   за „билите в партизанските чети, концлагери и 

политзатворници”, разликата е само две години, но въпросът е принципен, младежите 

във войската вече се делят на две групи, едната ползваща специални привилегии, които 

имат за фон комунистическата идеология. Този процес по-нататък ще се задълбочи в 

обществото ни и ще продължи и след началото на демократичния процес в България от 

ноември 1989 г. Подписите са съответно В. Ганев, Цв. П. Бобошевски, Т.Д.Павлов. 

(Закон 1945 г) 

 

Във връзка с темата от изключително значение е  наредбата-закон за политическото 

възпитание във войската, публикувана на 23 ноември 1945 г. в „Държавен вестник”. Ще 

перефразирам накратко същността му, за да спестя място. Специално за организиране и 

ръководство на политическото възпитание във войската при Министерството на 

войната се учредява политически отдел с началник, който е подчинен директно на 

Министъра на войната. Той от своя страна си има подразделенията – отделения и 

секции. Тези политически отделения се създават при армиите и дивизиите, като начело 

на всяко политическо отделение стои офицер началник, непосредствено подчинен на 

командира на армията или дивизията. Офицерът, завеждащ политическото възпитание, 

е непосредствено подчинен на онзи командир, при частта на когото той е назначен.  

 

Важно е образователното равнище на офицерите, завеждащи политическото 

възпитание. Те трябва да имат завършено средно образование и и да са завършили 

успешно военно-политическия отдел при Народното военно училище „Васил Левски”. 

В преходния период е необходим само завършен един курс при Народното военно 
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училище. Това означава, че командирът е с военно образование, а помощник-

командирът, отговарящ за политическото възпитание във войската, водещ се също 

офицер – със средно общообразователно. Той заема една длъжност по-долу от 

длъжността на съответния командир, при когото е офицер, завеждащ политическото 

възпитание. При равни длъжности между офицерите командири и офицерите, 

завеждащи политическото възпитание във войската, старши е офицерът-командир. 

Командването на частта принадлежи на  командира на частта. Той, обаче, взема 

мнението на офицера по политическото възпитание по всички въпроси, които засягат 

политическото възпитание на войската. Ето, вече е в ход началният етап на 

политизация и идеологизация на българската армия в края на ноември 1945 г. 

 

Офицерът, завеждащ политическото възпитание, организира и ръководи цялата 

политическа и културно-възпитателна работа в частта под непосредственото 

ръководство на командира на частта, като взема предвид инструкциите на по-горе 

стоящия офицер, завеждащ политическото възпитание и тези на отдела за 

политическото възпитание при Министерството на войната. 

 

Офицерът, завеждащ политическото възпитание, е длъжен да присъства на всички 

занятия на частта, като се намира все още под контрола на командира на частта. През 

1946 г. това положение ще се промени. Подписите са съответно В. Ганев, Цв. П. 

Бобошевски, Т.Д.Павлов. (Закон 1945 д: 1-2) 

 

Промяната е в „Закон за ръководство и контрола на войската”, публикуван в 

„Държавен вестник” във вторник, на 9 юли 1946 г. Чл. 5 дава големи правомощия на 

офицерите по политическо възпитание, помощници на командирите. Те вече 

носят заедно с командирите отговорност за цялата дейността на частта и 

поделенията. Те подписват заедно с командирите всички бойни и оперативни 

заповеди, заповедите по личния състав и атестациите. Така на практика се 

извиват ръцете на командирите, политическото начало вече доминира над 

професионалното в армията. Заповедите на командирите са невалидни без 

подписа на помощник-командира, офицер по политическо възпитание.  

 

Чл.6 още повече разширява правата на офицерите по политическо възпитание. Те се 

ползват с дисциплинарни права по отношение на целия личен състав на частта с 

изключение на лицата, равни на тях по длъжност или чин. Провиненията са: нарушение 

в областта на политическата работа и политико-моралното състояние на частта и 

поделението. 

 

Още чл. 1 поставя на първо място в дейността на войската нейното морално-

политическо възпитание. Бойната подготовка е на второ място. 

 

Изключително важен е чл. 4, който ще цитирам: „Не могат да служат във войската 

лица с фашистки, реставраторски и антидемократически проявления и офицери, 

подофицери, технически началници и военни чинове, взели непосредствено участие или 

заповядали убийства и изтезания на антифашисти и опожаряване на жилища и 

сгради на народни партизани и техните ятаци.  Не могат също така да служат във 

войската лица, които са били осъдени по наредбата-закон за съдене от Народния съд, 

виновниците за въвличането на България в Световната война срещу съюзените 

народи и злодеянията, свързани с нея, макар и да са били помилвани или присъдата да 

е била отменена от Касационния съд, поради това, че са били на фронта.”  Какво ни 
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казва този текст? Че идеологическата машина е определила идеологемите за дейности 

на офицерите с военно образование, за да може лесно и с опозоряваща личността 

характеристика да се освободи от тях, като ги замести с непрофесионални военни лица, 

според наименованието им в закона: фашистки, реставраторски, 

антидемократически. Естествено се спекулира с думата народен – народни партизани, 

Народен съд. Дори офицерите, рискували живота си на фронта и с отменена присъда от 

Касационния съд поради това, че са били на фронта, не могат да продължат да служат 

във войската. Съвсем лесно е било дни по-късно тези идеологеми да се прикрепят към 

офицерите от армията ни, завършили Военното на Н.В. Училище, за да може да се 

проведе успешно „чистката, прочистването на армията” от професионалните военни 

лица. Значи не става дума за никаква лична вина, за извършено и доказано 

престъпление, за съдебна присъда дори, а именно за измислени идеологеми от 

идеологическия апарат на „новата” власт след 9 септември 1944 г. Осем дена по-

късно, в сряда, на 17 юли 1946 г., е публикуван първият от няколкото списъка с 

имена на достойни български офицери и служители в армията, чиято единствена 

вина е, че са завършили Военното на Н.В. Училище и са подготвени за работата си 

професионалисти. Формалните причини разбира се са посочените в идеологемите на 

закона. Подписите са съответно В. Ганев, Цв. П. Бобошевски, Т.Д.Павлов. (Закон 1946 

а) 

 

Така с няколко административни трика, облечени в законова форма, българската армия 

е била съсипана. В списъците на военни лица, оповестени през юли и август 1946 г., са 

споменати имената на над 1880 военни лица, армията ни буквално е била прекършена, 

професионализмът си е отишъл, за да даде място на комунистическата идеология. За 

няколко десетилетия. 

 

 

7. Ролята на медиите за налагане идеологическите щампи 

на новата власт след 9.ІХ.1944 г. 

 

 

Тук бих искала да приведа няколко текста – информационни и емоционално-оценъчни 

от в. „Работническо дело” от 17. 07. 1946 г., които илюстрират ролята на печатната 

медия от това време за заклеймяване на набедените за престъпници хора от кадровия 

офицерски апарат и насилственото налагане на „новата” ценностна система във 

войската. Още не се говори за комунистическа идеология, а за Отечествен фронт. 

 

Поверителната министерска заповед № 50 за „прочистването” на войската е от 13 

юли 1946 г., а се публикува 4 дена по-късно. Първата част от дългия списък с имена 

на уволнение офицери е разположена в центъра на първа страница на в. „Работническо 

дело”, като и позиционирането му в средата на страницата подчертава важността на 

изнесената информация. 

 

Тя е оформена след заглавие и подзаглавие: „ПРОЧИСТВАНЕТО НА АРМИЯТА ОТ 

ФАШИСТИ ЗАПОЧНА. Първата група офицери, уволнени за груби фашистки 

антидемократични и реставраторски прояви”. Следват още групи с изредени имена 

на офицери, аз проследих публикуваните през лятото на 1946 г. във в. „Работническо 

дело” списъци, с все по-нарастващ брой на хора от кадровия състав на армията ни. 

Проследяването на информацията е проследяване на пътя, по който е била унищожена 
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професионалната българска армия през 1946 г. Не „царската”, а именно 

„българската”. 

 

Самата информация гласи: 

 

Текст № 1: 

 

„По решение на Министерския съвет и с регентски укази се уволняват от армията: 

  

І. ЗА ГРУБИ ФАШИСТКИ ПРОЯВИ (с главни букви – бел. ЛЙ): 

1) Началникът на инженерно-свързочния автомобилен отдел в Щаба на 1 армия: 

полковник Коста Стоянов Маринов. 

2)  Началникът на бронеизтребителното отделение в Артилерийския отдел в 

Щаба на войската полковник Христо Стоянов Христов. 

3) Постоянният член във Военно-касационния съд полковник Георги Стоянов 

Джумалиев. 

… 

(Следва изреждане на  имена, чинове и заемани постове – полковници, подполковници и 

четирима майори, сред които - и баща ми – бел. ЛЙ) 

 

ІІ. В ИНТЕРЕСА НА СЛУЖБАТА ЗА АНТИДЕМОКРАТИЧНИ РЕСТАВРАТОРСКИ 

ПРОЯВИ (с главни букви – бел. ЛЙ): 

 

1) Временният началник на учебния отдел при Щаба на войската полковник 

Константин Рангелов Димитров;  2)   началник щаба на 6 дивизионна област 

полковник Константин Иванов Даскалов;  3) дивизионният лекар на 1 пехотна 

Софийска гвардейска дивизия санитарен полковник Добри Драгнев Еребаканов. 

 

(Следва изреждане на имена, чинове и заемани постове – бел. ЛЙ). (Уводна 1946: 1,2) 

 

Анализ: 

 

Информацията е обективно поднесена. Манипулативният апарат засяга само 

приложената стратегия за аргументация, която използва силно експресивни 

прилагателни – фашистки, антидемократичен, реставраторски, епитети, пришити 

към над 1880 души, които дори и да са извършили, със сигурност не са извършили едно 

и също престъпление и в еднаква степен. Затова, за по-голяма убедителност, са 

разделени две групи, вечният принцип „разделяй и владей”, на части, които да бъдат 

противопоставени една на друга и се имитира степенна разлика в имитираната 

„констатирана” (от кого, от коя съдебна инстанция? – бел. ЛЙ) престъпна дейност – 

без съдебна процедура, без решение на българския съд на три инстанции за намаляване 

на субективизма, без аргументация и мотивировка и т.н. По-нататък имитативното 

поведение ще бъде разгърнато, като ще обхване и съдебната система на България, 

рецидиви от което намираме и днес, 20 г. след демократичните промени в България от 

1989 г., в поведението на съдебната ни система и работата на част от съдиите. То е 

отглас именно от това страшно минало – 40-те г. на ХХ-ти век и установяването на 

„народнодемократичната” власт в България с налагането на комунистическата 

идеология като единствена и непоклатима. До 1989 г. 

 

Текст № 2: 
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Цитирам текстове, които са значими в идеологически, текстовоманипулативен и 

емоционален план. 

 

Министърът на войната ген.-полковник ДАМЯН ВЕЛЧЕВ иска: 

 

ТЕЖКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОНИЯ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА СЪЗДАВАТ 

НАСТРОЕНИЕ СРЕЩУ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ И РАБОТНИЧЕСКАТА 

ПАРТИЯ СРЕД ВОЙСКАТА 

 

Армията трябва да живее с болките, страданията и интересите на своя народ, 

офицерите и войската трябва да мислят, да имат поглед върху управлението на 

държавата 

 

Речта на м-ра на войната Дамян Велчев пред възпитаниците на Народното военно 

училище „Васил Левски” 

 

- Драги офицери и възпитаници на Военното народно училище! 

 

Миналата година, на празника на Народното военно училище аз говорих от това 

място, на което съм сега. Тогава казах, че армията е изпълнявала своя дълг, но 

нейните усилия и жертви не са дали резултат, в смисъл, че не са допринесли полза 

на България и на българския народ. Защото армията изпълняваше заповедите на 

една династия, която се ръководеше не от българските интереси и не служеше на 

българския народ, а беше немска агентура на Балканите. Затова въпреки 

жертвите и усилията, които дадохме във войната, те завършиха с погром. 

 

Девети септември ликвидира с миналото, 

 

ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ЩЕ ЛИКВИДИРА И С ДИНАСТИЯТА, 

 

защото, независимо от обстоятелството, че републиканската форма е по-

съвършена форма на държавно управление, ние имаме и специални причини, за да 

бъдем не само недоволни, но и час по-скоро да се отървем от една династия, която 

е свързана с враговете на България и която ни причини толкова погроми и 

разстройства във всички области на живота, 9 септември спаси армията, защото 

армията – една част от офицерството – взе участие в 9 септември. Това я 

доближи до народа. Тя взе участие в това общо дело и спечели народната обич със 

своите действия в отечествената война. Аз се надявам, че българските офицери ще 

бъдат близко до своя народ и ще се стараят винаги да имат неговото доверие. 

 

Драги офицери, за разлика от миналото, вие сега не се държите далеч от 

политиката на правителството, не се държите настрана от политическия 

живот на страната. 

 

ОФИЦЕРИТЕ и ВОЙСКАТА ТРЯБВА ДА РАЗБИРАТ, ТРЯБВА ДА МИСЛЯТ, 

ТРЯБВА ДА ИМАТ ПОГЛЕД ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА. 
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Те трябва да имат свой верен критерий за външната и вътрешната политика на 

държавата. Само така за в бъдеще нашият народ ще бъде предпазен от 

опасността армията в даден момент да бъде отдалечена от него. 
 

АРМИЯТА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ С БОЛКИТЕ, СТРАДАНИЯТА И 

ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОЯ НАРОД. 

 

Вие знаете, че във външната политика нашата съдба е неразривно свързана с тази 

на нашия освободител, със съдбата на Съветския съюз, който винаги е гледал на 

нас като на своя рожба и винаги се е притичал на помощ на нашия народ. Това 

беше в миналото, това е и сега. Ние трябва да се проникнем всички от 

съзнанието, че  

 

НАШАТА ДРУЖБА СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЕЧНА, 

 

наистина вечна и че всяко отклонение от този път излага България на смъртна 

опасност. Без Съветския съюз ние бихме увиснали във въздуха, не бихме имали 

никаква надежда за подобрение условията на нашия живот. Това трябва да го знае 

армията и да го има като догма. 

 

Вие сте слушали много пъти, че 

 

НАШАТА ДЪРЖАВА НЕ Е АГРЕСИВНА, 

 

че армията ни няма да бъде хвърлена във война и че ние ще поддържаме едни добри 

отношения с всички държави, с нашите съседи, а особено с Югославия. 

 

ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА 

 

Нашето офицерство, нашата армия трябва да знае, че правителството на 

Отечествения фронт, независимо от неговите огромни заслуги към българския 

народ, който то спаси от явна катастрофа, има да разрешава тежки, 

исторически, съдбоносни задачи. За сполучливото разрешение на тия задачи 

целият народ, цялата армия трябва да бъдат зад него, трябва да го подкрепят. 

 

Драги офицери, аз зная, че има опити да се създаде настроение срещу Отечествения 

фронт, зная, че 

 

ИМА ОПИТИ ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАСТРОЕНИЕ ОСОБЕНО СРЕЩУ РП (к) 
(Работническата партия - комунисти - бел. ЛЙ), която е главната сила в 

Отечествения фронт. Обаче, аз няма да позволя тези опити да дадат резултати 

във войската. Аз ще искам тежка отговорност на всички онези, които биха се 

подали на подобни опити. 

 

НА РАБОТНИЧЕСКАТА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ) ПРИНАДЛЕЖИ ЗАСЛУГАТА 

ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ. 

 

Тази инициатива е на г. Георги Димитров (всички стават на крака, аплодират и правят 

продължителни овации на др. Г.Димитров). От РП (к) излязоха и онези смели мъже, 

които защитиха нашата национална кауза в тъмните години на фашисткото 
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робство. Техните заслуги към България са големи. Някои от тези смели мъже са в 

редовете на войската. Те трябва да получат в нея своето образование и 

възпитание и една добра подготовка, за да могат да бъдат добри началници, да 

възпитават и ръководят войската. Аз имам искреното желание между тези 

офицери и офицерите от армията да се създаде една тясна връзка, да стане едно 

сливане. Това е не само моето желание, но и моята воля като началник на 

армията. Аз искам всички офицери да се проникнат от това съзнание. Между 

офицерите, които донесоха народническия елемент в армията, и офицерите, 

които са заварени и които имат също своите заслуги, да няма никакви различия и 

всички да станат едно цяло (Продължителни ръкопляскания). И тогава, драги 

офицери, ние ще се надяваме, че нашата армия ще бъде единна, сплотена, ще бъде 

въодушевявана от чувството на дълг към своя народ и ще бъде истински страж на 

неговите интереси. Тогава историята ще ни признае, че сме били истински синове 

на своя народ, в най-трудните моменти на чийто живот ние сме имали едно 

високо съзнание. На нашия дълг, избрали сме един верен път и сме му служили 

верно, предано и доблестно. 

 

Да живее нашата армия! 

Да живее единството в нашия офицерски корпус! 

 

(Речта на м-ра на войната бе изпратена с продължителни ръкопляскания и гръмко 

„ура”). (Велчев 1946: 2,3) 

 

 

Анализ: 

 

Речта на министъра на войната ген.-полковник Дамян Велчев, разположена на 2 и 3 

страница от вестника, с публикуван първи списък на уволнените офицери от кадровия 

състав на армията ни, е откровен план за действие на новата власт във войската. 

Основните идеологически акценти са изнесени с главни букви. Информацията, 

поднесена със заглавието и подзаглавието на текста на речта, съдържа откровено 

признание за започващата политизация на българската армия, предприета от новото 

правителство, началото на която е положено с публикуването на първия списък 

уволнени, както и в заплахата за тежка отговорност в случай на противопоставяне на 

Отечествения фронт и работническата партия във войската. 

 

Кои са главните акценти в този план на действие на новата държавна власт? В 

информационен план са поднесени следните задачи: ликвидиране на монархията и 

заместването й с републиканска форма на управление; политизацията на армията; 

дружба със Съветския съюз, запланувана и квалифицирана като  „вечна”; съвместна 

работа между Работническата партия и Отечествения фронт, идеи, които ще се развият 

в следващите десетилетия с доминирането на Работническата партия, която вече ще се 

нарича Българска комунистическа партия, а Отечественият фронт ще се превърне в 

нейн сателит, ехо, както искате наречете тази функция.  

 

Започва сериозно изграждане на идеологическия речев апарат, като в него доминира 

думата народ  и производните й -  народен, народнически – 17 употреби, срещу 

България, български – 5, започва използването на обединителното като манипулативна 

стратегия – наш – 6 употреби: нашата армия – 3, нашата държава -1, нашето 

офицерство – 1, нашата дружба – 1  в ключови съчетания, натоварени идеологически. 
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По-нататък с развитието на социализма в България наш ще се превърне в ключово 

идеологическо понятие, използвано за членовете и симпатизантите на Българската 

комунистическа партия за разграничаване от другата част от българския народ, често 

обявявана за враг. 

 

Основната манипулативна стратегия е контрастното противопоставяне – на династията 

срещу републиката; на офицерите, донесли т.нар. „народнически” елемент в армията, 

срещу т.нар. „заварени” офицери, които като че ли не са част от българската армия, при 

това представят професионалната ни армия; на българските интереси срещу чуждите 

интереси на т.нар. „немска агентура на Балканите”, но за чуждите интереси на 

Съветския съюз не се споменава, напротив, говори се за вечна дружба със Съветския 

съюз”. 

 

Свързана с нея е манипулативната стратегия на позитивното представяне на 

собствената позиция, съчетана със стратегията на аргументацията: 9 септември спаси 

армията, защото армията – една част от офицерството – взе участие в 9 

септември. Това я доближи до народа; те (офицерите и войската – бел. ЛЙ) трябва 

да имат свой верен критерий за външната и вътрешната политика на държавата. 

Само така за в бъдеще нашият народ ще бъде предпазен от опасността армията в 

даден момент да бъде отдалечена от него;  

 

Друга манипулативна стратегия е констативната, безапелационно поднесена: Девети 

септември ще ликвидира и с династията; офицерите и войската трябва да разбират, 

трябва да мислят, трябва да имат поглед върху управлението на държавата, между 

офицерите, които донесоха народническия елемент в армията и офицерите, които са 

заварени и които имат също своите заслуги, да няма никакви различия и всички да 

станат едно цяло. 

 

Констативната стратегия е свързана със стратегията на скритата политизация. Тя се 

постига чрез заобикаляне на директното назоваване и изнасяне на проблема на преден 

план чрез т.нар. „далечни синоними”: Армията винаги трябва да живее с болките, 

страданията и интересите на своя народ. Начертават се задачите пред българската 

армия, но вместо директно назоваване на планираното й политизиране, т.е. свързване с 

идеологията на управляващата партия, тази идея се размива в клиширан израз за 

„болки, страдания” за предизвикване на съчувствие и съпричастие, както и добавяне 

на компонента „интереси” за усилване на съпричастието, както и ключовата дума 

народ, която има привлекателна, магнитична сила и поддържа обединителната 

стратегия. 

 

Последният пример представя обединителната стратегия, поднесена и чрез 

местоимението наш – нашата армия, нашето офицерство. 

 

Клишираните изрази на новата идеология, която настъпва агресивно в словесния апарат 

на държавната власт, са в изобилие. Те поддържат емоционалния градус: тъмните 

години на фашисткото робство; катастрофа; тежки, исторически, съдбоносни 

задачи; синове на своя народ и т.н.  

 

Идеологията включва и образа на врага, без него тя не би могла да съществува, още 

повече – да се наложи в обществения живот – династия, която се ръководеше не от 

българските интереси и не служеше на българския народ, а беше немска агентура на 
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Бълганите; час по-скоро да се отървем от една династия, която е свързана с 

враговете на България и която ни причини толкова погроми и разстройства във 

всички области на живота. 

 

Речта на Министъра на войната съдържа и една покъртителна констатация и признание 

за основната причина за съсипването на българската армия, което се извършва на 

няколко етапа, започвайки от 1944 г. с кулминация уволненията на кадровия състав на 

армията през 1946 г. и продължило и през следващите години с по-слаби темпове:  От 

РП (к) (Работническата партия – комунисти – бел. ЛЙ) излязоха и онези смели мъже, 

които защитиха нашата национална кауза в тъмните години ва фашисткото 

робство. Техните заслуги към България са големи. Някои от тези смели мъже са в 

редовете на войската. Те трябва да получат в нея своето образование и 

възпитание и една добра подготовка, за да могат да бъдат добри началници, да 

възпитават и ръководят войската. Ето я констатацията. Членовете на 

Работническата партия (комунисти), които са назначени в армията, тепърва ще трябва 

да се обучават, именно там и НЕ ПРЕДИ, А СЛЕД  постъпването си в армията като 

началници на различни стъпала в йерархията, без да имат предварителна подготовка и 

завършено професионално военно училище. 

 

И една любопитна езикова подробност от текста, която показва социална, по-скоро – 

политическа, диференциация - Тази инициатива е на г. Георги Димитров (всички стават 

на крака, аплодират и правят продължителни овации на др. Г. Димитров). В речта на 

министъра се използва официалната форма на обръщение – господин пред името на 

пролетарския водач Георги Димитров, докато редакционната колегия на партийния 

орган в. „Работническо дело” използва престижното за политическата партия – другар, 

което говори за разколебаване на нормата през 1946 г. По-късно обръщенията другар и  

другарка ще се наложат нормативно в езиковата практика в епохата на социализма, 

използвани не само на партиен принцип, а задължително в цялото общество, за да се 

върнат отново в тяснопартийната употреба на Българската комунистическа/ 

социалистическа партия в обществената ситуация след 1989 г. (Демокрация 1990) 

 

Текст № 3: 

  

Цитирам текстове, които са значими в идеологически, текстовоманипулативен и 

емоционален план. 

 

НАРОДНАТА ВОЙСКА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪЗПИТА В ДУХА НА ИДЕИТЕ НА 

ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ 

 

Речта на м-р-председателя г. Кимон Георгиев 

 

- - Драги офицери и възпитаници на Народното военно училище, трогнат бях да чуя 

хубавите слова на моя другар, м-рът на войната г. генерал-полковник ДАМЯН 

ВЕЛЧЕВ. Неговите думи, надявам се, ще отекнат дълбоко в сърцата и душите на 

офицерите и възпитаниците на Народното военно училище. Ние преживяваме една 

съвършено нова епоха. Може би, като най-стар измежду вас, присъствуващи тук в 

тази сграда, аз имам право да направя едно сравнение между миналото и 

настоящето. Преди 44 години напуснах тази сграда като подпоручик. 

Атмосферата, в която живяхме в миналото, беше тежка и непоносима. Ние се 

възпивахме в култа на един фалшив кумир. Че наистина този кумир беше фалшив, 
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показаха най-добре трите катастрофи, които България изживя. Едва ли има 

някой, който не се съмнява в идеологията, която господствуваше до 9 септември. 

У нас се издигаше кумира на един чужд деец, който носеше в себе си въжделенията 

на един чужд народ, поставил си за задача да се бори със славянството и да създаде 

условия, убийствени за живота на славянските народи. Благодарение именно на 

този фалшив кумир, който се създаде не само сред военните, но и сред цялото 

общество, политическият живот у нас беше нагоден по волята на чужденеца. 

 

Няма българин, който да не чувствува, че след 16 юни 1913 година последваха всички 

нещастия за България. Ако у нас не съществуваше това погрешно възпитание на 

войската и народа, българският народ щеше да потърси сметка за нещастията, 

които го сполетяха след 1915 и 1918 г. 

 

Ако в 1918 г. българският народ бе освободен от фалшивия кумир Фердиданд 

Кобургготски, това стана по решение на победителите. Тогава ние нямахме 

куража да ликвидираме окончателно със злото. Ние допуснахме то да продължи 

под нова форма. Ето какво значи фалшиво възпитание. 

 

И ако в тоя момент се чувствувам особено трогнат от речта на моя другар м-рът 

на войната г. генерал-полковник Дамян Велчев, то е, защото съм щастлив да чуя от 

неговите уста, че ние наистина живеем в една нова ера, която осигурява 

истинските народни интереси и която се е нагърбила да превъзпита цялата наша 

общественост, а преди всичко войската. От 9 септември насам ние правим усилия 

да преодолеем всички тежки последици на едно погрешно минало. Не е леко да се 

преживеят те, защото са наслоявани с десетки години. Малцина бяха ония, които 

можеха да се измъкнат от тоя погрешен път, в който се насочваше нашия народ, 

особено нашата войска. 

 

Днес, обаче, когато българският народ вижда тежките грешки, които са 

извършени не само спрямо неговите интереси, но и спрямо интересите на всички, 

които ни окръжават и спрямо интересите на великите демокрации, ние полагаме 

усилия и успяваме да обезпечим възможност на нашата страна да се развива в 

духа на истинско народничество. Ние всички трябва да се проникнем от 

дълбокото съзнание, че това е единственият път да изградим основите на една 

истински антифашистка, демократична, мощна и благоденствуваща България. За 

тази именно България на Отечествения фронт, България, която се вдъхновява от 

собствените си интереси. България, която съзнава, че е извършила в миналото 

редица прегрешения, особено към своя освободител – великия руски народ, към 

съветските народи и която желае искрено да изправи своите грешки и да работи 

за мира  и демокрацията в света, аз ви моля да вдигнем и да напием чашите! (Всички 

стават на крака и мощно ура разтърсва залата). (Бурни и продължителни 

ръкопляскания). (Георгиев 1946 а: 2,3) 

 

Анализ: 

 

Тезисът на извършваната промяна в българската армия е зададен в самото заглавие – 

Народната войска трябва да се превъзпита в духа на идеите на Отечествения фронт. 

Безапелационно изискване, което се провежда, както личи от първа страница на 

вестника, с уволнението на 1887 души от армията наведнъж – офицерски и 

подофицерски кадрови апарат, военни служители. За по-сигурно убеждаване на 
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населението уволняването е придружено с публично опозоряване на хората, 

общественият линч задължително съпътства утвърждаването на комунистическата 

идеология в българското общество. 

 

Още първата дума от речта на министър-председателя Кимон Георгиев  ни въвежда в 

новата идеология. Войската ни отново е обявена за народна, а не за българска, т.е. 

манипулативно са противопоставени народ (с много висок престиж) и държава (с 

неутрален престиж) и това е част от манипулативния идеологически апарат на новото 

време, което настъпва устремно след 9 септември 1944 г.  

 

Двукратното използване на израза моя другар, минисътър на войната г. генерал-

полковник ДАМЯН ВЕЛЧЕВ представя обединителната комуникационна стратегия. 

Спазени са нормите на официалния речевия етикет чрез посочване на социалната 

позиция, формата на обръщение – господин, все още в официална употреба, след това 

ще бъде заменена с партийното и престижното  другар, назован е чинът. С престижна 

цел имената се изписват главни букви, изразът моя другар изпълнява изискванията на 

обединителната манипулативна стратегия. Тя доминира и когато в речта се прави мост 

между български народ и великите демокрации. 

 

Контрастното оформяне на текста си остава основна манипулативна стратегия – 

миналото и настоящето; погрешно, фалшиво възпитание, фалшив кумир,  тежки 

грешки, погрешен път  и истинско народничество, истински антифашистка, 

демократична, мощна и благоденствуваща България. Контрастното оформяне на 

текста се постига и чрез синтактичната конструкция – ако… тогава, ако…, защото и 

под.., 3 употреби в три последователни абзаца.  Интензивно се използва наречието 

истински като усилител в поляризацията на текста – 3 употреби в два последователни 

абзаца на речта. Друга дума, съдържаща магнетична манипулативна сила, използвана в 

текста е думата нов – ние преживяваме една съвършено нова епоха, ние наистина 

живеем в една нова ера. Тя е вмъкната в текста с цел осъзнаване и примиряване с 

обществената промяна, приемането й от мнозинството като сигнал за нещо различно и 

привлекателно, което предстои. 

 

В контрастното оформяне на текста се привлича и думата чужд и производните й – 

чужд народ, чужд деец, волята на чужденеца – 3 употреби в рамките на един абзац. За 

по-голяма убедителност се добавя и тезиса и за заплахата от „чужденеца” – заплаха за 

славянството въобще. 

 

Художествено оформяне на текста, витиеватост, са налични в текста. Те са породени от 

конфликтната обществена ситуация в страната в процеса на драматичен обществен 

преход от една система в друга, който винаги се понася трудно от обществото и страха 

от евентуална намеса на военните. Тази е конкретната причина за проявеното 

раболепие към министъра на войната от страна на министър-председателя. Изрази като: 

неговите думи… ще отекнат дълбоко в сърцата и душите на офицерите и 

възпитаниците на Народното военно училище; защото съм щастлив да чуя от 

неговите уста и т.н. 

 

Дори и когато вниманието се насочва към съдбата на държавата, имам предвид 

трикратното споменаване – България, текстът насочва към задълженията ни към 

великия руски народ, към съветските народи. Генерализацията стига до мира и 

демокрацията в света, текст, който в контекста на сепаративната обвързаност на 
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държавата ни със Съветския съюз в политически план демонстрира изпозването на 

думите мир, демокрация като празни формули в политическия текст.  

 

 

8. Информация от Министерството на вътрешните работи 

 

 

Като последен източник на информация се обърнах с молба към Министерство на 

вътрешните работи, за да засека данни за евентуално участие на баща ми в действия в 

ущърб на партизанското движение в България. Молбата ми  от 07.06.2010 г. е със 

следното съдържание: „… Уважаеми г-н Министър, Моля да наредите да ми бъде 

направена справка в Архива на МВР във връзка с разработка и анализ на работата 

на служителите от Държавна сигурност в средите на българското офицерство. 

Откривам пълно несъответствие между текстовете в досието на баща си в 

Държавна сигурност и заповедите, които е получавал като офицер при проследяване 

на 19-годишната му служба в българската армия до 1946 г. в Държавния 

военноисторически архив във Велико Търново и справките в Централния армейски 

архив в София, анализи от 60-те и 70-те години и спомени на партизани. Книгата е 

готова за печат, остава последно да бъде проверен Архивът на МВР. Ключови думи 

за засичане името на баща ми в събития: 

 

- капитан Йордан Димитров Йорданов (Юрдан Димитров Юрданов), роден на 

11 юни 1907 г. в Сливен, капитан от 1939 г., майор от 1945 г., завършил 

Военното на Н.В. Училище, 49 Витошки випуск, 1927-1930 г., уволнен от 

армията като командир на артилерийско отделение в Бургаския брегови 

артилерийски полк през 1946 г. заедно с още 1886 негови колеги офицери от 

всички чинове и военни служители /заповед на Бр. командир  № 63 от 1.08. 1946 

г., влиза в сила от 21.08. /, 

- 1943, 1944 година, партизанско движение, Сливен, 

- Шеста въстаническа оперативна зона с център Ямбол /да се търси 

информация за Сливен/, 

- акции на армията срещу партизани, ятаци, членове на Българската 

работническа партия /комунисти/ в селата: Сотиря, Малко Чочовен, Желю 

войвода, Ковачите, Сливенско – 1943-1944 г., 

- партизански отряд „Хаджи Димитър”, 

- заповеди, издадени на името на баща ми от командира му в Шести 

артилерийски полк, за участие в акции срещу партизани и ятаците им. 

Участвал е 11-и сливенски пехотен полк.” 

 

С писмо № І-21897/ 02.07.2010 г. Екз. № 1 по вх. № 2647/ 09.07.2010 – ДИА получих 

следния отговор: „… Уважаема госпожо Йорданова, В отговор на Вашето писмо Ви 

уведомяваме, че в наличните информационни масиви на Дирекция „Информация и 

архив” – МВР, бе извършена обстойна проверка относно баща Ви капитан Йордан 

Димитров Йорданов /Юрдан Димитров Юрданов/, роден на 11.06.1907 г., в 

резултат на която за същия не се установи наличие на данни или архивни 

документи. В изпълнение разпоредбите на параграф 14 от ПЗР на Закона за 

ДРДОПБГДСРСБНА /Обн. ДВ, бр.102 от 19 декември 2006 г./ справочният апарат за 

документите, образувани в периода от 1 януари 1923 г. до 9 септември 1944 г., е 

предаден на Държавна агенция „Архиви”, а в момента, в процес на предаване са и 

самите документи. В тази връзка, за справка, може да се обърнете и към Държавна 
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агенция „Архиви”, София, ул. „Московска” № 5.   За министър: Веселин Вучков 

28.06.2010 г. София 

 

Направената проверка не показва деяния на баща ми, които да дадат основания на 

сътрудника на Държавна сигурност да го уличи в деянията, описани в седемте страници 

сведения в досието му. Вече съм проверила името му в Държавна агенция „Архиви”. 

Липсва. 

 

 

9. Обобщение 

 

 

Текстовете от досието на баща ми Йордан Димитров Йорданов на хората, работили за 

Държавна сигурност, са само 7 страници. 7 страници досие, които преобърнаха 

живота на семейството ми за дълги години, включващи десетилетия – баща ми 

през 1946 г., брат ми през 1956 г., аз през 1973 г. и 2000 г.  
 

Несъществуващата вина на баща ми се потвърждава от архивните документи и 

заповедите, които е получавал по време на службата си в  армията в продължение 

на 19 години. Тя  е изфабрикувана от идеолозите на социализма в най-ранния му 

стадий – 40-те години на миналия век и засяга не само него, а общо над 1880 души, 

офицери и военни служители, уволнени от армията през лятото на 1946 г., в това 

число генерали, полковници, подполковници, майори, капитани, поручици, 

подпоручици, офицерски кандидати и военни служители. Измислените две 

идеологически формулировки за всичките над 1880 души от кадровия състав на 

българската армия са: 1) за груби фашистки прояви и 2) в интереса на службата за 

антидемократични реставраторски прояви. В. „Работническо дело”, орган на 

Българската работническа партия (комунисти) излиза със заглавие 

„Прочистването на армията от фашисти започна. Първата група офицери, 

уволнени за груби фашистки, антидемократични и реставраторски прояви” 

(Уводна 1946: 1,2) 

 

Думата „фашист, фашистки” като формулировка е представена в Закона за 

ръководство и контрол на войската, приет от Народното събрание на 2 юли 1946 г. 

и публикуван в „Държавен вестник” на 9 юли 1946 г. Тя твърде лесно би могла да 

бъде и е била пришита към името на баща ми, бил на специализация в Германия 

20 дена през 1943 г. Макар че е твърде нелепо, да не кажа – глупаво, 

националсоциалистическата идеология да се свързва с всичко германско, дори и с 

Гьоте, например. Подобна генерализация обаче е била твърде удобна уловка за 

привличане на общественото мнение на страната на идеолозите на комунизма в 

историческия период, една година след завършване на Втората световна война. 

 

Да обобщя как изглеждат самите документи от досието на баща ми в Държавна 

сигурност. Като цяло те съдържат обща неопределеност – намери се материал, не е 

видно откъде, в който пише следното. Липсват имена на свидетели за евентуална 

„престъпна” дейност от страна на майор Йордан Димитров Йорданов. Липсват имена 

на хората, подписали текстовете, които да могат да удостоверят самоличността им. Има 

или няма подписи под документа, но без име, понякога с упоменаване на службата, 

напр. секретар. При липсващ текст има отбелязан чин. За разлика от документите на 

Държавна сигурност, личностите в архивните единици на Държавния 
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военноисторически архив са разпознаваеми и строго документирани. В документите на 

Държавна сигурност в досието на брат ми открих интересен документ, който се нарича 

„протокол за унищожаване на материали”. Наличието на подобни „протоколи” още 

веднъж снема степента на достоверност на изнесената информация в документите на 

Държавна сигурност. Обратно на това действие документите от военната служба на 

баща ми са в книги с неподвижно закрепени страници и всеки лист е номериран с 

последователна номерация с червен молив, за да се избегнат злоупотреби с 

информацията. 

 

Налични са  натрупани  клиширани фрази, присъщи на историческото време – началото 

на утвърждаване на комунистическата идеология в българското общество – взел дейно 

участие в борбата срещу партизаните, тъп и непоправим реакционер, мрази и 

ненавижда Съветския съюз.  За по-голяма убедителна сила и достоверност се включва 

моралният императив – голям пияница и морално паднал офицер, отчаян фашист. 

Фашист – прозвище за човек, който по личните ми впечатления не можеше да заколи и 

една кокошка. Има и ясно изразена идеологическа позиция и интерпретация от 

позицията на симпатия към комунистическата идеология, вярност и преданост към 

комунистическите идеи – отрича 9 Септ. (септември 1944 г. – бел. ЛЙ) и новата 

власт, има напълно отрицателно отношение към пом. командирския институт, 

презира партизаните офицери, защото били много прости и овчари. Този факт снема 

нивото на достоверност на изнесената информация. Дори и да си е мислил, че 

назначаваните партизански офицери нямат никаква професионална култура в армията, 

а този факт се потвърждава от липсата на военно образование и по-продължителен 

период на служба в армията освен времето на задължителната войнишка служба, той 

едва ли би изразил мнението си гласно в период, когато комунистите са стреляли 

наляво и надясно, без съдебни процедури, без присъди. Исторически факт са т.нар. 

„изчезнали” офицери, информация, засечена в анализите на редица автори, 

интерпретиращи периода.  Сигурно не е случаен фактът, че не се е прибрал веднага 

след уволнението си в Сливен, а семейството е останало „на море” в Поморие през 

месец август, след това майка ми и двете деца са се прибрали в Сливен, а той е работил 

като докер на пристанището в Бургас. Просто се е скрил от непремерената агресия на 

комунистите и фанатизираното им съзнание. 

 

Липсата в досието му на приложени документи на държавната власт от историческото 

време – писмени заповеди, с които баща ми евентуално да е получавал задачите си и 

под., в които е посочена институцията, издала заповедта, чинът и позицията на 

офицера, издал нареждането в една йерархична система, в която подчиненият е длъжен 

да изпълни заповедта, увеличава съмнението за достоверност на изнесените факти от 

сътрудника на Държавна сигурност. Заповедите, които е получавал и които са в 

наличност в Държавния военноисторически архив, са от командирите на съответните 

полкове, в които е служил, а чиновете на командирите са полковник и подполковник. 

 

Друг е въпросът, че въоръжената съпротива срещу държавата на партизанското 

движение и т.нар. бойни групи в България, ако използваме днешни термини, може да 

бъде определена единствено като организирана престъпност и тероризъм. И двете се 

преследват и днес и са се преследвали винаги от международните правни документи. 

 

Формулировката – уволнява се от служба за груби фашистки проявления е 

формулировка, подготвена за елитния слой от българското офицерство, тя не е лична, 

отнасяща се само за баща ми. Ако въобще може да се вярва на идеологическите щампи 
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на „новата” власт, баща ми дори не е работил за реставрация на отиващия си държавен 

ред и когато няма какво друго да се каже, тогава единственият аргумент, който остава, 

е опозоряващото личността, съвсем в духа на историческото време – фашист. Без 

доказателства, без свидетели, просто фашист. Казано, не доказано. Съществуващият 

медиен апарат също е включен в пропагандната машина – вестниците и радиото. Те 

трябва да посочат и уличат врага, да предизвикат обществения линч към личността му. 

Дори и когато броят на този враг с еднакви антидемократически, реставраторски, дори 

– фашистки „възгледи”?! е като бройка над 1880 души. 

 

Проследих 11 архивни единици от службата на баща си в Държавния 

военноисторически архив по документите и заповедите, които е получавал от 

командира си през 40-те години. Намерих следното. През 1939 г. е работил в 3-о 

товарно артилерийско отделение и на 25.03. 1939 г. е получил ново местослужене – 6-и 

дивизионен артилерийски полк в Сливен и от 27 март „се  показва налице в полка в 

Сливен”. Чинът му е поручик, а от 6. 05. 1939 г. е повишен в чин „капитан”. 

Регистрацията на архивните единици, които проследяват службата му, продължава с 

микрофилм от 23.09.1944 г., по-нататък информацията се пази, записана на хартия. Не 

са в наличност никакви заповеди за преследване на партизани, нито в Държавния 

военноисторически архив, нито в досието му в Държавна сигурност. С 

командирска заповед от 26.10.1944 г. в интерес на службата капитан Йордан Димитров 

Йорданов е назначен за командир на отделение в 6-и дивизионен артилерийски полк. 

От командирска заповед № 18 от 3.12.1944, с. Маломир става ясно, че до 4.12.1944 г. 

баща ми, с чин капитан, е бил командир на 2/6 артилерийско отделение и е освободен, 

изпратен да поеме обучението на младите войници в 6-а допълваща батарея. С 

командирска заповед № 1 от 12.05.1945 г. е командир на отделението, вече майор, в с. 

Дълбоки, Старозагорско. С командирска заповед № 15 от 9.06.1945 г., с. Богомилово 

Старозагорско баща ми е сдал длъжността си по командването на 1/8 артилерийско 

отделение. С командирска заповед № 25 от 25.06.1945 г. , с. Богомилово, Старозагорско 

баща ми е поел командването на 2/8 артилерийско отделение. На 21.06.1945 г. е 

назначен за началник на Школата за кандидат-подофицери, с. Богомилово, 

Старозагорско и на 15.07.1945 г. докладва резултатите от крайния преглед на 

завършилите курса разни школи в полка. Изпитният лист сочи 157 души, явили се на 

изпит, от които са завършили 142 души, незавършили 15 човека. Ясно е, че 

качествените критерии в българската армия все още са съществували през лятото на 

1945 г. На 13.03.1946 г. е заминал за новото си местослужене като командир на 

артилерийско отделение в Бреговия артилерийски полк гр. Бургас със заповед № 28 от 

18.03.1946 г. на командира на 8-и дивизионен артилерийски полк полковник Стефанов. 

В заповед по личния състав № 14 от 13.02.1946 г. майор Йордан Димитров Йорданов е 

посочен като командир на отделение в щаб А.С. „Поморие”. Явяването му е отразено в 

заповед по личния състав № 19 от 16.03.1946 г. на командира на Бургаския брегови 

артилерийски полк, за да бъде уволнен с поверителна м.з. № 50 от 13.07.1946 г.за 

„груби фашистки проявления” (?! – бел. ЛЙ), считано от 21. 08. 1946 г. На 17.07.1946 г. 

в. „Работническо дело”, орган на Българската работническа партия (комунисти)  

започва оповестяването на списъци с имената на стотици български офицери, уволнени 

по двата параграфа, за да се стигне до 1887 души. Няма други сведения. 

 

Редица факти като смесването на името на баща ми с името на човек с висше 

образование фармация при формално съвпадане на трите имена, но несъответствие в 

датата на раждането, при това член на Българската комунистическа партия, говори за 

небрежно и безотговорно отношение към човешката съдба на оперативния работник от 
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Държавна сигурност, подал информацията. Няма как човек, уволнен с пришито му 

петно върху личността – фашист, да бъде и член на Българската комунистическа 

партия. Същият оперативен работник би трябвало поне да се усъмни и да открие 

несъответствие във факта, че действащ офицер от българската армия, при това – майор, 

т.е. човек с продължителен стаж в армията, както е в случая – 19 години, е бил 

едновременно с това и аптекар, професия, за която се изисква завършено висше 

образование и специалност фармация. Явно подобни логически връзки не са били по 

силите на идеологизираната и фанатизирана комунистическа номенклатура в началото 

на утвърждаване на социализма в България след 9.ІХ.1944 г. в периода на т.нар. 

„диктатура на пролетариата”, която действително е била диктатура за голяма част от 

българския народ и най-вече -  за интелигенцията. 9 септември 1944 г. е датата на 

началото на погрома и за българското офицерство, задълбочен и извършен през 

лятото на 1946 г. 

 

Явно е несъответствието между двата образа – единият на пияницата и морално 

падналия офицер, който мрази и ненавижда – кого – Съветския съюз, Червената армия 

и другият – на перфектния, интелектуално и морално извисен офицер, който винаги е в 

първите редици, дори когато трябва да се превеждат статии от немски език с новости 

във военното дело през 1930 г. или трябва да поеме ръководството на Школата за 

подготовка на кандидат-подофицери през 1945 г., за която е констатирано недобро 

качество в подготовката на обучаваните хора.  

 

Отново ще потвърдя факта, че в заповедите, които баща ми е получавал от командирите 

си в качеството си на подпоручик, поручик, капитан и майор в службата, която 

проследих по документи, липсват заповеди, които да докажат твърдението на 

подполковника без име и без подпис от „новата” власт, който в справката си, 

подготвена до „другаря Началник на ІІІ–то ДС”, че „майор Йордан Димитров 

Йорданов преди 9.ІХ.1944 г. е взел дейно участие в борбата против партизаните”. 

Датата  на документа е 20.Х.1955 г. Име полковникът няма. Секретарят, потвърдил с 

печат със съдържание „Вярно с оригинала” има само подпис. Името пак липсва. 

Използва се клишираният израз от комунистическия език - дейно участие. Какво ли би 

се случило, ако участието не е непременно дейно?  Никъде не се споменава някаква 

качествена негова характеристика за работата му като офицер. Думата „работа” е 

мръсна дума в речника на комунистите. В него има само едно – идеологически щампи, 

свързани с историческото време и раболепие пред Съветския съюз. 

 

Така е работила Държавна сигурност – с голи твърдения, случайни хрумвания, 

издържани в духа на комунистическата идеология, но непотвърдени с документи. 

Само седем страници на фанатизирани хора, лишени от елементарен човешки 

морал, ликвидираха нормалния живот на семейството ми. И на стотици хиляди 

български семейства в периода след 9 септември 1944 г., една от най-черните дати 

в българската история. Затова и предприех този анализ, за да кажа няколко 

хубави думи за българските офицери-мъченици, репресирани от 

комунистическата власт, офицерите, възпитани от Военното на Н.В.Училище, 

офицерите, които знаеха какво е дълг, чест, достойнство, отговорност пред 

Отечеството. 

 

Потвърждава се повдигната от мене хипотеза за липсата на достоверност на 

информацията, съдържаща се в досиетата, която засяга личността и действията й. 

Текстът на досиетата е манипулиран текст, писан от хора, фанатично предани на 
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комунистическата идея (не казвам - вярващи в нея, а именно предани), в името на 

личното материално облагодетелстване. Затова анализът и оценката на дейността 

на личности и исторически събития трябва да се позовава задължително и на 

други документи, които биха могли да дадат фактологичен материал за различен, 

често пъти коренно противоположен, ракурс на изложението. Ако анализът се 

интересува от истината, разбира се, ако не е идеологизиран, манипулиран в една 

или друга посока. 

 

 

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  

 

 

1. Текстове на служители от Държавна сигурност 

 

Сведение за личността 

 

За съжаление липсва какъвто и да е документ, написан и подписан лично от брат ми. 

Цялата документация е написана от оперативните работници и информатори,  предани 

на комунистическата идеология, което означава, че в основната си част е недостоверна. 

Тя заслужава да бъде представена в анализа именно като информация от втора ръка, 

непотвърдена с документи. Страниците на описа не са номерирани изцяло, датата на 

завършване е 7.01.1958 г. Ръкописният текст гласи: Настоящото дело прошнуровано, 

пронумеровано и подпечатано с печата на отдела 8-V-ДС съдържа 12 (дванадесет) 

листа. 7.01.1958 г. майор подпис (без посочени  имена). 

 

Анализ 

 

Текст:  

 

„Строго секретно”, № 732, Арх. № І гл. 20049, Собствено име Димитър, Бащино име 

Йорданов, Фамилно име Димитров, Прякор – , Псевдоним Иванов, Категория 

информатор, Месторождение гр. Сливен, Дата на раждане 19.ІІІ.1936 год., Адрес ул.  

… – гр. Сливен, Месторабота войник под. 70150 – с. Звездец, Дата на вербовката 

20.ІІІ.1956 год. , Кой го ръководи Стоян Борисов Димитров, гр. с. Звездец, 21.ІІІ.1956 

г. Попълнил: подпис (без посочени имена)”.  

 

В графата Попълва се от 8-ми отдел ДС (секцията), Причини за изключването  е 

написано ръкописно – разш., Дата на предаването в архив (липсва), Нанесъл 

промяната, подпис (липсва). 

 

Коментар: 

 

Разбира се сгрешен е месецът на раждане на брат ми – август, а не март, което показва 

немарлива, безотговорна  работа от страна на оперативните работници. Другата част от 

данните, която се отнася за имената, месторождението, адреса и войнишката му служба 

в с. Звездец, е вярна.  

 

От документа става ясно, че е бил привлечен да сътрудничи на Държавна сигурност, 

посочена е датата на вербовката, името на вербовчика, както и изключването му поради 

„разшифроване”. Това е термин на Държавна сигурност, с който се означава отказът на 
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човека да служи на Държавна сигурност. Най-вече – като морална дилема. Вербовчикът 

е сгрешил, като се е подвел по линията „деца на засегнати от мероприятията на  

народната власт родители”. Неправилно е разчел позитивното и добронамерено 

поведение на брат ми и доброто му домашно възпитание. Аз също съм много социален 

човек, кооперативен и стимулиращ доброто. До злоупотребата, която ме втвърдява и 

тогава се проявява твърдият характер, желязната дисциплина и целенасоченото 

действие. 

 

Заради този отказ брат ми плати буквално с живота си, защото е бил бит, подложен на 

постоянен психически тормоз месеци наред, вероятно и обработван с психотропни 

вещества и накрая се върна от войнишката служба с първа група инвалидност без 

придружител. Моят единствен спомен от това време беше, че престанах да получавам 

картинки със зайчета и мечета, които изпращаше в писмата си специално за „Беба”, 

както ме наричаше. Спомням си, че баща ми не можеше да спи през нощта и се 

разхождаше по двора, а майка ми много плачеше, като гледаше да го прикрие от 

децата. От родителите си зная, че в казармата началниците му са го принуждавали да се 

откаже от баща си – „врага на народа” с „Държавен вестник” и той е отказал. 

 

Брат ми живя още 34 години с инвалидност първа група без придружител, неспособен 

за каквато и да било работа. Отчасти състоянието му се облекчаваше от инжекция с 

деподействие, която задължително трябваше да се поставят на 20 дена. Производство 

на Дания, Копенхаген.  

 

Единственият ми най-тежък спомен от социализма е, когато държавните власти в 

България не ме пуснаха да замина за Копенхаген, където се произвеждаха ампулите,  за 

да купя лекарството. Било е някъде в началото на 80-те г., защото бях приключила с 

дисертацията си и вече бях научен сътрудник. Работех, специалността ми е 

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.  Лекарството не можеше да се намери в България, 

нямаше внос, инжекциите, които имахме, бяха привършили. И сега не проумявам дали 

представителите на държавната власт действително са мислили, че ще избягам в 

Западна Европа и какво бих работила със специалност „българска филология” в Дания, 

без да владея датски език.  Дали действително са мислили, че няма да се върна в 

България и как са си представяли това евентуално мое „бягство”, при положение, че 

имах възрастни майка и баща и болен брат, за който се грижех, макар че живеех в 

София, а те бяха в Сливен. Просто пътувах на 20 дена за поставяне на инжекцията на 

брат си, аз организирах театралната постановка, защото лекарството вече беше към 

края на действието си и той понякога отказваше новата инжекция. Въздействах му, 

защото ме е отгледал (при 13 г. възрастова разлика) и някак си бяхме много 

привързани един към друг. За него винаги съм била „Беба”. 

 

Това ни подари комунистическата власт в изпълнение на главния си девиз „Който не е 

с нас, е против нас”. Една напълно погрешна идеология и практика като провеждана 

политика. Какъв ли враг на цяла една идеологическа система би могло да бъде едно 20-

годишно момче, добре възпитано, толерантно като отношение към хората, а не 

фанатизирано и готово на всякакви компромиси със съвестта си с една единствена цел 

– материално облагодетелстване. 

 

И сега не мога да проумея нагласите и действията на хората, които ликвидираха живота 

му, само защото е искал да бъде честен гражданин и да не причинява зло на други хора. 

Така е възпитан. Така сме възпитани всички в семейството. Да не сме първи в злото. 
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Вероятно и защото баща ми се е сблъскал с много зло в живота си. Казвал ми е, че 

когато човек има оръжие в себе си, първата му мисъл е ДА НЕ ГО ИЗПОЛЗВА. Сестра 

ми не си спомня да е носел оръжие вкъщи, но все пак при уволнението му е била твърде 

малка, за да има ясни спомени. Казах – вкъщи сме възпитани да не сме първи в злото и 

ще приведа един пример. Винаги, когато в книгите си благодаря на хора, помогнали в 

някаква степен за повишаване на качеството им, съм питала предварително хората, 

дали бих могла да цитирам името им. Това е неписан закон за мене. Да не навредиш по 

някакъв начин на други хора. 

 

Текст: 

 

„Строго поверително! Министерство на вътрешните работи на НР България – 

ДС. Управление V, Отдел 8, Отделение 5. Утвърждавам (подпис без написани 

имена) НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 8V. (написано на ръка) Сливен 20.ХІ.1956 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ за откриване на отчетно дело. гр. с. Звездец-8.ХІ.1956 год. Аз 

разузнавача ст. лейтенент Димитров като разгледах материалите по отношение 

Димитър Йорданов Димитров, роден на 19.VІІІ.1936 г. в гр. Сливен, българин, 

български гражданин, не е женен, не осъждан, със средно образование, член на 

ДСНМ, понастоящем войник в под.70150 с. Звездец М-Търновско. УСТАНОВИХ 

(съдържание на материалите, източници) 1. Произхожда от средно чиновническо 

семейство, баща му е уволнен от войската като царски офицер през 1946 год. и за 

участието му в преследване на партизани, същия има вражески отношение към 

мероприятията на Народната власт, водисе на ОД от ДС-Сливен. (видно от 

справката). 2. Самият Димитър беше вербован за с.с. на ДС но в последствие 

отказал да работи поради което беше изключен от АИА (видно от справката).  

(Приложен е и печат с надпис Отчетно дело 12276  3.ХІІ.  6) (подпис без изписани 

имена).  ПОСТАНОВИХ: Димитър Йорданов Димитров да се вземе на първичен 

отчет по отчетно дело като син на засегнати от народната власт родители. 

(написан на ръка текст) Съгл….3 № 24/57 г. остава да се води като ОР под псевдоним 

„Василев” с окраска „репресирани и близки на репресирани”. Подпис: (без изписани 

имена)   Съгласен: Началник Отделение 5-8-V на ДС. Капитан: (подпис без изписани 

имена)” 

 

Коментар: 

 

Заслушава да се отбележи текстът член на ДСМС, тъй като всички младежи в България 

по това време са били задължени да членуват в организация, подкрепяща Българската 

комунистическа партия, която, мисля, че  в съответния исторически период се е 

наричала Димитровски социалистически младежки съюз. Още самият произход, 

определен като средно чиновническо семейство, изключва брат ми от престижния 

социален слой на работническо-селската класа. Следва съсипващата политическа 

оценка за баща ми, който никога не се е занимавал с политика – царски офицер, уволнен 

от войската,  важно уточнение със сигнална функция (тогава са уволнени повече от 

„старите” офицери от „новата” власт) - 1946 г.,когато е извършен масовият погром в 

българската армия с уволняването на огромно количество офицери, над 1880 души 

едновременно през месеците юли и август, по два параграфа: 1) за груби фашистки 

прояви и 2) в интерес на службата за антидемократични реставраторски прояви. В 

текста са налични и допълнителни характеристики в негативен план – има вражеско 

отношение към мероприятията на Народната власт, води се на ОД от ДС-Сливен. 

Натъкваме се и на вече функциониращата идеологема царски офицер. През 1956 г. 
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комунистическата идеология, изградена в законодателните документи от 1946 г., вече 

функционира. 

 

Следва негативна оценка и за брат ми, вербуван, по думите на оперативния работник, за 

секретен сътрудник на Държавна сигурност, което ми се вижда страхотен нонсенс, като 

го познавам като изключително добър, честен и толерантен човек,  за когото майка ми 

казваше, че е от хората, които и на мравката правят път. Пак според служителя на 

Държавна сигурност впоследствие отказал да работи, поради което беше изключен 

от АИА. Ако същият оперативен работник имаше основни, не професионални, а 

именно основни познания по психология, въобще нямаше да се насочи към брат ми за 

привличане като сътрудник. Става дума за основни характеристики на личността като 

характер, съобразяване с творческите заложби. Един художник трудно би се превърнал 

в разузнавач. Той има други нагласи, по друг начин, естетически, възприема и 

интерпретира действителността. Той живее в друг свят, различен от този на 

разузнавача. За него хората не са априори престъпници и потенциални врагове. Освен 

това художникът има съзерцателен поглед към конкретните факти. Откъде качества 

като съобразителност и мигновена реакция на променилата се ситуация, задължителни 

за разузнавача? Разбира се тези качества се обучават, но все пак трябва да има и 

природна даденост. Поведението на брат ми по-нататък е само инстинкт на 

самосъхранение във враждебната среда, която го е заобикаляла по време на войнишката 

му служба. 

 

Постановлението да се вземе на първичен отчет по отчетно дело показва ранжирането – 

„син на засегнати от народната власт родители”. Според идеологията, децата 

трябва да плащат за греховете на родителите. Дори не е важно дали тези грехове са 

действителни или измислени, плод на идеологията или идеологизираното въображение. 

Майка ми е била домакиня като съпруга на офицер, която го е придружавала на 

местата, където е бил изпращан на работа в служба на държавата. Тя пък по какъв 

начин е трябвало да бъде засегната от народната власт като родител на брат ми? С 

какво ли една жена домакиня, която се е грижела за съпруга си и децата, е била против 

народната власт? 

 

Ръкописният текст представя новия псевдоним, под който се води наблюдаваното лице, 

в случая брат ми – вече не „Иванов”, а „Василев”. С т.нар. „окраска”, термин на 

Държавна сигурност – „репресирани и близки на репресирани”. 

 

Системата работеше безотказно – от една страна вечни привилегии на всички равнища 

на обществената система за т.нар. „деца на активни борци против фашизма и 

капитализма”, от друга – затваряне на вратите за всякаква реализация – висше 

образование, по-висока квалификация, заемане на ръководна позиция и т.н. за децата на 

засегнатите от народната власт родители или, по-точно - репресирани от 

комунистическия режим. Брат ми не беше допуснат да следва дори ВИФ „Висш 

институт по физическа култура‟, макар че покри норматива при кандидатстването си – 

лека атлетика. Лошите сведения бяха от съседите ни Гано Милков и Кирил (не помня 

фамилното му име). Същият Кирил имаше две деца – дъщеря с име Роза и син, на който 

децата във Второ основно училище „Христо Ботев”, което завърших, бяха измислили 

прозвище „Митко Тъпото”. Общо взето не съм възпитана да мразя, но когато същият 

този Кирил почина, бях в Сливен, беше лятно време и не отидох на погребението, а съм 

съседка. Когато процесията минаваше край нашата къща, си спомням, че си въздъхнах 

и си казах: „Вече няма да пречи на хората и на децата им. Един комунист по-малко.” 
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Гано Милков се самоуби. За следване архитектура или инженерство родителите ми не 

можеха и да си помислят за брат ми, тъй като познаваха системата, но той беше 

наследил художническата дарба на баща ни, което до известна степен облекчи военната 

му служба в с. Звездец. С леката атлетика беше приключено също след лошите 

сведения за баща му. И сега си мисля, как ли един спортист или учител по физическо 

възпитание би навредил на идеологията на комунизма. 

 

Още един щрих от политическата международна обстановка. На 4 ноември съветската 

армия с голяма огнева мощ настъпва срещу Будапеща и за няколко дена разгромява 

съпротивата на въстаналите срещу социализма унгарци. (Бекеш, Райнер 2006:21) 

Естествено е в този период на Унгарската революция да е засилено вниманието на 

разузнавачите от Държавна сигурност и към българите, набелязани от тях и 

идеологията им като „врагове”, макар че не оправдава действията им. Едва ли брат ми и 

другите войници са имали и елементарна представа от действията на унгарските 

въстаници през октомври 1956 г., след като комунистическата пропаганда в България 

си е вършела работата по дезинформация за събитията в Унгария. 

 

Текст: 

 

„Строго секретно СПРАВКА По материалите на Димитър Йорданов Димитров – 

изключен с.с. на ДС. Димитър Йорданов Димитров, е роден на 18.VІІІ.1936 год. в гр. 

Сливен живущ на ул. ..., българин, български гражданин, не женен, не осъждан, със 

средно образование, член на ДСНМ. Произхожда от средно чиновническо 

семейство, баща му е бил царски офицер, служил до 1946 год. в 6-ти арт. полк гр. 

Сливен. От войската е уволнен като царски офицер и за участието му в 

преследване на партизаните преди 9.ІХ.1944 год. Като офицер е имал лошо 

отношение към прогресивните войници, конкретни прояви не е имал но е бил 

предан на царя. Понастоящем работи като работник в завод „Победа” където е 

известен като вражески елемент, водисе на ОД. Майка му произхожда от богато 

търговско семейство, самата тя има безразлично отношение към Народната 

власт, особени прояви не е имала. Има само едно сестриче на около 14 год членка 

на ДСНМ. Самият Димитър след завършване на прогимназианлоното си образование 

е постъпил в гимназията в същия град която завършва и постъпва на работа в 

плетачната кооперация като счетоводител, там е работил до заминаването му 

войник. Като ученик в гимназията е вземал дейно участие в организацията на 

ДСНМ, писал е лозунги, стен вестници и пр. Дружал е с добри членове на ДСНМ, 

ползвал се е с афторите, имал наклоност към спорта. В казармата е от есента на 

1955 год. където служи и понастоящем. Като войник от самото начало се 

проявяваше като дисциплиниран и съзнателен войник, на която база и беше 

вербован.  Вербован беше на 20.ІІІ.1956 год. от началника на Отделението кап. 

Цолов в гр. Бургас. Вербовката прие с желание и обеща, че ще работи честно с 

органите на ДС. Но в последствие същия започна да не изпълнява поставените му 

задачи дори ако изпълнеше някоя то беше само формално без съществени 

резултати. Затова той даваше обяснения, че не е била тази работа за него и не му 

е било удобно да донася за приятелите си, като казваше, че те били всички добри и 

пр. На 28 май вероятно с цел да бъде изключен от нашия апарат той се 

разшифрова, като на публично место той с глас се обърна към ОР и каза, че не е 

дошел на определената му среща поради това, че е бил зает служебно, което не 

отговаряше на действителността. За тази негова постъпка беше викан в 
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канцеларията където даде обяснения, че не иска да работи с нас, като отрече 

постъпката си за омишлена. Поради тази негова постъпка той беше изключен от 

АИА, материалите снети в архив. 8.ХІ.1956 год. с. Звездец. ОР за под. 70150 
(подпис, без имена), (ст. лейтенант).” 

 

Коментар: 

 

Документът изобилства от правописни грешки, които дават представа за степента на 

грамотност на подписалия документа старши лейтенант от новата българска армия след 

1944 г. Става дума за състояние на армията ни 10 години след погрома с уволняването 

на повече от 1880 души-професионални офицери в българска армия през лятото на 1946 

г. Той съдържа и невярна информация, защото баща ми е уволнен не от Шести 

артилерийски полк в Сливен, а от Бургаския брегови артилерийски полк  със заповед, 

издадена на 1.08.1946 г.  

 

Документът дава обаче и сведения за схемата на вербуване на младежи-мъже от 

системата на Държавна сигурност. Изборът е върху хора образовани, възпитани, 

дисциплинирани, грамотни, ползващи се с авторитет в младежките среди. Изредени са 

следните черти на стандартния образ на младежите, привличани в редовете на 

Държавна сигурност – българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със 

средно образование, член на ДСНМ. Още: дисциплиниран, съзнателен, ще работи 

честно с органите на ДС. Изредени са обаче и характеристики, при които са извършва 

изключване на т.нар. секретни сътрудници на ДС – започна да не изпълнява 

поставените му задачи, дори ако изпълнеше някоя, то беше само формално, без 

съществен резултат, не му било удобно да донася за приятелите си, като казваше, че 

те били всички добри, вероятно с цел да бъде изключен от нашия апарат той се 

разшифрова, като на публично място той с глас се обърна към ОР и каза, че не е 

дошел на определената му среща поради това, че е бил зает служебно, което не 

отговаряше на действителността. 

 

Художествената дарба и спортните интереси на брат ми не бяха достатъчни, за да 

продължи образованието си след гимназията. Отново е задействан стереотипът към 

синовете, именно към синовете на т.нар. врагове на народа, да не бъдат допускани до 

висше образование, дори и ако то е Висш институт по физическа култура, т.е. 

неидеологизирано висше училище, в което ценни са други постижения, непряко 

свързани с комунистическата идеология – с възвеличаването или отричането й. До 

висше образование, в съгласие с идеологията, са били допускани само синовете и 

дъщерите на привилегированата каста на комунистите, обявилите се за активни борци 

против капитализма и фашизма и хората с работническо-селски произход. В 

семейството ми се споменаваше името на майор Мавров от поделението в с. Звездец, 

където служеше брат ми, който е бил наясно с причината за всички притеснения, на 

които е бил подложен брат ми, имаше дори запазена грамота, връчена му от майора, за 

да компенсира силно негативния социален контекст, в който брат ми е бил принуден да 

живее. 

 

В текста обаче липсва онази част, която показва как са постъпвали служителите на 

Държавна сигурност с хората, които са отказвали да им служат – психически тормоз, 

постоянен карцер, побой, докато брат ми се върна от казармата с първа група 

инвалидност без придружител. Не е случаен фактът, че снимката му като войник 

липсва от документацията, защото би трябвало да има две снимки – преди и след 
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заболяването му в казармата. Личността беше напълно променена. От казармата си 

дойде съвсем друг човек. Просто го пречупиха. С физически и психически тормоз, с 

медикаменти. Атлетическото телосложение си беше отишло. Толкова много страх беше 

насъбрал, че се чудех как живее с него. Родителите ми отделиха средна стая в къщата 

на баба ми специално за него, ние обитавахме другите стаи. Всъщност ние бяхме 

главната му социална среда и цялото ни поведение беше функция от неговото 

здравословно състояние. Повече не можехме да му помогнем. 

 

За небрежността, с която са работили сътрудниците на Държавна сигурност, говори 

фактът, че е обявена като член на семейството сестра ми, като задължително се 

споменава, че е член на ДСНМ (т.е. вярна и предана на режима с нейните 14 години), 

но аз просто съм забравена, защото са ползвани стари материали. През 1956 г., когато е 

написан материалът с гриф „Строго секретно”, аз съм била на 7 години, но не съм 

спомената. Не че се тревожа особено от този факт, той просто показва небрежна работа 

на държавния иначе служител, който уж се е грижел за сигурността на държавата. 

 

Стереотипно са представени членовете на семейството ми. Баща ми –  лошо отношение 

към прогресивните войници (вероятно комунистите са наричани прогресивни), прояви 

не е имал, но е бил предан на царя (вероятно защото е бил офицер в периода преди 

1944 г., когато България е била монархия и е завършил Военното на Н.В.Училище 

както всички офицери по това време). Важно е уточнението – прояви не е имал. То 

обаче не му е попречило да бъде обявен за фашист през 1946 г. според модата на 

времето и набързо изфабрикувания „Закон за ръководство и контрол на войската” и да 

бъде уволнен заедно с многото други офицери, с което комунистите са осъществили 

разгрома на армията ни.  Майка ми – богато търговско семейство, самата тя има 

безразлично отношение към народната власт, особени прояви не е имала. И тук 

нещата са силно преувеличени, защото дядо ми по майчина линия е починал, когато 

майка ми е била на 18 г. и тя е работила като продавачка в някакъв магазин в Сливен, за 

да издържа майка си (болна по това време) и брат си – ученик и не е смеела да мисли за 

собствено семейство, докато брат й не завърши гимназия. За следване не може да се 

мисли. И тя, както и баща ми, е била отличничка в гимназията. Така че действителното 

съотношение на нещата прави на пух и прах мита за богатото търговско семейство с 

присъщата за комунистическата идеология омраза, а може би и малко, да не кажа – 

много,  завист, към богатия човек. Впрочем в друг документ на Държавна сигурност 

семейството й е наречено – заможно. Така че колебанието е между заможно и богато. 

Градирането е просто за цвят, според усмотрението на човека, написал новото 

сведение. За точност не може дори да се мисли, дори само при сравняването на двата 

документа на оперативни работници от Държавна сигурност. 

 

В текста на документа неверните данни се приплитат в странна смесица с верни (напр. 

за броя членове на семейството), налични са и неверни оценки ( напр. за богатството на 

семейството на майка ми). Има констатации без конкретизация (напр. лошото 

отношение на баща ми към наречените „прогресивни” войници,  а уж – прояви не е 

имал, натъкваме се на логически нонсенс, предаността му към царя, той просто е 

български офицер, а по това време България е Царство България. Военната клетва е 

полагана от всички хора от професията. А ако беше Република България? Щеше да е 

предан на министър-председателя? И щеше ли да бъде наречен „републикански 

офицер”? Или може би „министър-председателски офицер”? Още един нонсенс. 

Езикът е подчинен на идеологическите щампи на комунистическия тип говорене от 

това време: богато търговско семейство, вражески елемент, безразлично отношение, 
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Народната власт (изписване с главна буква за престиж според изискванията на 

идеологията). А какво означава да наречеш един човек елемент, при това вражески? 

Означава само едно - комунистически терминологичен език. 

 

Документът подсказва и единствената поведенческа възможност, която са имали хората 

по време на социализма през 50-те години – формално да следват модела, когато не са 

съгласни с него. И да мълчат, за да не стигне информация до органите на Държавна 

сигурност. Всяко противопоставяне на режима е водело и водеше, вече като лично мое 

наблюдение, до терор, затвор и концентрационен лагер (до закриването им). 

 

Текст: 

 

„До др. Началник на отдел 8-ми – ДС Моля, да се направи проверка по картотеките, 

за лицето Димитър Йорданова Димитров, живущ в ул. ... Сливен Проверката е 

необходима на др. Стоян Б. Димитров от ДС управление V, отдел 8 отделение 5 

група (секция), с цел имали материали д. Звездец 5.V.1956 г. Началник на Общо 8-V. 

7.І.1956 Подпис (подпис без имена, отбелязана е и цифрата 3)” 

 

Коментар: 

 

Текстът е стандартен, представя наблюдение за писмени материали, подадени за брат 

ми към Стоян Б. Димитров от Държавна сигурност, който вероятно е отговарял за него. 

Речевият етикет от това време задължително изисква обръщение другар според 

комунистическия речев етикет, задължителен за употреба в цялата страна по времето 

на социализма, изместил думата господин, като „буржоазна” привичка, след 1944 г. 

 

Текст: 

 

„Строго – секретно Донася: инф. „Басев” Приема: ОР Димитров на 9.ХІ.1956 год. 

Справка: отнася се за изказването на ред. ( името е заличено от комисията), относно 

събитията в Унгария и Египет. Източника донася следното: 1. С (изтрито от 

комисията) успях да стана приятел, често идва при мене за услуга като му давам 

шах или някоя книга. Чувствам, че е голям приятел с ред. Димитър Йорданов 

Димитров. В разговор с ред. Беломорски на 4 ноември с тана дума защо той е 

откомандирован в Звездец. Той каза, че е бил командирован дисциплинарно затова, 

че не е бил добре с ротния си командир. Или с други думи както той се изрази „много 

са му знаеле устата”. Него като чели не го интересуват станалите събития в 

Египет и Унгария. Търси вестник да прочете не за това а да види спорта. 2. С др. 

Димитър Йорданов Димитров се срещаме често, след като си дойде от Сливен 

разбрах, че баща му работи в някакъв завод но какво не зная. В разговор на 7 

ноември стана дума за събията в Египет и Унгария. Той каза, че през време на 

командировката си е бил откъснат на цяло от пресата и не знаел нищо. … 

9.ХІ.1956 год. „Басев” Поставих му следните задачи: … 2. Да установи какво е 

отношението им към настоящите събития на (заличено от Комисията), Димитър 

Йорданов и ред. (името е заличено от Комисията) като за целта заведе конкретен 

разговор относно събитията и им прочете някой новони от вестника. 3. След 

като дойда младите войници веднага да се насочи и завърже приятелски връзки с 

цел да я танови тяхното настроение относно събитията, какво ще донесът от 

вън. 9.ХІ.1956 год. с. Звездец ОР за под.70150 (липсва име и подпис) /ст. лейтенант/” 
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Коментар: 

 

Веднага трябва да кажа, че документът е разположен на две различни страници. Прави 

впечатление, че първата е написана доста грамотно, докато втората – доста неграмотно 

и ако не става дума за разбъркване на документи (вероятно не, защото има свързана 

мисъл), то втората страница е подменена и написана от друг човек , който не познава 

добре употребата на думите, пише с правописни и стилистични грешки и не владее 

твърде добре машинописа – донесът, заведе конкретен разговор, някой новони, 

тяхното настроение относно събитията и др. За мене като лингвист не е трудно да 

сравня и направя елементарен текстов анализ, който да ми даде основания да твърдя, че 

двете страници са писани от различни хора. Дори само сравнението да е на база обща 

грамотност на пишещия и не стигаме до дълбочинни анализи, които се правят, когато 

трябва да се установи авторът на текста – предпочитан избор на думи, който показва 

общата информационна база на автора на текста и ограничава избора като първи 

признак, своеобразен синтаксис в линейното разположение на текста, предпочитана 

стилистична натовареност на думите и т.н. 

 

Текстът дава представа за начина на работа на Държавна сигурност. Информаторът с 

измислено име донася, а оперативният работник приема информацията. Посочен е 

денят, месецът, годината. Документът се нарича „справка”. Информаторът се назовава 

„източник”.  

 

Самите информатори са имали за задача да се сприятелят с лицето, за което ще 

„донасят”. Вярвам, че информаторът е бил доста нещастен, защото брат ми е отбивал 

удара встрани, като е заявявал, че се интересува от спорт, а не от политика. Като син на 

човек, набеден за „враг на народа”, тази е била единствената му защитна реакция. Той е 

знаел, че е наблюдаван. Вярна е информацията, че баща ми е бил работник в завод, 

заводът се е наричал „Победа”, предпочитана ключова дума в духа на идеологията, бил 

е работник и е рязал железа, като една от задачите му е била да пише докладите на 

директора, който е бил комунист, но малообразован. Иначе – добър човек и съсед, 

защото го е взел на работа в момент, когато му е било отказвано навсякъде, набеден от 

комунистическата власт за „враг”. Подчертавам – навсякъде баща ми е получавал отказ, 

семейството реално е гладувало, подпомагано от съседи с хранителни продукти. Скоро 

моя приятелка от детството ми сподели, че баща й заедно с други съседи е носел дърва, 

когато майка ми с двете деца се е прибрала в Сливен през 1946 г., а баща ми е останал 

като докер на пристанището в Бургас. Не й е било удобно да говори по тези въпроси, 

като сме били в училище. От цитирания текст от Държавна сигурност научаваме също 

така, че информаторът е трябвало симулирано да чете вестник пред брат ми, като 

докладва след това за поведението му и отношението му към събитията в Унгария и 

Египет. 

 

Именно мълчанието е било единственото спасение за предпазване на гражданите от 

ударите на властта. И брат ми е владеел прекрасно този механизъм за самозащита. 

 

Текст: 

 

„Строго – секретно НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ 5-8  на ДС. РАПОРТ (за състояла се 

среща с инф. „Киров”) СПРАВКА: отнася се за изказването на (зачертано от 

Комисията по досиетата) и ред. Димитър Йорданов Димитров, относно събитията 

в Унгария и Египет.  
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Донасям, че на 9.ХІ.1956 год. в 18 часа проведох среща с инф. „Киров” който ми 

донесе следното: … 

3.. На 8.ХІ.1956 гоз. Источника е срещнал ред. Димитър Йорданов Димитров в 

библиотека който е четял весник и го питал какво става с политиката, песледния 

е отговорил, че нещо не става, затворил весника и почнал да го пита относно 

отпуската на източника как е прекарал като е отбягвал да говори за събитията. 

10. ХІ.1956 год. с. Звездец   „Киров” 

Поставих му следните задачи:  1. Да установи какво е отношението на ред. 

(задраскан текст от Комисията по досиетата)  относно събитията в Египет, а 

посредством (задраскан текст от Комисията) какви коментарии има в техните 

поделения относно събията в Египет. 2. След като дойдат младите войници още 

първия ден да влезе във връзка с тия които ще дойдат от техния край, с цел да 

установи какво е тяхното настриение, какво ще говорят за положението на село 

за събитията в последно време в Египет. Да влезе във връзка и с тия които ще 

дойдат в неговото поделение независимо, че не му са земляци. 10.ХІ.1956 год. с. 

Звездец ОР за под. 70150: /ст.лейтенант/ (има подпис без име)” 

 

Коментар: 

 

От документа придобиваме впечатление първо за структурата на доноса, който винаги 

започва с гриф  Строго секретно. Документът представя рапорт, а събитието – среща 

с информатора и е посочено името на информатора, под което той се представя в 

документацията на Държавна сигурност. Алюзията с никнейма на публикациите в 

интернет е много голяма и обяснява, защото глобалната мрежа в България е наводнена 

с публикации на политически манипулатори и мрежите им. Посочена е и темата на 

доноса – събитията в Унгария и Египет. 

 

Информаторът винаги е водел разговор относно политиката. Направи ми впечатление 

начина, по който брат ми, умно и интелигентно момче, на 20 г. тогава, е заобиколил 

проблема, без да е изучавал специално политология. Просто въпрос на жизнен опит и 

инстинкт на човек, който знае, че е белязан в обществото с негативен знак. Естествена 

реакция за самозащита – заобикаляне на проблема. Вместо разговор за политика, 

вежлив разговор за отпуската на партньора в диалога. Така постъпва интелигентният 

човек, заобикаля неудобния разговор.  

 

Начинът на работа на информаторите-доносници е включвала и разговори с млади 

войници по външнополитически теми (конкретно за събитията в Унгария през 1956 г. и 

Египет). Използвана е земляческата близост, която е предполагала по-голяма 

искреност, за която след това, след донесението на информатора, хората са плащали 

съответната цена с живота си – евентуално дискредитиране в обществото, ненамиране 

на работа и други подобни пречки, все на базата на донесенията на информаторите. 

Както разбираме от поведението на брат ми, е бил изработен и насрещен механизъм за 

работа с информаторите - на заобикаляне на политическите теми в обществото, в група, 

дори и тя да е малка, дори и да е от от хора от една и съща възраст. 

 

Текст:  

 

„Поверително от особена важност СПРАВКА По ОД № 12276 – ред. Димитър 

Йорданов Димитров от № І-ви батальон към 16-та ПЛСВР с. Звездец М. 
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Търновско. Димитър Йорданов Димитров, роден на 18.VІІІ.1936 год. в гр. Сливен, не 

женен, не осъждан, със средно образование член на ДСНМ.  
Произхожда от средно чиновнически семейство. Баща му е уволнен от войската 

през 1946 год. като царски офицер за участи в преследване на партизани , дъщия 

има понастоящем вражески отношение към мероприятията на Народната власт 

– води се на ОД от ДС гр. Сливен. Майка му произхожда от богато търговско 

семейство, същата е безпартийна. 

Самият Димитър след завършване на средното си образование е работил като 

чиновник в плетачната кооперация в гр. Сливен. Бил е член на ДСНМ в която 

организация е работил добре, използван е най вече за написване на лозунги, стен 

весници и пр, е които задачи се е правял добре. 

Същия беше вербовен на 20.ІІІ.56 год. на патриотичн база, Вервовката прие с 

желание. Но в последствие започна да не изпълнява поставените му задачи, на 

среща се явяша редовно. След известно време поиска да бъде освободен от 

сътрудничеството си  тъй като не била тази работа за него. И на 28.V.1956 год. 

лероятна с цел да бъде изключен от АИА се разшифрова като на публично место 

той заяви че нямало да може да се яви насреща понеже бил зает служебно. Това 

беше чуто от войници от същия батальон и превид това, че не е възможно по 

нанаташното му използване е изключен като с.с. на ДС и вземат на ОД. 

Понастоящем не прави никакви изказвания въпреки че има насочена з-ра няма 

данни за вражески прояви. Изпалзва се инф. „Басев” и инф. „Киров”, които се 

ползват с доверие. 21.І.1957 год. с. Звездец. СЪГЛАСЕН: /подпис без име – ЛЙ/ 

Началник Отедаление 5-8- на ДС. 30.І.1957 год. с. Звездец. ОР за под. 70150: /ст. 

лейтенант/ /подпис без име – ЛЙ/.” 

 

Коментар: 

 

Грифът на документа е Поверително от особена важност. Упоменат е жанрът на 

документа – справка, както и данни за лицето/ войника – номер на поделението, име, 

номер на батальона към друга, вероятно военна, единица, поднесена със съкращението 

– ПЛСВР, населеното място. 

 

Изтъква се сегментът средно чиновническо семейство като произход, далеч от 

престижния за Българската комунистическа партия  работническо-селски произход. 

Споменава се и етикетът, лепнат към баща ми, достоен български офицер, както и на 

всички офицери, завършили Военното на Н.В.Училище – царски офицер. Сигнално 

подадени са сегменти от текста  уволнен от войската през 1946 г., за участие в 

преследване на партизаци, същия има понастоящем вражеско отношение към 

мероприятията на Народната власт, води се на ОД от ДС гр. Сливен. Цялата тази 

информация и особено натрупването на негативи трябва да бъде прехвърлено като 

черна характеристика към сина на човека със щемпел „народен враг”, брат ми и да 

послужи в някакъв аспект за негова лична?! характеристика. Странна логика на странна 

идеология. Прехвърляне на вина върху друг човек, дори и когато самата вина е 

измислена?  

 

Към този негативен образ на бащата се прибавя и негативният образ на майката с 

приписаното й – произхожда от богато търговско семейство, за човек, останал без 

баща на 18 г. и работил като продавачка в магазин, за да издържа майка си и брат си – 

ученик. Същата е безпартийна е втора негативна характеристика, която не се вписва в 

духа на времето, което изисква демонстрация на близост до комунистическите идеи. 
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По отношение на брат ми характеристиката започва с политическа – член на ДСНМ и 

оценка на работата му като добра с изясняване на причините – написване на лозунги, на 

стенвестници и пр., с които задачи се е справял добре. Талантът на художник, който 

притежаваше брат ми, наследено от баща ми, не е забелязан. Отново на преден план е 

изнесен политическият, творческите заложби не са оценени. Съвсем в духа на 

комунистическата идеология. Защо далият сведението не се опита сам да се  „справи 

добре” с написването на лозунги? Нали е верен на идеологията? Дали ще успее обаче? 

Сигурно е нужно и нещо друго освен верността и то се нарича умение, дарба. 

 

Интересен е изразът – на патриотична база като престижен езиков израз в рамките на 

комунистическата идеология. Сегментат вербовката прие с желание едва ли отговаря 

на действителността, защото брат ми е знаел, че е различно третиран като син на т.нар., 

макар и измислен, „народен враг”. Изразът има за цел да привнесе оправдателен 

елемент към поведението на вербовчика, който късно е разбрал грешката си. 

Обикновеното подценяване на човека от другия социален слой, който вербовчика не 

познава като ценностна система. Брат ми, както и много други деца на българската 

интелигенция, е бил възпитан според максимата „не причинявай зло на друг човек”. 

Сестра ми и аз имаме същото домашно възпитание. 

 

По-нататък текстът дава сведения за насилствения начин на действие от страна на 

оперативните работници на Държавна сигурност. Брат ми категорично е казал, че 

работата не е за него и би искал да бъде  освободен от сътрудничеството си, но 

неговото желание така и не е взето под внимание. Тогава той е бил принуден пред 

войниците да каже, че няма да се яви на среща, с което е дал достатъчно сигнали към 

хората за действия, насочени срещу личността им и нейната неприкосновеност, 

погледнато от днешна перспектива. Друго действие, което му е оставало, е било 

мълчанието. То е посочено в текста – понастоящем не прави никакви изказвания.  И 

отново се появява образа на врага дори и в негативен за комунистите контекст – няма 

данни за вражески прояви. 

 

Още един щрих добавя изразът – които се ползват с доверие за информаторите на 

Държавна сигурност, означени като инф. „Басев” и инф. „Киров”. Оценката пак е от 

гледище на идеологията, а не на общочовешкия морал. 

 

Документът отново завършва с подписи, но не и с имена. Вместо тях има означение за 

служебното положение – ОР за под. 70150, ст. лейтенант  и Началник Отделение 5-8- 

на ДС. Добавени са и дати – 21.І.1957 и 30.І.1957 г. 

 

Текст:  

 

„Строго-секритно. НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ 5 ОТДЕЛ 8 V ДС С. ЗВЕЗДЕЦ 

РАПОРТ (за състояла се среща с аг. „Киров”) СПРАВКА: Отнася се за водения му 

разговор с ред. (задраскано от Комисията по досиетата) и за връзките на ред. 

Димитър Йорданов Димитров. Донасям Ви, че при срещата ми аг. „Киров” на 3. 

VІІІ.1957 г. на открито от 19-00 до 19.50 ч. същия донесе следното: … По втората 

задача източника донесе, че засега ред. Димитров дружял най-често с (името е 

задраскано от Комисията по досиетата) на 1-ви стр. бат. Дружбата им е на базата, 

че ред. Димитров често го използват за рисуване в библиотеката и на тази база 

станаха и приятели. Друго съществено източника не донесе. ЗАДАЧИ: 1. Да се 
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стреми и установи с какви други войници от батальона дружи ред. Димитров. 2. 

Да се срещне с ред. (името е задраскано от Комисията по досиетата) и в разговор да 

установи какво е отношението му към ония които изменят на Роданата, като 

намери подходящ момент и го заприказва във връзка с направилете опит за 

бягство войници от поделението. ОР (подпис без име)” 

 

Коментар: 

 

Документът представя рапорт на оперативния работник след срещата му с агента. 

Упоменати са точният ден и час на срещата, проведена – на открито. Рапортът дава 

информация за начина на работа на оперативните работници от Държавна сигурност, за 

умишленото търсене на приятелски връзки с набедените врагове, за уточняване на 

характера на тези „приятелски връзки”, използвани като параван за последвало 

уличаване или унищожаване на съответния човек. Докладва се за приятелски контакти 

на брат ми с друг войник, с който са работили, рисували заедно в библиотеката на 

поделението.  

 

Интерес представят и задачите, които информаторът получава от оперативния работник 

– да следи приятелските контакти на жертвата, на човека, който е наблюдаван. Става 

въпрос за истинска мрежа от проследяване на хора, често пъти неподозиращи, че 

несполуките, които ги преследват в житейския им път, са причинени от субективните 

възприятия на човек, често пъти сериозно ограничен в социалния си опит, но затова 

пък фанатично предан на една идеология и възприемащ света и хората около себе си 

през призмата именно на тази идеология.  

 

Същият метод на „разговори” се използва и спрямо други войници. Целта е една – да 

се установи отношението му към дезертиращите войници с цел да бъде определено 

отношението към него в по-нататъшния му живот в поделението. Отново подходът е 

тясно идеологически. Други характеристики на конкретната личност не са нужни 

просто, оценявана е единствено предаността към комунистическата идеология.  

 

Текст: 

 

„Строго-секретно. НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ… С.ЗВЕЗДЕЦ РАПОРТ (за 

състояла се среща с аг. „Киров”) СПРАВКА: Отнася се за изказванията на 

(зачертано от Комисията по досиетата – бел. ЛЙ) и за връзките на ред. Димитър 

Йорданов Димитров. Донасям Ви, че при срещата ми с аг. „Киров” на 21.VІІІ.1957 

год. на открито от 20-00 до 20:30 ч. същия донесе следното: … По втората задача 

източника донася, че освен с (името е задраскано от Комисията по досиетата) ред. 

Димитров подържа приятелски връзки и с (името е задраскано от Комисията по 

досиетата) от 1 стр. На каква база почиват връзките им източника не е установил. 

Друго съществено източника не донесе. ЗАДАЧИ: Източника беше подробно 

инструктиран във връзка с 9-ти Септемврий 1957 г. 2. Да се стреми и установи 

характера на връзките между р. Димитров и (името е задраскано от Комисията по 

досиетата). О.Р. (подпис без печат)” 

 

Коментар: 

 

Отново грифът строго-секретно, отново същата структура на рапорт, справка, 

състояла се среща между информатора и оперативния работник с уточнение ден и час 



 136 

на срещата. Съществува повтаряемост на начина на действие на оперативните 

работници на ДС и техните информатори. Начинът на работа изисква приятеляване 

с жертвата и донасяне за поведението й, пречупено през субективния поглед на 

докладващия. Истинността на твърдението, базирано на субективна оценка, е под 

въпрос. Търси се също така и характерът на приятелските връзки на съответната 

личност. Разбира се като празник с изключително значение за идеологията 9 септември 

1957 г. е съществен акцент в разговора. 

 

Текст: 

 

„Секретно от особена важнос! Строго-секретно. НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ 5 8 V 
ДС С.ЗВЕЗДЕЦ. РАПОРТ (за състояла се среща с агент „Киров”) Донасям Ви, че при 

срещата ми с ред. „Илиев” на 27.VІІ.1957 год. същия донася, че се е срещал с аг. 

„Киров”, който от своя страна донася: По поставинете ми задачи можях да изпълня 

следното: Срещах се с ред. Димитър Йорданов Димитров и (името е задраскано от 

Комисията по досиетата) и беседвах по въпроса за промените в КПСС и БКП. Обаче 

първия от тях както и по други въпроси при разговори на политическа тема 

винаги се въздържа и не дава неговото мнение по даден въпрос. Също и тук се 

изказа, че това си било техна работа и щом като заслужавали да ги наказват. 

Друго повече по въпроса не каза. … Друго съществено източника не донесе. 
ЗАДАЧИ: 1. Да се срещне с (името е задраскано от Комисията по досиетата) и проведе 

разговор със същия, с цел да установи оплаква ли се от службата. Тежи ли му 

последната и какво точно му тежи. 2. Да донесе ред. Димитров с кои войници 

дружи най-често в батальона. О.Р.(подпис без имена)” 

 

Коментар: 

 

Към грифа строго секретно, тук се добавя и още един  - секретно от особена 

важност. Структурата на рапорта е същата с една разлика, че тук един агент донася на 

друг, който от своя страна докладва на оперативния работник. Ясно е, за каква 

достоверност на информацията може да става, минала през субективните възприятия на 

двама души. Известна ни е детската игра на развален телефон, при която информацията 

на изхода е различна от тази на входа. Посочени са трите имена на брат ми, темата – 

промените в КПСС и БСП. И тук се чудя на наивността на оперативния работник и 

агентите му и очакването, че едно интелигентно момче като брат ми, въпреки крехката 

си младост, но с достатъчен насъбран негативен социален фон – случилото се с баща 

ни, ще си позволи да изкаже личното си мнение по съвременни политически събития, 

при положение, че е син на човек, обявен от комунистите за „враг на народа”.  

 

Отново се поставя въпросът за най-близките контакти на брат ми с други войници в 

батальона, които по всяка вероятност също ще бъдат наблюдавани като него. Нали 

общуват със син на „враг”? 

 

Текст: 

 

„УТВЪРЖДАВАМ: ПОЛКОВНИК: (подпис без печат) Н-К ОТДЕЛ 8 У-НИЕ V ДС 8 

януари 1958 г. Сливен Секретно от особена важност! Екз. единствен! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ За прекратяване на ОНД „Василев” рег. № 12276 с обект Димитър 

Йорданов Димитров и снемане материалите в архив на Отдел 8 ДС. ОНД 

„Василев” № 12276 на Димитър Йорданов Димитров е открито на 3.VІ.1956 г. с 
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окраска „Репресирани и близки на репресирани”. Обекта е роден на 19.8.36 г. в гр. 

Сливен, жител на същия град, българин, български гражданин, не женен, не осъждан, 

образование средно, член на ДСНМ, служил с набор 1935 г. в под. 70150 с. Звездец, М. 

Търновско. Произхожда от средно чиновническо семейство. Баща му е безпартиен. 

Уволнен е през 1946 г. от армията като царски офицер и участие в преследване на 

партизаните. Има вражеско отношение към народната власт. Майка му 

произхожда от богато търговско семейство. Вражески настроена към Народната 

власт. Самия Димитър преди да дойде в казармата не е имал лоши прояв. На 

20.3.56 г. е бил вербован от майор Цолов за агент на службата. Обаче същия се е 

разшифровал и отказал да работи с органите на Д. Въз основа на гореизложеното 

на същия бе заведено ОНД. През време на агентурното му наблюдение след 

изключването от агентурно информационния апарат същия не е правил вражески 

изказвания като винаги е отбягвал разговори по политически въпроси. Няма 

засечени също връзки заслужаващи оперативно внимание. Поради изтичане срока 

на задължителната военна служба Димитър Йорданов Димитров е уволнен от 

редовете на Народната армия на 23.ХІ.1957 г. и понастоящем се намира в гр. 

Сливен. С материалите е запознат началника на ДС Сливен и смята, че за тях 

лицето не представлява оперативен интерес. Въз основа на гореизложеното 

предлагам ОНД „Василев” № 12276 на Димитър Йорданов Димитров да се снеме в 

архив на Отдел 8 ДС. ЗАМ.Н-К О-НИЕ в ОТДЕЛ 8-V-ДС: Майор (подпис без име) 

4.І.1958 г. Отпечатано в 1 екз. Изпълнил: Михайлов Написал: Михайлов 4.І.1958 

година” 

 

Коментар: 

 

От този документ добиваме представа за част от документите на Държавна сигурност, 

които са били писани в единствен екземпляр, както този за прекратяване на ОНД 

(оперативно наблюдателно дело – бел. - ЛЙ) „Василев” за наблюдаването действията 

на брат ми, след като е отказал да служи на Държавна сигурност – около 2 години след 

наблюдението. От текста разбираме, че в рамките на документите на Държавна 

сигурност е имало степенуване между Строго секретно и Секретно от особена 

важност. 

 

Делото, заведено за особено наблюдение на брат ми, освен че използва псевдоним – 

Василев има и номер – 12276. Т. е. оперативните работници задължително са 

използвали псевдоними за наблюдаваните от тях хора, наричани от тях обекти или 

лица. С други думи, ако срещнете човек, който използва тези две думи като синоними 

на човек, българин, личност, с голяма доза съмнение трябва да си мислите, че човекът е 

бил сътрудник на Държавна сигурност. Трудно ми е да възприема как мога да мисля за 

определен човек или група хора като за обект, обекти. Да не говорим за другото, 

идеологически обусловено наименование на човек – (вражески) елемент. Химически 

елемент – да, но човекът не е елемент, а именно - човек. 

 

Много важно е друго уточнение, което прави оперативният работник от Държавна 

сигурност, че наблюдаваните хора са били квалифицирани в различни графи. Брат ми е 

попаднал в графата на наблюдаваните хора – с окраска „Репресирани и близки на 

репресирани”. Ранжирането на признаците за преследване на хора се е наричало – 

окраска. 
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В характеристиката прави впечатление специалното споменаване на идеологическата 

ориентация – членството в ДСНМ и социалният произход, определен от оперативния 

работник като средно чиновническо семейство и това отговаря на истината. 

Семейството ми действително е принадлежало към мечтаната днес в България средна 

класа, към хората, които не са били бедни, но в никой случай не са били и богати, хора, 

които са живели средно добре на базата на добра спестовност, да не кажа – 

изключителна, непозната в сегашната история на България, поне непозната в 

политическите среди, които щедро разпиляваха през 20-те години преход държавния 

бюджет, все хора от социалистическите поколения, хора със социалистически тип 

възпитание, мислене и действие. Преди 9.ІХ.1944 г. интелигенцията е представяла 

средната класа, което не може да се каже за сегашното й мизерно съществуване в 

държава, която има само претенции да е европейска, но не и като жизнен стандарт. 

 

Представянето на личността на брат ми чрез баща му е последователно провеждан 

похват на служителите от Държавна сигурност, тъй като важен пункт в идеологията  е 

преследването на цялото семейство. И няма никакво значение, че съзнателният живот 

на брат ми е протекъл в епохата на социализма, над него тегне констатацията - баща му 

е безпартиен, което означава неблагонадежден, след като не е член на Българската 

комунистическа партия. Следва уточнението – уволнен е през 1946 г. от армията като 

царски офицер и участие в преследване на партизаните. Има вражеско отношение 

към народната власт. Уточнението – царски офицер е било достатъчно като негативна 

характеристика, но тя е подсилена от непотвърденото и недоказаното (което се 

потвърди от различни източници, цитирани в книгата – бел. ЛЙ) – преследване на 

партизаните. Още едно уточнение – има вражеско отношение към народната власт – 

бележи количествени натрупвания, които в теория на манипулацията се определят  

именно като манипулативна стратегия на количествените внушения. 

 

Интерес представя характеристиката на майка ми, тук представена като – произхожда 

от богато търговско семейство. Вражески настроена към Народната власт.  Защо 

казвам, че представя интерес? Защото в друг документ от досието на брат ми за нея 

пише следното – самата тя има безразлично отношение към Народната власт, 

особени прояви не е имала. Документът е от 8.ХІ.1956 г. и е приложен към досието на 

брат ми като справка. Той отново  е с гриф строго-секретно. Ясно е, че човекът, 

написал материала и означен като изпълнил  и написал – Михайлов, се е престарал в 

желанието си да се хареса на началниците си в отдел 8-V-ДС. Това, което зная от 

семейството си, че майка ми е била приета в организацията „Отечествен фронт”, докато 

баща ми като „враг на народа” дълго време не е бил приеман в организацията на т.нар. 

„безпартийни”, верен съюзник на Българската комунистическа партия, която 

обхващаше като партийна организация комунистите в България. 

 

Също така мит е написаното за богато търговско семейство, след като на 18 г. майка 

ми е била продавачка в магазин, за да изхранва майка си и брат си, ученик, след като 

баща й е починал. По времето на брака й с баща ми е била домакиня и като съпруга на 

офицер е придружавала мъжа си навсякъде в България, където той е бил назначаван. 

Уволнението му заедно с други над 1880 г. колеги от армията през лятото на 1946 г. го 

е заварило в Поморие като командир на отделение в Бреговия артилерийски полк в 

Бургас, вече със офицерски чин майор, който, между другото, е получил на 1.01.1945 г. 

Въпросът, който се поставя, е: дали би бил повишен в чин, ако е преследвал партизани 

и т.н., както пише в документацията на българската Държавна сигурност? Но логика от 

пишещите не бихме могли да искаме. Те просто са предани на идеологията. 
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Персонална е характеристиката на брат ми – самия Димитър преди да дойде в 

казармата не е имал лоши прояви. И какви ли лоши прояви може да има едно 

интелигентно момче? Нали става дума за определено домашно възпитание, за 

въздействие преди всичко на семейната среда. 

 

Историята с „вербоването” му от майор Цолов за агент на службата и т.нар. му 

„разшифроване” и отказ да работи с органите на Държавна сигурност само доказват 

възпитанието, което и имал и което задължително е включвало и елемент – да не 

причинява зло на други хора. Това е и моето възпитание и въобще възпитанието в 

семейството ни през последните три поколения, които познавам. Как стоят нещата по-

нататък в двата рода няма как да зная като лични впечатления. 

 

Като резултат от отказа на брат ми да служи на Държавна сигурност е заведено това 

дело  със съкращение – ОНД, което се прекратява с документа със заглавие Заключение. 

 

Документът свидетелства за продължилото следене и наблюдение на поведението и 

словесните изяви на брат ми след изключването му от агентурно-информационния 

апарат. Констатацията е – същия не е правил вражески изказвания, като винаги е 

отбягвал разговори по политически въпроси. Подобно беше поведението на всички 

българи, поведение, което помня и от собствения си съзнателния живот по времето на 

социализма. Несъгласните с управлението на комунистите просто мълчаха. Нямаше 

възможност за друго поведение, тъй като агентурният апарат на Държавна сигурност 

беше навсякъде и всяка словесна изява би означавала неприятности за конкретния 

човек, включително и затвор и отвеждането му в концентрационен лагер преди 

закриването на концентрационните лагери в България. Верижната реакция се 

разпростираше и върху семейството му – деца, внуци, правнуци. Въобще – 

комунистическа идеология. 

 

Другата констатация – няма засечени също връзки, заслужаващи оперативно внимание 

също подчертава само едно, че брат ми, независимо от младата си възраст – на 19-20 г., 

е внимавал изключително много в контактите си, поведение, което познава всеки човек, 

живял по времето на социализма в България. Моето поведение беше същото и то беше 

възпитано вкъщи с цел оцеляване във враждебното обществено обкръжение. В 

домашна обстановка поведението е едно, извън нея – коренно различно, добре 

изиграно. Човек се учи да изпълнява социални роли, особено когато е принуден да го 

направи, за да запази спокойствието и хармонията в семейството. Ако цитирам руската 

поетеса Анна Ахматова „я научилась просто мудро жить”. Да, просто се научих да 

живея мъдро. 

 

Не е вярно обаче твърдението, че брат ми е уволнен поради изтичане срока на 

задължителната военна служба. Брат ми се върна от военната си служба болен, с 

първа степен инвалидност без придружител, след няколко престоя в Александровската 

болница в София, която по това време мисля, че се казваше ВМИ – Висш медицински 

институт, а е възможно това име да е по-ново, но това в случая не е толкова важно. 

Важен е обаче фактът, че след отказа да сътрудничи на Държавна сигурност брат ми е 

бил подложен на постоянен психически тормоз, много често е бил в карцера без 

провинения, бил е бит, въобще третиран като човек от друго качество, некомунист. 

Вероятно е бил обработван и с психотропни вещества, защото си дойде от войнишката 

служба с променена личност. Резултатът от това въздействие беше едно тежко 
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заболяване, с което той живя 34 години. Животът му беше прекършен на 20 г., на него, 

на спортиста с високи постижения в леката атлетика, който покри изискванията на 

ВИФ „Висшето училище за физическа култура‟, но не беше приет да следва за 

спортист, не нещо друго, а спортист (каква ли е връзката с идеологията?!)  като син на 

„враг на народа”.  

 

И сега си мисля, че ако бяха убили брат ми в казармата, щяха да му направят 

услуга на фона на жалкото съществуване, което беше принуден да води след 

терора, упражнен върху него по време на войнишката му служба. Иначе самата 

войнишка служба не би била тежка за него, след като е работил често в 

библиотеката като художник и е правил цялата „нагледна агитация”, според 

терминологията на историческото време, на поделението. Дори генерал Добри 

Джуров, при едно от посещенията си в с. Звездец, е искал да го вземе да продължи 

войнишката си служба в Сливен, за да рисува в поделението. Просто е забелязал 

таланта му, оценил е дарбата му и работата, която би могъл да върши като художник за 

поделението в Сливен. Баща ми се е противопоставил остро, той е знаел, защо брат ми 

трябва да е по-далече от Сливен, за да не го свързват с набелязания за „политически 

враг” баща. Използвал е благовиден предлог, че като войник брат ми ще бяга от 

казармата, за да се прибере вкъщи. Да, именно благовиден предлог, защото брат ми 

беше човек, който съблюдаваше правилата, не ги нарушаваше, а баща ми го познаваше  

твърде добре като характер. Това поведение също беше част от домашното възпитание. 

 

Важна е информацията, че с материалите на Държавна сигурност за брат ми е запознат 

началникът на Държавна сигурност в Сливен, който пък от своя страна смята, че 

лицето не представлява оперативен интерес. Да, един инвалид вече не представя 

интерес. Иначе наблюдението би продължило и в Сливен. Този кратък текст дава 

представа за мащабите на мрежата на Държавна сигурност, опасла цялата държава. 

Действително става дума за Октопод, разпрострял пипалата си навсякъде, преследващ 

гражданите на държавата навсякъде, където и да са. 

 

Делото е снето от архив, брат ми вече не представлява интерес за Държавна сигурност. 

Отново подписалият майор няма име както и утвърдилия полковник, началник отдел 8, 

управление V на Държавна сигурност. Има едно име – Михайлов, който като 

техническо лице е написал документа в един екземпляр. Така е работила Държавна 

сигурност във войската в историческия период на социализма – без имена на 

оперативните работници, само означение на отдела и офицерския чин на подписалия. 

Остава да си зададем въпроса: Можем ли да приемем за достоверна информация от 

анонимен източник? Кое гарантира достоверността й? 

 

Текст: 

 

„Настоящото дело прошнуровано, пронумеровано и подпечатано с печат на отдела –    

V - ДС съдържа 12 (дванадесет) листа. 7. І. 1958 г. майор: (подпис без имена)” 

 

Анализ: 

 

Документът действително съдържа опис на материалите с посочени страници, но 

самите документи не са номерирани. Другата част от делото е прочистена, т.е. 

унищожена, както ще прочетем в последния текст, озаглавен Справка.  
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Текст: 

 

„УПРАВЛЕНИЕ V-то ДС Стр.  секретно! Екз. № УТВЪРЖДАВАМ: И. Атанасов 
(другото име не се чете, ръкописно), София, 18.V.1962 г. 

ПРОТОКОЛ № 732 за унищожаване на материали 

Днес, …..1962 г., гр. София, в изпълнение заповед № І-42 от 15.VV.1962 г. на др. 

Министър на вътрешните работи, комисия в състав: председател-подполковник 

СТЕФАН КАРАДЖОВ и членове: капитан КРАСЕН Д.РАКАДЖИЕВ и капитан 

ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ, прегледа и предлага за унищожение дела, нямащи 

оперативна стойност, предадени в архив от Управление V-то ДС, както следва: 

 

1. Лично и работно (зачертано от Комисията по досиетата), заведено на (зачертано от 

Комисията по досиетата), роден на (зачертано от Комисията по досиетата) г. в гр. 

Самоков, безпартиен. Вербован е на 30.VVV.1955 г. от Управление V на 

компрометираща база (злоупотреба на продукти), за обслужване на 

интендатското управление на МНО. Изключен е на 8.Х.1956 г. от о.р. капитан 

Живко Костадинов на отдел І – управление V ДС, поради нежелание да работи. 

 

2. Работно дело № І-а-3231, заведено на (зачертано от Комисията по досиетата ), роден 

на (зачертано от Комисията по досиетата – ЛЙ) г. в (зачертано от Комисията по 

досиетата) - Исперихско, безпартиен. Вербован е на 4.ІV.1951 г. от Окол. Управление 

ДС – гр. Исперих на компрометираща база за ползване по линия на учаща се 

младеж. Изключен е на 8.Х.1956 г. от о.р. И.Стойков при V-то управление ДС, 

поради разконспирирване и нечестно отношение с органите на ДС. 

 

3. Лично и работно (зачертано от Комисията по досиетата), заведено на (зачертано от 

Комисията по досиетата) роден на (зачертано от Комисията по досиетата) г. в с. 

Марково-Пловдивско, … [След първа страница следват страници 15 и 19 – ЛЙ ] 

Изключен на 19.ХІ.1956 г. от о.р. Стоянов от същото управление.  

 

58. Лично дело (зачертано от Комисията по досиетата) на р.(зачертано от Комисията по 

досиетата) роден на (зачертано от Комисията по досиетата) г. в гр. Ихтиман, член на 

ДКМС. Произхожда от занаятчийско семейство, с положително отношение към 

Народната власт. Вербован е на 11.Х.1955 г. от о.р. Митов, отдел І-ви, у-ние V-то 

ДС, на патриотична база. Изключен на 6.ХІ.1956 г. от о.р. Дунчев от същият 

отдел и управление, поради това, че се е уволнил.  

 

59. Лично и работно дело (зачертано от Комисията по досиетата – ЛЙ) н (зачертано от 

Комисията по досиетата) от поделение 60540. Роден на (зачертано от Комисията по 

досиетата) г. в с. Момино-Варненско. Произхожда от средно-селско семейство, член 

на ДКМС. Вербован на 13.Х.1955 г. от о.р. Васил Дончев, поделение 60540 на 

патриотична база, за контрол на радистите в поделението. Изключен на 

14.ХІ.1956 г. от о.р. Торозов от същото у-ние поради това, че се уволнил. 

 

60. Лично и работно дело № І-И-20049 на ред. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 

от І-ви стр батальон гр. Сливен. Роден на 19. ІІІ.1936 г. в гр. Сливен, член на 

ДСНМ. Произхожда от офицерско семейство. Баща му като офицер е служил до 

1946 г. Вербован на 20.ІІІ.1956 г. от о.р. Димитров, отд. VІІІ, управление V-то ДС 

на патриотична база за агентурен контрол на оперативната база. Изключен на 
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14.Х.1956 г. от същият и.р., поради това, че се е разшифровал. Към работата си с 

органите на ДС се е отнасял формално. 

 

61. Лично и (зачертано от Комисията по досиетата) № (зачертано от Комисията по 

досиетата) на (зачертано от Комисията по досиетата) от поде (зачертано от Комисията 

по досиетата) - гр. Варна. Роден на (зачертано от Комисията по досиетата) в с. 

Стралджа – Ямболско. Произхожда от бедно селско семейство, член на ДСНМ. 

Вербован на 14.ІV.1955 г. от о.р. Христо Върбанов, отд. ІІІ, управление V ДС на 

патриотична база за опазване на военната тайна. 

 

73. Лично и работно дело № (зачертано от Комисията по досиетата) на (зачертано от 

Комисията по досиетата)  роден на (зачертано от Комисията по досиетата) г. в с. 

Соколово – Ловчанско.Произхожда от бедно селско семейство, член на ДСНМ. 

Вербован на 28.Х.1055 г. от о.р. Крънчев, отд. ІІ, у-ние V-то ДС на патриотична 

база. Изключен на 17.ХІ.1956 г. от същия о.р., поради това, че се е уволнил. Като 

информатор е дал добра работа. 

 

74. Лично и работно дело (зачертано от Комисията по досиетата) на (зачертано от 

Комисията по досиетата), роден на (зачертано от Комисията по досиетата) г. в гр. 

Ямбол. Произхожда от бедно циганско семейство, член на ДСНМ. Вербован на 

17.ХІ.1955 г. от о.р. Грозданов, отд. VІІІ, у-ние V-то ДС, по линия на „Младежи” за 

обща информация. Изключен на 14.VХ.1956 г. от същия и.р., поради това, че е 

уволнен. Не е дал добра работа, поради низката му култура. 

 

75. Лично и работно дело (зачертано от Комисията по досиетата) от поделение 55750. 

Роден е на (зачертано от Комисията по досиетата – ЛЙ) г. в гр. София, произхожда от 

чиновническо семейство. Вербован на 15.Х.1955 г. от о.р. Здравков – отд. VІ, у-ние 

V-то ДС, на патриотична база. Изключен на 17.ХІ.1956 г. от о.р.Петков, отд. VІІ-

ми при същото управление, поради това, че се е уволнил.  

ПРЕДЛАГА: о.р. Станчо Димитров (подпис), София, 8.V.1962 г. Напис.: НЙ 

КОМИСИЯ: Председател (подп. Ст. Караджов – подпис) Членове:1. капитан 

Красен Д. Ракаджиев – (подпис) 2. капитан Лазар Ив. Лазаров СЪГЛАСЕН Н-К 

УПРАВЛЕНИЕ V-то ДС Генерал-майор (подпис без име) София, 15.5.1962 г.” 

 

Анализ:  

 

Оставям без коментар текста, само като илюстрация за работата на Държавна 

сигурност. Името на брат ми е под № 60.  Посочен е и номерът на личното и работно 

дело, номерът на батальона, позицията му – редник. След биографичните данни 

сигнално подадени са данни за причините на вербуването му като син на „офицер, 

служил до 1946 г.”, патриотичната база, изключен, разшифровал се, формално 

оснасял се към работата.” Тук историята приключва. 

 

 

Текст: 

 

„Образец І 1 СПРАВКА за прегледано дело (материали) Подписаният Стефан 

михайлов Топалов от култ. дом – М.В.Р. съгласно заповед № І-42 от 15.ІІ.1962 год. 

на др. Министър прегледах дело № ІІІ-0-10009 заведено на Димитър Йорданов 

Димитров (в скоби добавено ръкописно – сина на царски о цер, учавал в пр 
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следване н партиза – бел. ЛЙ) и не намерих материали за унищожение. София, 

28.ІV 1962 год. Подпис: (подпис)” 

 

Анализ: 

 

Този документ потвърждава факта, че служителите на Държавна сигурност са 

унищожавали материали от досиетата на агентурния си апарат. През 1962 г. са 

документирани лицата, извършващи проверките, с трите им имена. Следва 

наименование на града, датата и годината, както и подписа на лицето. 

 

Важно е идеологическото уточнение, написано на ръка – сина на царски офицер, 

участвал в преследване на партизани.  

 

През 1962 г., 16 години след уволняването на баща ми от българската армия и 18 

години от деветосептемврийския преврат в България,  все още са преследвани 

т.нар. „врагове на народа”, както и синовете им. Човек си ходи в автобиографията 

и трябва да отговаря за съществуващи или/ и най-вече -  несъществуващи вини на 

други хора от семейството си. Комунистите в България не са и чували, че 

съществува „Всеобщата декларация за правата на човека. България живее 

изолирано от света, в рамките на социалистическия лагер. Да, именно лагер. Едва 

ли има по-подходящо наименование на живота вътре в социалистическата 

система, създадена в Източна и Централна Европа след Втората световна война.  

 

 

2. Обобщение 

 

 

Текстовете в досието на брат ми Димитър Йорданов Димитров дават представа за 

начина на работа на Държавна сигурност. За синовете на „засегнатите от народната 

власт родители” е имало отделна партида в Държавна сигурност с окраска 

„репресирани и близки на репресирани”. Очевидно се е разчитало на факта, че 

войниците ще бъдат по-откровени именно пред хора, за които се знае, че не са 

комунисти, нещо повече, че семействата им са пострадали от комунистическия режим. 

И тази теза се е експлоатирала идеално от режима. Но не е работила безотказно, 

независимо от цената, която са платили част от хората, включваща на първо място 

техния живот, а и живота на децата и внуците им. Самият факт, че брат ми не каза, 

какво се е случило с него по време на войнишката служба и се ограничаваше с краткото 

„Военна тайна” пред лекарите, е достатъчно показателно за репресиите спрямо 

набедените от идеологията за врагове на режима. Какъв враг може да бъде едно 20-

годишно интелигентно момче с художествени заложби като природна даденост и силен 

интерес към спорта? 

 

Текстовете дават представа за схемата за вербуване на младежи-мъже и 

психологическия им профил: образовани, възпитани, дисциплинирани, ползващи се с 

авторитет в младежките среди. Те дават обаче представа и за оръжието, използвано от 

жертвите – мълчанието и заобикаляне на политическите акценти в диалога като 

стратегия за справяне и безконфликтно общуване във враждебното обкръжение. 

 

Изобилстват стереотипите на историческото време в двете посоки – в негативен и 

позитивен  план в зависимост от гледната точка, в основата на която стои 
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комунистическата идеология – прогресивни войници, партизани, от една страна и  

комунистическите идеологеми богато търговско семейство, царски офицер, от друга. 

 

Вярно и невярно се вплитат в едно, напр. забравено е да се спомене, че Димитър 

Йорданов има две, а не една, сестри. Това е реален факт, който може да се докаже. Още 

едно потвърждение за небрежната, безотговорна и формална работа на служители от 

Държавна сигурност. 

 

Използват се думи от понятийния апарат на Държавна сигурност – разшифроване, 

вражески елемент, на патриотична основа, справка, рапорт и т.н. 

 

Анонимността се открива в подписа без посочване на имена с вариант: Отделение 5-8-

V на ДС, капитан (без подпис). Подава се информация само за отделението и чина на 

офицера от Държавна сигурност. Анонимността е алфата и омегата на Държавна 

сигурност. За да не се търси отговорност. При невярна информация. 

 

Документите от досието в Държавна сигурност на брат ми дават сведения за още един 

вид принуда или по-скоро - насилие върху духа, изобретение на „новата власт” след 

9.ІХ.1944 г., специално за децата на набедените за „врагове” на комунистическата 

идеология хора, насилственото им привличане за „информатори”. Наред с разстрелите 

без съд и присъда, постоянните арести и разпити, изпращането в концентрационни 

лагери и затвори.  

 

Новата форма е привличане на децата на набелязаните за „врагове” в редовете на 

Държавна сигурност, което си е своеобразно еничерство. Целта е разбиване на 

семейството като ценност отвътре с цел абсолютна власт върху личността. 

Насъскване на син срещу баща (затова е била изфабрикувана и  възможността да 

се откажеш  чрез „Държавен вестник” от баща си в качеството му на „враг на 

народа”, за да докажеш пред властта лоялността си към нея). Наистина нямам 

думи за морала на „новата власт”.  Родители, набедени за „врагове” и деца, 

облагодетелствани от „новата” власт материално, деца, предали семейството си. В 

случая с брат ми този номер на привържениците на комунистическата идеология 

просто не мина, макар че цената беше човешки живот. Брат ми така и не проговори, не 

каза нищо, за случилото се с него по време на войнишката служба и репресиите. 

Единственото, което отговаряше на лекарите, беше „Военна тайна”. Възможно е да е 

искал да ни предпази, ако са го заплашили, че ще се разправят със семейството. А 

лекарите, ако имахме нормална, неидеологизирана медицина, биха могли под хипноза 

да се доберат до истината, за да знаят какво да лекуват. Но нали и те са били специално 

селектирани, а марксизмът не допуска такива „буржоазни” методи на лечение като 

хипнозата. След отказа му остава да се води „оперативен работник”, след като никога 

не е бил такъв и окраската в Държавна сигурност е „репресирани и близки на 

репресирани”. Сменя се псевдонимът и „наблюдението”, този път на самия ми брат, 

остава. Годината е 1957-ма. 

 

От днешна перспектива и аз се чудя на наивността на оперативния работник. Ако един 

човек просто в прав текст ти казва, че не иска да служи в някаква система, която и да е 

тя, остави го. Той няма да те издаде и конфликтът ще спре дотук, защото и той не би 

искал да усложнява собствения си живот по-нататък. Всичко, което се е случило с брат 

ми по времето на войнишката му служба след инцидента, е плод именно на този страх 

на оперативния работник и хората от мрежата, имащи информация за случая да не 
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бъдат разкрити. Обработването с психотропни вещества, които доведоха до промяна на 

личността и напластеният страх от непрекъснатия тормоз, на който у бил подложен – 

също. Няма оправдание за подобно престъпление срещу личността. И вероятно брат ми 

не е бил единичен случай сред войниците. 

 

Ние в семейството просто лъжехме за причината за заболяването на брат ми. Тя 

трябваше да изглежда достоверна. Лансирахме само нея. Измислихме благовиден 

вариант, че е бил на пост една вечер, доловил е шум в храстите, предупредил е, не е 

получил отговор и е стрелял. Намерили са магаре в храстите.  

 

Аз лично, макар че като лингвист съм обработила десетки хиляди, ако не и повече, 

страници документация и литература, изключително трудно обработих тези 12 листа на 

оперативните работници от Държавна сигурност и за пореден път се убедих, че 

невежеството наистина е страшен порок, ако не и най-страшният. Защото всички 

действия срещу брат ми, младеж на 20-21 години, са продиктувани именно от 

невежеството на оперативните работници и информаторите, все едно как ще бъдат 

назовани – разузнавачи, агенти или по друг начин.   

 

Може би трябва да кажа няколко думи и за международния политически фон, като 

щрихирам в няколко изречения Унгарската революция от 1956 г., която допълнително е 

изплашила оперативните работници от Държавна сигурност и е засилила подозрението 

й сред войниците, включително и спрямо брат ми. Унгарската революция от 1956 г. 

минава под знака на антисталинизма. Описанието е изцяло по книгата на Чаба Бекеш и 

Янош М. Райнер „1956. Унгарската революция”. (Бекеш, Райнер 2006) 

 

На 16 октомври на многобройно събрание студентите от Сегед решават да се сформира 

Единна организация на унгарските студенти от висшите и полувисшите училища, която 

да е независима от Демократичния младежки съюз. Този акт се смята за предвестник на 

революцията.  

 

На 22 октомври в Будапеща пристига новината, че ръководителят на полската 

комунистическа партия е сменен. Новият ръководител на партията Владислав Гомулка 

има политика, сходна до възгледите на течението в унгарската комунистическа партия, 

представител на което е Имре Наги. В отговор на събитията, развили се в Полша, 

студентите от Техническия университет в Будапеща формулират програма с искания от 

16 точки, в която има място и за демократични и национални лозунги – за изтегляне на 

съветските войски,  за свободни избори в условия на многопартийна система, за 

икономическа независимост и за възстановяване на традиционните национални 

символи и чествания.  

 

Унгарските студенти приканват хората да участват в мирна демонстрация на 23 

октомври 1956 г.Демонстрацията започва въпреки колебанията на властта и само след 

няколко часа на улицата са не само студентите, но и цялото столично население. Вече 

се чува лозунгът за демокрация, без каквото и да било друго определение. Просто – 

демокрация. Хората все още вярват, че промяната ще настъпи по пътя на реформите. 

Още в ранните вечерни часове на 23 октомври Ерньо Герьо се обръща за въоръжена 

помощ към Съветското посолство. В нажежената обстановка без официална заповед 

„отгоре” военните поделения на Държавна сигурност откриват огън срещу 

демонстрантите, които се подготвят за окупиране сградата на Радиото, скандиращи 
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своите искания. Вечерта на 23 октомври избухва въоръженият бунт на народното 

недоволство. Срещу него на 24 октомври са пратени танкови колони.  

 

Най-критичните дни са между 24 и 28 октомври, дни, белязани с твърдостта на 

въстаниците. Те са главно млади хора, деца и юноши, работници на по двайсет години, 

ученици от заводски училища и гимназисти,представители на най-бедното население 

на Будапеща от крайните промишлени райони, работническите и студентските 

общежития. В провинцията е масово участието на работниците, младежта и 

офицерството. Трите основни задачи на революцията – извоюване на национална 

независимост, гражданска демократична политическа структура и запазване на 

социалните постижения – се приемат единодушно от гражданските организации и 

политическите сили както в Будапеща, така и в провинцията.  

 

На 25 октомври под съветски натиск Ерньо Герьо се отказва от длъжността 

ръководител на партията, негов наследник става Янош Кадар. 

 

На 27 октомври 1956 г. се сформира ново правителство. На 28 октомври по заповед на 

Имре Наги огънят е прекратен. През следващите два дни партийното ръководство и 

новото правителство приемат значителна част от исканията нареволюционерите. 

Съветските войски се изтеглят от Будапеща, а на 30 октомври Имре Наги обявява 

многопартийна система. Вече не се говори за „контрареволюция”, а за национално 

демократично движение. 

 

На 30 октомври 1956 г. правителството разпуска Държавна сигурност. Следващите дни 

се характеризират както със стабилизация, така и с дестабилизация. 

 

Министър-председателят е изправен пред съдбовен избор. Неговите, променящи 

историята решения, взети на 1 ноември 1956 г., са страната да излезе от Варшавския 

договор и да се подпише декларация за независимост и политически неутралитет. С 

избора си Имре Наги се обръща срещу интересите и догмите на унгарската 

комунистическа партия и догмите на международното комунистическо движение, като 

се солидаризира с исканията на унгарския народ. 

 

На 1 ноември 1956 г. Янош Кадър отлита за Москва и след преговори приема 

поръчението да сформира ново унгарско правителство „с помощта” на съветския щик. 

На 4 ноември Кадър взема властта, рано сутринта, съветската огнева мощ потапя в кръв 

Унгарската революция. За поддържане на комунистическия режим в държавите-

сателити от Източния блок, Съветският съюз се е грижил за запазване стабилността на 

четирите основни институции: 1) стабилно комунистическо партийно ръководство, 2)   

надеждни и готови за борба сили на Държавна сигурност, 3) лоялни и дисциплинирани 

войска и военно ръководство,   4) контрол на партията върху средствата за информация.  

(Бекеш, Райнер 2006: 8-23) Като цяло репресиите засягат повече от сто хиляди души. В 

потушаването на Унгарската революция от 1956 г. участват 17 съветски дивизии с 

около 60 000 души, а според списъка на жертвите загубата в съветския военен 

контингент е над 3 200 души.  

 

Кулминация в действията на отмъщение и екзекуцията на Имре Наги и сподвижниците 

му на 16 юни 1958 г. Делото е скалъпено по сталинистки модел. Задачата му е да 

легализира комунистическото „обяснение” за същността на революцията и 

освободителната борба от 1956 г., според което тя е успешен опит за „подривна 
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дейност и присвояване на властта от тясна група съзаклятници, обединени от обща цел 

и стремеж към реставрация на капитализма”. В месеците след разгрома близо 200 

хиляди души напускат Унгария. (пак там: 32, 39) 

 

В Унгарския културен институт в София намерих материали за Унгарската революция 

обединени под наименованието „Прекрасният повод”. Както пише съставителят на 

сборника Дьордь Арато, директор на Унгарския културен институт, в предговора на 

книгата, заглавието „Прекрасният повод” е цитат от писмо на група софийски 

комунисти до Политбюро на Българската комунистическа партия. То сочи как 

сталинистите са виждали в т.нар. в България „унгарски събития” повод за засилване на 

съветския терор в страната и разправата с „вътрешния враг”. То сочи както характера 

на репресията, така и степента й – тоталния контрол върху българското общество за 

информацията, свързана с Унгарската революция.  (Повод ІІ, 2008:5) В кръга на  този 

„вътрешен враг” е попаднал и брат ми, войник по това време. Защо е попаднал? Само 

защото е вървял в живота с характеристиката си на „син на враг на народа”, при това 

отказал да служи на Държавна сигурност и да предава информация за другите войници 

на съответния оперативен работник. Друга книга за Унгарската революция (Повод 

1956, 2006:228-236) публикува отчетен доклад на ІІІ управление на Държавна 

сигурност за 1956 година (Архив на МВР, ф. 13, оп. 1, а.е. 1327). В документа е 

публикувана „Таблица за установения вражески контингент по линиите на ІІІ 

управление ДС към 31.ХІІ.1956 г. Посочени са: 1) дейци на бившата земеделска 

опозиция; 2) настоящи кулаци; 3) бивши капиталисти и дейци на бурж. партии; 4) 

бивши полицаи и разузнавачи от РО; 5) бивши легионери; 6) бивши царски офицери; 

7) бивши членове на др. фашистки организации; 8) анархисти; 9) врагове сред 

православното духовенство; 10) врагове сред протестантите и сектите; 11) врагове сред 

католиците; 12) контингент по терора; 13) контингент по издирване на държавни 

престъпници. В тази ранг-листа царските офицери са поставени под № 6. През 1956 г. 

страхът от професионалната армия, завършила Военното на Н.В.Училище, е все още 

силен. Няма как брат ми, като син на „царски офицер”да не заплати, след като като 

представител на съответния социален пласт баща му е в класацията. И той заплати – с 

живота си. Не му простиха и отказа да служи на Държавна сигурност като информатор. 

До този ранг са били използвани синовете на „засегнатите от мероприятията на 

народната власт”. 

 

И още една книга - фотоалбум на събитията е свидетелство за свирепата разправа с 

унгарския народ, надигнал се срещу комунизма като идеология през октомври 1956 г. 

Книгата „1956. …За да остане следа”представя снимка на документален лозунг със 

следното съдържание, написано собственоръчно на руски и унгарски език: „Советские! 

Идите домой.” Добавена е и датата – 29.Х. На четвърта корица е записан следния текст 

на автора Жолт Байер: По това време един смел мъж бродеше по будапещенските 

улици. Фотографираше. Между 23 октомври и 11 ноември 1956 г. За да остане следа. 

Свидетелство – за една война, за чистота, за герои, за кръв. След това следите 

трябваше да бъдат затворени в залите на душата, отново превърнати в пустота. 

Повече от сто негативи се спотайваха на един даван през дълги, болни десетилетия, а 

мъжът почина. И когато отново дойде свободата, която бе така великодушна, че 

остави убийците ненаказани, вдовицата му предаде укриваните фотоси на 

Историческия институт. Постави само едно условие: да не излезе наяве нейното име, 

нито това на съпруга й. Защото ОНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНАТ – каза. И се взираше в 

земята пред себе си, дълго.  (Байер 2000)  За българите, познаващи действията на 

Държавна сигурност от времето на социализма, позицията на тази безименна унгарка е 
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ясна и разбираема. И необходимостта от анонимността й – също. Толкова голям е 

страхът от служителите на т.нар. Държавна сигурност и непремерената агресия, 

покосила много животи в държавите от социалистическия лагер като вътрешен 

социален проблем в рамките на отделната социалистическа държава и като 

международен проблем на т. нар. социалистическа солидарност.  

 

От 1989 г. датата 23 октомври е национален празник на Република Унгария. На този 

ден Унгария чества избухването на Революцията от 1956 г. Трябва да отбележа все пак 

фактът, че последните съветски войски напускат територията на Унгария през 1991 г. 

На 20.10.2010 г. по повод националния празник в Унгарския културен институт в 

София беше прожектиран научно-популярният филм „Жарка есен в Студената война. 

Унгария през 1956 г.” Режисьор Юдит Коти – Юдит Топич. Сценарий Юнош М. 

Райнер. Звук Габор Тирет, Монтаж Петер Рошаш. Добавям тези щрихи, за да подчертая 

идеята, че историята трябва да се зачита и запазва в документалните й изображения и 

да посоча като позитивен примера на Института за история на Унгарската революция 

от 1956 г. - http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/aktualitasok .  

 

 

 

ЛЮБИМА ЙОРДАНОВА 

 

 

1. Детство, училище, следване 

 

 

И така, аз съм Любима Йорданова Димитрова, дъщеря на Йордан и сестра на Димитър. 

Учила съм в родния ни град Сливен. Паралелно с училището свирех на пиано в 

Детската музикална школа при читалище „Зора”, участвах във всички оркестри на ІІ-ро 

основно училище „Хр. Ботев”, включително и в духовия, както и в оркестъра на 

пионерския дом „Септемврийче”. Въобще имах твърде жизнерадостно детство, 

наситено с много позитивна емоция, в което между другото имаше място и за 

сонатините на Моцарт, и за сонатите на Хайдън, както и за солфежа. Завърших 

гимназия „Добри Чинтулов” в Сливен, няма защо да пиша – с отличен успех. Друг не 

би могъл да бъде, тъй като знанието много се почиташе в семейството ни и се 

възприемаше като нормална характеристика на личността. Висока интелигентност. 

Друго просто не можеше да се впише в духовната атмосфера на семейството. 

 

Не смятам да ви въвеждам в личния си живот, той е неприкосновен.  Ще отбелязвам 

само моментите, където написаното в досието на баща ми повлия в някаква 

степен живота ми. Именно написаното от поредния оперативен работник на 

Държавна сигурност. Не вярното или невярното. НАПИСАНОТО. 

 

Още в първи клас при „другарката”, както се казваше тогава, Божанка Чалканова, 

почувствах, че  учителката нещо не ме обича. Забелязах, че ме изпитва винаги, когато 

имаше гости, но в останалото време не ме забелязваше и винаги бях на втори план. 

Едва години по-късно разбрах, че е комунистка. Идеологията е стояла между нас, но 

дори децата чувстват умишлената дистанция. Не бях я наскърбила с нищо, напротив, тя 

се гордееше, че има такава ученичка като мене и го казваше пред гостите, вероятно 

инспектори. Бях на седем години. 

 

http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/aktualitasok
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Без да искам, съм й отмъстила, съвсем по детски, защото веднъж, при едно гостуване, 

без да ме изпитва, съм излязла пред дъската и на учудването й съм  казала нещо такова: 

„Моля другарко, нали когато имаме гости, винаги ме изпитвате?” Значи, аз съм за 

пред гостите. Когато трябва да покаже качество, тя предпочита по-умните и 

интелигентни деца в класа. В останалото време не ги забелязва. Съжалявам, че съм я 

злепоставила, но тя именно ми е създала стереотипа и аз съм го последвала 

автоматично и несъзнателно. Като дете. 

 

Имаше обаче съседи, които не се страхуваха толкова от набелязаните за „врагове на 

народа”. Преди известно време моя приятелка от детството Мария Калчева, с която сме 

били заедно в Сливен от детската градина до завършването на гимназията, ми разказа, 

че баща й, Стефан Калчев, с други съседи са носели през зимата дърва в чували вкъщи. 

От дистанцията на времето е трудно да се датира това, другото, време, но вероятно е 

било в годините след 1946 г., когато баща ми се е скрил от агресията на настъпващата 

власт и обичайните разстрели на „царските офицери” и е работил като докер на 

пристанището в Бургас, а майка ми е била в бабината ни къща в Сливен с двете деца, 

без право на работа като „съпруга на враг на народа” и реално са гладували. Майката на 

приятелката ми, Стоилка Калчева, още си спомня баща ми в офицерската униформа и 

перелината. На същата улица е била къщата на родителите на баща ми. Така че този 

фон, на „враговете на народа” винаги е съществувал и досега се помни в квартала, но 

ето че тези хора, наши съседи, Стоилка и Стефан Калчеви, не са отдръпнали детето си 

от общуване с мене. Напротив, всеки ден Мария, която за мене и съучениците ни си 

остана „нашата Мичонка”, тръгваше за училище, срещаше се с другата ни съученичка 

Величка, след това минаваха край нас и трите отивахме заедно на училище и заедно се 

връщахме по същата схема. И трите бяхме сред отличните ученици. Вместо социална  

дистанция и раболепие пред властта – помощ и съпричастие на изпадналите в беда 

съседи. Така се живееше и сега се живее по същия начин в малкия провинциален град, 

който вече се е поразраснал. Извън идеологията, извън натрапените стандарти на 

поведение, човешки. 

 

Била съм пионерка и комсомолка като всички ученици. Ще разкажа един епизод от 

времето, когато трябваше да ме приемат в пионерската организация. Той е важен от 

идеологическо гледище. Трябваше сама да си направя обещанието и вкъщи казах на 

баща си, при това емоционално, че той е художникът, аз се занимавам с музика. Явно 

съм била доста недоволна от новото си задължение, не в рамките на моята 

компетентност, защото той ме погледна и се зае сам да оформи художествено 

обещанието. Спомням си, че нарисува на корицата момиченце-пионер с вдигната над 

челото за поздрав дясна ръка. Самият текст на „обещанието” или клетвата, стереотипен 

като текст – „Аз, димитровският пионер, тържествено обещавам пред другарите си и 

своя героичен народ да се боря всеотдайно за делото на Българската комунистическа 

партия, за победата на комунизма. Да бъда верен на заветите на Георги Димитров, да 

изпълнявам законите на димитровския пионер. Обещавам да бъда достоен гражданин 

на моето мило отечество - Народна република България” -

http://detstvoto.com/index.php?newsid=637, също беше художествено оформен от него. 

Иначе бях доста самостоятелна при подготовката на уроците си. Не че не е имало 

контрол, но не съм го забелязвала. Когато се прави от умни хора, се прави и елегантно. 

Пък и имах примера на брат си и сестра си от ученето и като малко дете  подражавах на 

по-големите деца. 

 

http://detstvoto.com/index.php?newsid=637
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Смешното в този случай е, че при тържеството четоха текста именно от моето 

„обещание”, художествено оформено от „враг на народа”. Знаеха, че баща ми е „враг”.  

 

Разбира се нещата не бива да се възприемат директно, в прав текст, когато става дума 

за политическа комуникация. В периода между първи и четвърти клас обикновено 

момиченцата се занимават с балет, аз – също. Имаше едно представяне на класа, в 

който завършвах балета в средата, в центъра между другите момиченца, облечени също 

в бели балетни роклички. За този завършек баща ми беше подготвил един надпис на 

бял картон с големи червени букви и текст – МИР. Завършекът беше доста ефектен и 

много се хареса на публиката. Много съм далече от мисълта обаче, че е имал предвид 

популярния от времето на социализма лозунг Мир, труд, социализъм. Просто едно 

позитивно послание, нещо далече извън идеологията, но трябва да е ясно, че 

възприемането му за повечето хора е било именно в духа на идеологията. Говоря за 

времето около 1957-1960 г. Друго не би могло да се очаква. От гледище на 

асоциативната психология той просто е дал в ръцете ми послание, което са си 

пожелавали много българи в това историческо време. По отношение на внушението 

посланието е много силно, но едва ли някой е гледал на него в дълбочина. Дъщерята на 

„врага на народа” отправя послание за мир към другите хора. Този подтекст едва ли е 

бил разбран от повечето хора от публиката. 

 

От своя страна аз пък бях от дете възпитана от майка си така, че никоя от моите 

приятелки в училище не бива да знае за разговорите, които водим вкъщи, защото лоши 

хора ще дойдат и ще отведат нашия татко и повече никога вече няма да го видим. Човек 

свиква да пази тайните на семейството, особено когато го обича. И сега си мисля, че 

ако ние някак си оцеляхме във враждебната социална среда на социализма към нас, 

това се дължи именно на здравата спойка вътре в семейството. Някъде в началото на 

90-те години, при поредното си завръщане в Сливен за инжекцията на брат си, видях, 

написан с бял тебешир, надпис над вратата на къщата – фашисти. За някой съсед 

/предполагам – съседка – бел. ЛЙ/  ние все още бяхме „врагове”. Изтрих надписа. По 

това време майка ми и брат ми живееха там. Начало на демократичния обществен 

процес в България след 1989 г. Ние, семейството, все още сме „врагове”. На кого и за 

какво? 

 

Винаги съм била член на бюрото, или както там се казваше, винаги завеждах учебно-

възпитателната работа, защото двойките на учениците трябваше да се оправят и явно и 

по преценка на учениците, и по преценка на учителите, съм била подходяща за целта. 

Тогава забравяха, че съм дъщеря на враг, при това  - на народа. Предполагам, че децата 

не са го знаели, но учителите в малкия град са го знаели отлично. Наистина обичах 

двете си учителки по български език – Пенка Вълова от основното училище и Божанка 

Топалова – от гимназията. И двете бяха еталон на човешко поведение за мене. Нищо 

чудно, че завърших българска филология в Софийския университет. 

 

Ще спомена още един детайл от възпитанието в семейството. В гимназията имаше 

т.нар. „кабинетна система” , т.е. класът обикаляше различните кабинети – по физика, 

химия, а аз носех дневника на класа. Явно не е имало съмнение, че ще поправям 

оценките си, след като нямаше по-високи. Това – в рамките на шегата, а сега – нещо по-

сериозно. В кабинета по химия седях  до едно циганче – Крум. Не съм чула вкъщи да е 

ставало въпрос, че седя на една маса с циганче и то може да повлияе негативно 

например на успеха ми, да ми въздейства лошо в някаква степен и др. под. 

ексцентрични субективни представи за отношенията между хората. В циганското 
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семейство бях приета като „съученичката на Крум”. Пиша тези редове не случайно, 

защото сега в обществения живот на България една от  много модерните теми е именно 

дискриминацията, включително и етническата. В провинциалния град Сливен, в 

дълбоката провинция,  хората са си живеели нормално и са си помагали. Не че не е 

имало кражби, но това е част от солта на живота в градеца. Не го идеализирам. Години 

по-късно, когато в рамките на 20-дневната си отпуска през лятото трябваше да направя 

ремонт в къщата  и нямаше никакви строителни материали, вероятно една от поредните 

кризи на социализма,  може би е било някъде през 80-те г., същият този Крум доведе 

приятелите си от циганската махала и за две седмици къщата светна. А аз наистина се 

чудех как да я хигиенизирам, за да поддържам хармонията и чрез поддържаното 

жилище. Съседите също се изненадаха, когато започнаха да пристигат камион след 

камион с материали. Това означава само едно, че хора, които не познавам, но хора от 

циганската общност, са ми помогнали на базата на оценката, дадена за мене от 

съученика ми циганин. Не казвам ром. Няма нужда от думи-омекотители, няма нужда 

от демагогия,  а от нормално човешко отношение между хората. 

 

Тук трябва задължително да спомена в изложението класната си ръководителка от 

гимназията Лучия Сивова и да й изкажа огромната си благодарност за 

характеристиката, която ми е дала в ХІ-ти клас. Зная съдържанието й. Там имаше 

всичко друго - как помагам на учениците от класа да подобряват успеха си, колко съм 

сериозна като ученичка, че съм с отличен успех и т.н., но нямаше нито дума за 

политическия статус на семейството и най-вече -  на баща ми. Учителката ми беше 

историчка, съпругът й – също. Добри хора. Те познаваха отлично семейството, но не 

искаха да ми пречат. Знаеха, че и най-малкият политически намек ще затвори вратата 

на университета пред мене, както стана с брат ми. Преди мене са обучавали брат ми и 

сестра ми. Те също са завършили гимназия „Добри Чинтулов”. 

 

По време на следването никой не знаеше, а може би не беше проверил, че съм „дъщеря 

на враг”, а и аз спазвах строга социална хигиена, стараех се да не се натрапвам на 

вниманието на другите. Просто си учех. След това обаче нещата драстично се 

промениха. 

 

2.Аспирантура 

 

 

При защитата на дипломната ми работа по синтаксис проф. Константин Попов ме 

запита, какво бих искала да работя. Категорично му отговорих, че съм езиковедка. 

Вероятно съм говорила с онази категоричност на човек на 21 години, с която и 

разглеждах в критичен план изречението в български и немски език и с наглостта на 

младостта си бях позволила да пиша критично за възгледите на немския езиковед 

Валтер Юнг в граматиката му, купена от мене от Центъра на Германската 

демократична република в София. Критиката обаче беше аргументирана от гледище на 

немската граматика. По това време все пак успях да взема като втора специалност в 

Софийския университет немския език. Става дума за научна критика и рамкова 

конструкция на немското изречение, различно от българското. Тогава проф. 

Константин Попов ме посъветва да отида „при Хаджиева” в Института за български 

език при БАН и запитам дали няма някаква техническа работа за мене. Така започнах 

работа на хонорар в Института. Годината е 1971. 
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Две години по-късно обаче временното ми жителство в София изтичаше и бях 

принудена, именно принудена, да се явя на конкурс за аспирантура, за да продължа 

работата си като езиковед. Знаех, че за „белязани” хора като мене подобен подход не е 

най-добрият начин на поведение. И не се излъгах.  

 

Започна „интересният” период в живота ми, когато членовете на първичната 

партийна организация в Института за български език при Българската академия 

на науките разбраха, че съм дъщеря на „враг на народа”. Годината е 1973. 

 

Кои стъпки бяха предприети? Първо не ми беше разрешено да използвам дванайсет 

дена отпуск за подготовка на конкурс. Моето отсъствие сигурно не би се отразило 

сериозно върху работата на Института и въобще не би било пагубно за науката 

българистика. В архива си имам запазено копие от молбата, която съм подала до 

директора на Института за български език при БАН член-кор. Любомир Андрейчин с 

№ 873/ 28.ХІ.1973 г. По това време съм филолог-специалист в Секцията по 

лексикология и лексикография в Института. Молбата е с положителна резолюция от 

ръководителката на Секцията ст.н.с. І ст. Кристалина Чолакова. В архива си имам и 

запазено копие от заповед от 6.ХІ.1973 г. по чл. 55, буква „г” от Кодекса на труда, с 

която директорът на Института чл.-кор. Л.Андрейчин ми разрешава 12 дни платен 

отпуск, считано от 15 ноември 1973г. „за явяване на изпит за аспирантура”. 

Директорът разрешава отпуск, партийното бюро на първичната организация на 

Българската комунистическа партия в Института обаче – не. 

 

Следваше уволнението ми от Института като втора стъпка под предлог, че  ми е 

изтекъл срокът на временното софийско жителство. Спомням си неудобството, с което 

помощник-директорът А. Хаджиева, юрист, ми връчи заповедта за уволнение. И тя е 

знаела действителната причина, аз обаче – не. Успокоих я, за да загладя неприятната 

ситуация, като й казах, че положението е временно и ще ми помогне да имам повече 

време за подготовка за изпитите.  Идеите на първичната партийна организация разбира 

се бяха извън моето знание. Аз зубря, ще се явявам на конкурс. Всички колеги в 

Института знаят, какво се е случило, аз, разбира се – не. Приятелите мълчат, но ме 

гледат ужасени. Аз пък си мисля, че е заради уволнението, на което все пак се зарадвах, 

за да имам време да се подготвя за трите изпита – по специалността лексикология и 

лексикография, немски и руски език. Друг е въпросът, че не можех до осигурявам 

финансови средства за семейството. Бедността винаги е била съпътстващ фактор в 

семейството ми след деня, от който баща ми е отстранен от българската армия по 

идеологически причини от „новата власт” – 20 август 1946 г. При това бих си 

позволила да кажа – драстична бедност. Включвам и периода на социализма и на 

посттоциализма, който всъщност си е неизживян още социализъм. Или – повече 

социализъм, отколкото – пост-. За 20 г. България не можа да извърши историческия 

преход и да се върне в Европа като ценностна система и поведение на по-голямата част 

от гражданите. Този факт само показва, колко силна е измамната сила на 

комунистическата идеология. Ще откраднем от богатите и бедните изведнъж ще станат 

богати. Без труд, без усилия. Ако беше толкова лесно… 

 

Ситуацията наистина беше на ръба, а като психологическа характеристика аз съвсем не 

съм човек на крайностите и не обичам екзалтираните състояния на духа. Изпитът по 

специалността беше на 13.12.1973 г., имаше страшна поледица и както се изказа тогава 

колегата Йордан Пенчев, „бях сигурен, че ако си беше счупила крака, щеше да наредиш 
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на шофьора на линейката да те откара първо в Института за изпита и чак тогава – 

в болницата”. Аз си мислех същото. 

 

Нещата около мене се изясниха, когато въпреки трите отлични оценки – по 

специалността – лексикология и лексикография, руски и немски език, документите ми 

не пристигнаха в Института от Централно управление на БАН. Естествено е, че се 

заинтересувах и имах не съвсем лицеприятен разговор с началника на служба „Личен 

състав” в ЦУ на БАН другарката Станка Минчева, име, което няма да забравя до края 

на живота си. Не с добро, обаче. Бях изненадана все пак, че получих морална подкрепа 

и съвети от компетентни и добри, най-важното, хора, колеги, за да продължа битката за 

мястото, което бях заслужила чрез знанията си, но което не ми беше осигурено поради 

причини от политическо естество, извън моята личност и, както се оказа от 

разследването ми, и извън семейството ми. Наложи се да взема свидетелство за 

съдимост за баща си от Сливенския окръжен съд, както и сведения за него от хора, на 

които е помагал в периода преди 1944 г. Няма да забравя нощта на 1-ви срещу 2-ви 

януари 1974 г., когато вбесена тръгнах с нощния влак за Сливен, нито лицето на баща 

си, който прибледня, когато небрежно му казах, че съм станала редовна аспирантка и е 

редно да вземем някои предпазни мерки. Не беше истина, че съм станала аспирантка,  

не бях допусната от служба „Личен състав” на Централно управление на БАН, от 

другарката Станка Минчева, която се оказа ортодоксална комунистка, но не можех да 

го кажа на баща си.  Добри хора, колеги, комунисти, наистина ме бяха посъветвали да 

взема свидетелството за съдимост „за всеки случай”. Съжалявам, че не мога да спомена 

имена, за да не навредя на хората и семействата им. Историята с брат ми се повтаряше. 

В друг исторически период, 20 години по-късно. Колкото до аспирантурата, все пак 

партийните другари ме „пуснаха” на базата на документите. Започнах занятия един 

месец по-късно, от 1 февруари 1974 г.  

 

И сега се чудя обаче на поведението на другарката Станка Минчева. Колко ли трябва да 

е тъп и фанатик един човек, за да смесва исторически епохи и да смята, че едно дете на 

24 г., родено и израсло в условията на социализма, трябва да отговаря за всички успехи 

и най-вече – безобразия, включително и световна война, на друга историческа епоха, 

когато то дори не е било родено, да не говорим, че не е било зрял човек, който може и 

трябва да отговаря за действията си. Оказва се, че комунизмът е твърде зловеща 

идеология, що се отнася до степента на промиване на мозъците на хората. Тази жена 

беше лишена от елементарна логика, но излъчваше омраза. Към „враговете”. Към 

мене?! 

 

Не се чувствах твърде конфортно обаче, когато в документа от съда прочетох за баща 

си текста „Лицето не е осъждано. Да послужи където трябва”. Бях питала 

предварително майка си (а не баща си, просто го пожалих) и след като тя ме увери, че 

баща ми не е съден от Народен съд,  изрекох пред нея сакралните слова: „Ей сега ще им 

разгоня фамилията на комунистите. Дори и на мене може да ми писне от глупостите 

им, които изглежда нямат край.” Оттук нататък знаех, че няма да отстъпя, защото 

съм спечелила конкурса с труда и знанията си. Както виждате, възпитание и 

ценностна система твърде различна от ценностната система на комунистическата 

идеология с нейните изисквания за вярност и преданост, но без трудово покритие. И 

безумни и безкрайни привилегии. За привилегированите – комунистите и сътрудниците 

на Държавна сигурност. 
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Т.нар. „сведения” бяха на съгражданина ни Петър Попов и съдържанието им е 

следното: „Сведения за Йордан Димитров Йорданов от гр. Сливен, даден от проф. 

Петър Николов Попов, доктор на юридическите науки, активен борец против 

фашизма и капитализма, член на БКП от 1934 г., живеещ в… 1. Познавам отлично 

другаря Йордан Димитров Йорданов и семейството му като мои съграждани (гр. 

Сливен). Бях народен обвинител и окръжен прокурор в гр. Сливен непосредствено след 

9.ІХ.1944 г. Мога с положителност да кажа, че той никога не само не е бил съден от 

Народен съд, но дори не е бил заподозиран за дейност, която да го направи подсъдим. 

2. Другарят Йордан Димитров е патриотичен гражданин на нашата родина и 

съзнателно работи за нейното процъфтяване. Тези сведения давам пред ПБ 

(партийното бюро – бел. ЛЙ) на Института за български език при БАН, където 

работи дъщерята на другаря Йорданов – Любима Димитрова като редовна 

аспирантка. Дал сведенията: (подпис, който е нотариално заверен на 20.03.1974 г.от 

Б.Благоев, нотариус при Софийския народен съд – бел. ЛЙ). 

 

Като текст сведенията съдържат няколко центъра на съдържателна информация. Част 

от нея показва автора като ценен научен кадър с няколко титли, но също така особено 

важен акцент е политическата характеристика на активен борец против фашизма и 

капитализма, член на БКП (Българската комунистическа партия – ЛЙ)  отпреди 

вземането на властта от комунистите, народен обвинител, окръжен прокурор. Това 

представяне чрез ключови ценности от комунистическата идеология трябва да засили 

вярата у четящите в истинността на твърденията, които следват. Те трябва да дадат 

приемлива характеристика за баща ми, затова се използват клишета от времето на 

социализма, представящи личността в позитивен план като оценъчни характеристики. 

И тук има два центъра – единият директно обявява, че баща ми не е бил съден от 

Народен съд и дори не е бил заподозиран. Другият го представя като „патриотичен 

гражданин на нашата родина”, като човек, който „работи за нейното 

процъфтяване”. Последният център на информацията ясно показва адресата – 

партийното бюро в Института за български език при БАН. Ясно е, че текстът е написан 

тенденциозно и не случайно началничката на „Личен състав” в Централно управление 

на БАН Станка Минчева побесня, когато го видя. Аз се държах прилично при въпроса 

й, с кого съм разговаряла от Института. Отговарях встрани от опитите й да се докопа до 

по-конкретна информация и име или имена и в този момент бях убедена, че и на 

парчета да ме бяха направили, точно така си мислех тогава, нямаше да издам името на 

човека, който ме посъветва да взема сведения от хора, на които баща ми е помагал по 

време на репресии срещу комунистите в другата историческа епоха, преди 1944 г. Аз 

съм човек от друго историческо време, нямам никакво съзнание за контрадействия в 

подобни ситуации, имам съвършено друго възпитание. На 24 г. съм, време, когато 

човек се интересува от гаджета, но не и от шпионаж и конспирации. Ясно е, че някой 

страничен човек, който е наясно с правилата на поведение при комунистически режим, 

ме е посъветвал. Да, има добри хора. Във всяко време. Тя също беше комунистка. 

Просто добър човек. Има и такива комунисти. 

 

Другата комунистка обаче, Лиляна, агрономка от Айтос, дъщеря на съдружника на 

баща му, която моят баща е освободил от полицейския участък, рискувайки службата 

си и семейството си, заяви, че Партията й забранява да дава сведения. Хората просто са 

различни. Няма смисъл да пиша как се е чувствал баща ми, офицера, за когото честта и 

достойнството на личността са най-важните, така са ги възпитавали във Военното на 

Н.В.Училище, как се е унижавал, за да не навреди на развитието на детето си. То пък 
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едно развитие… социалистическо. След 1989 г. ми се наложи да го коригирам 

съществено в качествен план и в план на модернизация. 

 

В този период изключително много ми помогна духовното общуване с колежката ми от 

хабилитирания състав Сийка Спасова. Естествено и тя, както и другите колеги от 

Института, е знаела за причината за спънките, които срещах в професионалния си път.  

Не говорехме за работата, бях вече аспирантка. Говорехме обаче за други неща, 

ходехме на концерти в зала „България”, на екскурзии на Витоша. Знаех, че тя се стреми 

да притъпи обидата и да задържи позитивното ми възприемане на живота и й бях много 

благодарна. Та аз бях само на 24 г. и не бях сторила зло на никого, просто се явих на 

конкурс за повишаване на квалификацията си като езиковед. С уменията и със знанията 

си.  

 

Още един детайл от идеологически характер хвърля светлина върху епохата. Разбира се 

в програмата на аспирантурата имаше включен изпит по марксистко-ленинска 

философия и на него бях получила оценка  отличен 5 ½. Веднага помолих 

преподавателя да се явя повторно и „поправя” оценката си. Той се позачуди, но взе 

листа и написа „отличен 6”. Сигурно си е мислил, че съм особено амбициозна. Нали 

политическата проверка е минала и аз, според неговото разбиране, съм „чиста” в 

политически план? Аз просто вземах мерки срещу съответна проверка на успеха ми и 

евентуално колебание, че не съм достатъчно добре подготвена марксистка. След 

всичко, което се беше случило, мисля че бях особено добре подготвена. Повече от 

колегите си във всеки случай. Но, действах според наистина великия принцип „с 

глупостта не се спори”. 

 

Завърших аспирантурата си в рамките на тригодишния срок. Спазих обещанието, което 

бях си дала, пред себе си, в името на семейството. Ситуацията в семейството не беше от 

най-подходящите, за да продължа обучението си с още три години, но обстоятелствата 

го налагаха. За мене беше изключително важно да не се връщам в Сливен. В града 

нямаше да има работа за мене като дъщеря на „враг”. А като учителка – още повече. 

Нищо че трябваше да стана учителка именно по български език. Важно е да не 

възпитавам децата, като че ли щях да ги уча на лоши неща. Ето, това е идеологията на 

комунизма, преследване на хората „до дупка”, не само хората, но и децата им, внуците 

им и т.н. 

 

 

3. Работа в Института за български език 

при Българската академия на науките 

след аспирантурата 

 

 

След аспирантурата ми се наложи дисертацията ми да отлежи три години на един рафт 

в очакване на публична защита и по Коледа, малко преди навършването на трите 

години, кой знае защо решиха, че могат да ме допуснат до защита. Беше 26 декември 

1979 г.  

 

Придвижването ми в научната йерархия до хабилитация ми отне 27 години – от 1971 до 

1998 г. За разлика от мене президентът Георги Първанов е направил същото 

упражнение само за осем години – от 1981 до 1989 г., което показва, че или той е бил 

много умен, или аз съм била много мързелива, или е имало друга причина.  



 156 

Докторската му дисертация по история е на тема: "Димитър Благоев и българският 

национален проблем 1879-1917 г." , научните му интереси, пише в биографията му в 

сайта на президента - http://www.president.bg/p_bio.php , „са свързани с българския 

национален въпрос и ранния период на българската социалдемокрация”. В моя учебник 

по история обаче пишеше, че Димитър Благоев е от тесните, а не от широките 

социалисти, т.е. комунист. Явно се натъкваме на манипулативно заобикаляне на 

неудобния за президентските мандати в посттоталитарния период термин „комунист”. 

 

Липсата на атестиране, дългогодишно забавяне на атестирането, манипулативно 

прехвърляне на информацията, напр. говори се за организационните ми способности, а 

се премълчават научните постижения, иновационния дух, научните направления, които 

съм утвърдила в Института – социолингвистика, политолингвистика, евролингвистика. 

Също така недиректен отказ книгите ми да се публикуват в Академичното издателство. 

Просто мълчание и бавене, отлежаване с години, докато отшуми проблемът – 

публикуване на монография, атестиране, повишаване чрез обявяване на конкурс за 

старши научен сътрудник и т.н. Безпричинни уволнения по смешни обвинения, 

всякакви опити да се попречи на работата ми, която аз с дебелоочието на учения 

продължавах безотказно да изпълнявам. Периодът е посттоталитаризмът, 

демократизирането на българското общество, процес, който отразявах като 

политически лингвист, нежелана тема, разработвана в условията на свирепа 

идеологическа комунистическа цензура, която се сипеше отвсякъде – от ръководството 

на секцията, от директора, от Научния съвет, от Председателя на БАН, от Централно 

управление на БАН. И симулирани отчети за уж изпълнени научни задачи от научния 

институт. 

 

Всичко това може да се намери в богатата документация от мои молби до 

Ръководството и Научния съвет на Института, протоколи на Научния съвет и др. 

документи. Моята лична папка е над 700 страници, но изнесената от мене информация 

може да бъде проверена и в трудовото ми досие в Института за български език при 

БАН, което и сега се пази в условията на строга секретност. Дори през съда не можах 

да се добера до него, а това е лична информация, която ме интересува. Така работи 

БАН в условията на пълна секретност и сега през 2010 г., когато правя последната 

редакция на книгата преди публикуването й, а Съдът в България си затваря очите за 

злоупотребите и нарушенията на закона.  Проверката в документите на трудовото ми 

досие дори е наложителна, особено ако съдържанието на книгата не харесва на 

определени органи ихора и те биха се заели с изучаването на личността ми. Защото 

социалистическият тип психика все още е твърде актуален в обществото ни. 

 

Бих искала да спомена още характерни факти за двойния стандарт към гражданите в 

социалистическото общество. В архива си намерих служебна бележка № 94-01-160 от 

28.VІ.1083 г., издадена от зав.отдел „Студенти и млади научни работници” Г.Георгиев 

от Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз, да послужи 

пред ръководството на Института за български език при БАН. Следва уверение, че съм 

първенец в Третия национален конкурс по обществените науки с решение на 

Секретариата на ЦК на ДКМС 548/ 11.Х.1982 г. и награда с диплом, значка и екскурзия 

до СССР (13-24.VІІ.83). Мисля, че беше заради една социолингвистична монография за 

стратификационната вариантност на лексиката, която написах след дисертацията си. 

Спомням си, че при попълване на формуляра като желано място за екскурзията бях 

писала Берлин, Източен, разбира се, във връзка с втората си специалност, а именно 

немски език. Всъщност имам две награди от ЦК на ДКМС и ако не съм изхвърлила 

http://www.president.bg/p_bio.php
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тенекийките, означени в ритуалната система на младежката комунистическа 

организация като значки, би трябвало да са на дъното на едно чекмедже. По-важно 

обаче е друго. Едва ли човек има нужда от награди, просто работата трябва да се 

извършва сериозно и съвестно. Но да получава награди, когато му е забранено да 

участва с доклади в международни научни конференции и да получава  по пощата 

„друга”, некомунистическа научна литература, а се занимава с обществени науки, е 

вече прекалено. Ето пътя на промиването на съзнанието и ограничаването на 

информацията за българските граждани, което си е чиста проба манипулация и 

следване на идеологическата линия. Източна Германия е социалистическа, но не 

съвсем, затова посоката е само една – Съветския съюз.  Не случайно основните акценти 

на мирните протести на гражданите в бившата Германска демократична република, 

както преди повторното обединение през 1990 г. се наричаше Източна Германия, бяха 

два – свобода на пътуването и свободата на изразяване на мнения. Ордените на баща 

ми като офицер са действително за отлична военна служба и след като в Държавния 

военноисторически архив се запознах с работата му, мога да го потвърдя. Разликата с 

моите отличия е огромна, не защото аз не съм изпълнявала съвестно задълженията си 

на възможното, ограничено от идеологията равнище, а защото моите отличия са дадени 

в една фалшива система на отчетност и количествени, а не качествени,  показатели.  

 

И още един пример за двоен стандарт. Заради болестта на брат си трябваше да 

заобиколя законовото положение, че той не е член на семейството ми и удобен ход 

беше да  стана член на Съюза на учените. Имам запазено удостоверение от Съюза на 

учените в България № 9 2896/ 14.07.1989 г., подписано за орг. секретар от Цв.Ангелова, 

че като редовен член на Съюза и като научен работник имам „право на отделна стая 

за работен кабинет или ателие при купуване или обезщетение с жилищи, съгласно чл. 

253, ал. 3, т.2 от Правилника за приложение на Закона за териториалното и селищно 

устройство/…/. Има и добавен текст: ”Това помещение й е необходимо, за да може 

спокойно да работи върху своите научни трудове и във връзка с цялостната й научна 

и обществена дейност.” Законово положение съществуваше, но то се изпълняваше 

само за определени среди, за мене обаче – не. Децата и внуците на активните борци 

против фашизма и капитализма, които сега са добри „капиталисти”, също имаха 

привилегии за допълнителна стая към жилището, което получаваха. Какви ли бяха 

техните лични заслуги като граждани? 

 

Понеже споменах за периодичните уволнения, за да не разработвам темата за 

постоталитарното развитие на България и българския език, трябва все пак да потвърдя 

и размера на средствата, с които бяхме принудени да живеем със сестра ми – 128 евро 

на месец. Давам сумата в евро, защото по този начин тя фигурира в декларациите ми 

във връзка с жалбите ми в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Аз 

продължавах работата си като учен в областта на политолингвистиката и 

евролингвистиката, но без заплащане. Така Централно управление на БАН и в частност 

– Ръководството на БАН с председатели акад. Иван Юхновски и акад. Никола 

Съботинов като тоталитарен орган в науката, наказваше учените, които се отклоняваха 

от „правата” партийна линия. Живот определено в миналото, в социалистическата 

епоха в историята на България, която за щастие приключи в този си вид през ноември 

1989 г. 

 

Доколкото основният патос на книгата е свързан с намесата на Държавна сигурност в 

живота и работата на хората, ми се иска да спомена една моя специализация в 

Хайделбергския университет през 1994 г. Огново периодът е след 1989 г., когато 
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ледовете би трябвало да бъдат размразени. В България уви – не. Знаех, че ще ми 

попречат да замина, аз не бях от т.нар. „пътуващ контингент”, учените, които преди 

1989 г. имаха разрешение да пътуват в т.нар. „капиталистически страни” и реших да 

замина по необичайния път – не със самолет, не с влак, а с работническите автобуси. 

Избрах нетрадиционния път за придвижването на учените. Не случайно една  

секретарка на първичната партийна организация на БКП в Института за български език 

при БАН, чието име ще спестя, за да не преча на развитието на сина й, беше писала в 

моя характеристика, че съм „непредвидима”. Това, което партийната секретарка не 

знаеше, беше, че това е просто тактически ход в стратегията на оцеляване в условията 

на враждебност като обща атмосфера, в която бях принудена да живея. Иначе като 

ценностна система съм много предсказуема – ценя работата, сериозното и отговорното 

отношение към нея, ценя интелигентността у хората, ученолюбието, добротата и 

грижата за околните и т.н. Какво беше учудването ми, когато на границата потърсиха, 

гледайки в един списък, „Любим Йорданов”. Служебното лице ми поиска служебен 

документ, заповед, разрешение за пътуване, тъй като пътувах със служебен паспорт. 

Пътувах по две различни направления – чрез програма ТЕМПУС и чрез Немското 

изследователско дружество  (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Дадох втората заповед, 

която имах от Централно управление на БАН, а не от Института за български език при 

БАН, проверката беше направена, разрешено ми беше да напусна границата на 

Република България. Казах си, че това е последният път, когато пътувам със служебен 

паспорт и спазих това ново правило в личния ми живот. След този случай пътувах за 

научните конференции, на които изнасях доклади, задължително като турист, тръгнал 

вероятно на развлечение и пазар, с частен паспорт. Пътувала съм само служебно в 

Западна Европа – с доклад на конференция или на специализация, но винаги с частния 

си паспорт. Запазих спокойствие, докато минем границата и след това разказах не 

много спокойно на хората от автобуса за причината за проверката ми. Дори намерих 

съчувствие. По това време антикомунистическите настроения бяха много силни в 

България.  

 

Какъв беше случаят? В Института за български език при БАН работеше, т.е. водеше се 

на работа ст.н.с. д-р Стоян Жерев, който в момента изпълняваше длъжността директор. 

Как я изпълняваше? Както и преди 1989 г., цял ден четеше вестници, не работеше, но се 

водеше и хабилитиран учен. Всички знаеха, каква служба изпълнява и не случайно, 

когато минаваше по коридора, служебните разговори се преместваха в битовата сфера, 

без някой да обяснява, защо сменя кода, както се казва в социолингвистиката, изведнъж 

превключва на друга тема. Същият този Стоян Жерев ме изпрати с усмивка, без да ми 

издаде необходимата заповед като изпълняващ длъжността, но е имал време да се 

обади „където трябва”, че такъв „опасен” човек като мене се очаква да премине 

границата без документ. Последен опит да ме спре да не замина.  Това е Държавна 

сигурност в Института за български език при БАН през 1994 г. Службата не 

съществувала? Много се съмнявам. Отивах по програма ТЕМПУС в Хайделбергския 

университет, за да създам книга /учебник за студенти по социолингвистика. Направих 

го, книгата излезе от печат през 1995 г. в съавторство с колегата проф. д-р Клаус Й. 

Матайер „Горещи точки на социолингвистиката. Германия” (Йорданова, Матайер 

1995).  

 

Колкото до Хайделберг и най-вече - Стария град, където е Германистичният семинар, 

пожелавам на всеки български студент да се докосне до вълшебната атмосфера на един 

малък европейски град със световен университет, дал 32  нобелови лауреати в науката - 

http://www.uni-

http://www.uni-heidelberg.de/results.html?cx=011868209755949426626%3A6yzqy3rcxue&cof=FORID%3A11&q=Nobelpreistraeger&sa=&siteurl=www.uni-heidelberg.de%2Fpresse%2F#922
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heidelberg.de/results.html?cx=011868209755949426626%3A6yzqy3rcxue&cof=FORID%3A

11&q=Nobelpreistraeger&sa=&siteurl=www.uni-heidelberg.de%2Fpresse%2F#922 , където 

една четвърт от града са млади хора, събрани от цял свят. Няма значение, каква ще е 

формата – следване, магистратура, специализация след следването. Има надпис на 

новия университет, той гласи: „На живия дух”. Има и сладкарница – „Студентска 

целувка”, и песен „Изгубих сърцето си в Хайделберг”.Търговски нюх, да, но и чар. И 

много весели студенти. Веднъж споделих с немски приятели от Манхайм, че работата 

ми е свързана с града им,  но голямата и дълбоката ми любов е Хайделберг. За моя 

много приятна изненада реакцията беше: „А, колко сандвичи съм изял на стълбите на 

Университета в Хайделберг.” Бях попаднала на семейство, в което три поколения са 

били студенти в Хайделберг – архитекти и инженери. Знаехме, за какво говорим. За 

атмосферата на града и университета – за романтиката на Стария град и академичния 

дух на световния университет. 

 

Преди това обаче беше първата ми служебна командировка в Копенхагенския 

университет с доклад на Лексикографския симпозиум през 1990 г. Пак изкуствени  

пречки. Институтът закупи само билета ми за влак, което означава пет дена път през 

Европа – отиване и връщане. Времето не е ценност в България, поне в науката не е 

ценност. Централно управление на БАН не ми осигури дневни и нощувки, пак с цел да 

не замина. Заминах. Шафнерът във влака не вярваше, че ще се върна. Казах му, че 

заминавам на конференция, но нямам никакви пари. На конференцията в 

Копенхагенския университет бяхме двама души от Източна Европа – колега от Литва и 

аз. Веднага го познах по измъченото лице. На конференцията имаше само двама души, 

които изглеждаха лошо – той и аз, хората от Източна Европа, хората от социализма.  

 

Обедната почивка прекарвах във вътрешния двор на университета под цъфтящите 

магнолии. През май в Копенхаген е ранна пролет. Не можех да обясня на колегите, 

защо не обядвам. С горчивина обаче си мислех,  как можа една идеология да създаде 

две цивилизации в Европа и аз да съм от изостаналата. Все пак оцелях въпреки 

несгодите.  Не е вярно, че през април са свършили финансовите средства на Централно 

управление на БАН за командировки. Просто аз не бях в листата на пътуващите. Нали 

съм „второ качество” човек и учен? И след 1989 г. промяна в БАН просто няма, няма и 

сега. Управляват същите хора, които управляваха науката преди 1989 г., само са 

поостарели с 20 г. и са се поозлобили, защото предчувстват, че привилегиите свършват 

с напредването на демократичния процес у нас. Започналата най-после през 2010 г. 

реформа в науката и висшето образование в България е добър сигнал за промяна в 

посока на европеизацията им. 

 

Тук е мястото да благодаря на датската българистка Грете Лесен, която се 

погрижи за нощуването и прехраната ми в Копенхаген, един от най-скъпите и сега 

градове на Европа. Без нейната помощ вероятно трябваше да моля да нощувам в 

някоя църква или и аз не зная – къде, може би в полицията? Имах официална 

покана от проф. Арне Цетерстен от Копенхагенския университет за доклад на 

международна лексикографска конференция като български учен. Ръководството 

на БАН-Централно управление, което определяше „пътуващия контингент” обаче 

не се изморяваше в неспирната си дейност да унижава учените,  които не са 

членове на Българската комунистическа партия и сътрудници на Държавна 

сигурност, т.е. „второто качество учени”. Прави го и досега. 
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Последен щрих е авантюрата ми с подаване на документи до Управителния съвет на 

БАН за участие в конкурс за директор на Института за български език при БАН, молба 

№ (копието не се чете добре, листът е прегънат) / 23-03-1999. Защо пиша, че е 

авантюра при положение, че аз съвсем не съм привърженичка на авантюрите? Защото 

човек наистина трябва да е с прекомерно чувство за хумор, за да повярва, че през 1999 

г. науката в БАН се е освободила от идеологическите догми и че мрежата на 

комунистическата номенклатура би допуснала човек извън мрежата да влезе в нея. 

Пропуски естествено нямаше. Програмата ми е със заглавие „Европейска програма за 

управление и развитие на Института за български език при БАН”. В програмата се 

предвижда реформа, която включва: 1) пазарно ориентиране на проектите; 2) 

електронизация на работата и 3) идеологическа интерпретация от гледище на 

принципите на гражданското общество и парламентарната демокрация. Все съвременни 

европейски критерии, както виждате. Няма да споменавам специфичните ресори и 

реформата в тях. Заключителните думи са: „Този проект е един от пътищата за 

преструктуриране на Института за български език при БАН като 

конкурентноспособен и отговарящ на критериите за научна акредитация. 

Авторските права за проекта са запазени в „Буллекс”. Наричам програмата 

европейска, тъй като в нея са заложени критерии за работа в науката, с които съм 

се запознала при работата си с езиковеди в Копенхаген, Хайделберг, Виена и Манхайм 

в периода след 1989 г.” Подадох документите си през месец март, а на 10.12.1999 г. на 

Срещата на върха в Хелзинки Република България беше спомената сред държавите, на 

които Брюксел предлага да започнат преговори за пълноправно членство в 

Европейския съюз. Естествено реформа в Института за български език при БАН не 

беше извършена. През 2010 г. Управителният съвет на БАН се опита неуспешно досега 

да симулира реформи, включително и структурни, но опитът наистина е неуспешен и 

жалък поради имитационния му характер и неспазването на съвременните европейски 

норми във висшето образование и науката. 

 

На 21.02.2000 г. представих в Управителния съвет на БАН и проекта си за 

създаване на Институт по европеистика към БАН, отхвърлен от Ръководството, 

Управителния съвет и Общото събрание като идеологическа цензура на стремежа 

българската наука да се ориентира към европейските принципи на работа. 

Казаното е особено важно за обществените науки. 

 

 

4. Поуките от историята 

 

 

Преди да разработя частта „БАН и ВАК като репресивни органи в науката” бих искала 

да направя един скок в 1946 г., когато е била разгромена българската наука с 

аргументите, с които е била разгромена и армията ни, за да могат да бъдат по-лесно 

разбрани реалностите, изложени в следващата част. 

 

Не е чудно, че и днес, през 2010 г., в сайта на Българската академия на науките – 

Централно управление могат да се срещнат  следните обяви: „На 17 юни 2010 г. от 18 

часа в Заседателната зала на БАН се състоя премиера на монографията на д-р 

Христо Милков КЛУБЪТ НА МЕСИИТЕ, „Образите на световните водачи в 

европейската радиопропаганда на български език (1 септември 1939 – 22 юни 1941). 

Книгата се представи от проф. дин Филип Панайотов. Организатори на премиерата 

са Българската академия на науките и Институтът по история на БАН”- 
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http://www.bas.bg  Действително човек трябва да познава системата отвътре, за да може 

да прозре истината през това наистина невинно съобщение. За човек извън системата е 

трудно да вникне в същността и да разбере изкуствения подбор на учените, допускани 

до идеологически тип теми. Става дума за европейска радиопропаганда на български 

език и времето на Втората световна война. Подобна тема може да бъде разрешена за 

разработка само на човек, свързан идейно с времето, което, макар и мъчително, си 

отива от България. Нека така, евфемистично, назова периода на задължително 

властване на комунистическата идеология в обществените науки в България след 1944 

г. Идеологическата цензура в Централно управление на БАН все още е в сила. Подобни 

обсъждания се правят рядко в Централно управление на БАН, само за верни хора. И 

още една малка подробност. По силата на влезлия в сила от 21 май 2010 г. „Закон за 

развитието на академичния състав” колегата като хабилитиран учен би трябвало да 

изписва пред името си „доцент доктор”. Той обаче има диплом за научното звание 

„старши научен сътрудник”, а не „доцент”, тъй като дипломът е издаден от Висшата 

атестационна комисия, която по силата на същия закон приключи съществуването си в 

науката. За избягване на излишно „сигнализиране” е оставена само научната степен – 

„доктор”. Така с един удар се убиват два заека. Не се сигнализира научно звание, 

свързано със социалистическото минало на БАН и се сигнализира въображаема 

„младост” на колегата, тъй като по силата на новия закон докторатите се защитават в 

една, решително по-млада, възраст. Защо подчертавам този факт? Защото той е важен в 

условията на реформа на българската наука и хармонизацията й с европейските 

стандарти.   

 

Реформата във висшето образование и науката стартира у нас едва през 2010 г., 20 

години след демократичните промени от 1989 г. Тъжно, но факт. За 

западноевропейските университети реформата завърши през 2006 г., без да включва 

огромната структурна реформа във висшето образование и науката, която трябва да се 

извърши в България за отдалечаване от социалистическите стандарти и приобщаване 

към стандартите на висшето образование и науката в Европейския съюз. 

 

Да се върна към „реформата”, осъществена от ”новата власт” през лятото на 1946 г., с 

която е наложена идеологизация както на висшето образование, така и на науката в 

България, съсредоточена в Българската академия на науките. 

 

Текст: 

 

От Университета трябва да бъдат изгонени фашистите професори и студенти. 

Единодействието между реакционерите професори и студенти. Професори 

фашисти отказват да подпишат изложения за защита на българската 

национална кауза. Предстоящите промени в Университета и Академията на 

науките. Речта на др. д-р К. Драмалиев в Народното събрание 

 

Вчера в Народното събрание при дебатите по законопроекта за изменение на чл.чл. 

278 ш 280 от закона за нар. просвещение, нар. представител др. д-р К. Драмалиев (к) 

произнесе реч, в която, между другото, каза: 

 

- Народната власт на Отечествения фронт туря основите на едно обновено 

университетско образование, на едно мощно, прогресивно развитие на нашата 

родна наука. Едва сега, с едно значително закъснение, ние пристъпваме към едно 

http://www.bas.bg/
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решително ликвидиране на тежкото фашистко наследство и в областта на 

висшето образование и Академията на науките.  

 

Фашисткият режим обърна особено внимание на висшето образование, направи от 

него истински разсадник на авторитарни, расови и великобългарски теории. 

 

Университетската реакция, обаче, все още не е доубита. Тя дори в последно време 

се засили и бе много дейна. 

 

Причините за това недопустимо положение в Университета са: слабо проведената 

чистка след 9 септември и малките наказания. Отстранените за един-два 

семестъра професори фашисти се връщаха още по-дръзки. Преди няколко месеца 

Съюзът на научните работници издаде, със съдействието на М-вото на 

информацията, изложение на чужди езици в защита на каузата на България. То бе 

подписано от 158 наши професори и учени и научни институти. Реакционните 

професори, обаче, отказаха да го подпишат. Професор от Историко-филологическия 

факултет заявява: „Решено е да не подписваме”, т.е. реакционният център в този 

факултет решил да не се подписва документ в защита на България. Това 

положение в учрежденията, където се готвят бъдещите ръководни, стопански, 

технически и културни кадри на България, очевидно не може да бъде търпяно. 
(Ръкопляскания) 

 

Активна е реакцията и сред студентството. Другояче не може и да бъде, когато в 

университетската сграда се допуснаха маса активни фашисти и реакционери, 

бивши водачи на легионери, ратници и бранници, бивши полицаи дори. Днес те са 

водачи на новата реакция, дигизираща се с какви ли не маски. Реакционни професори 

и студенти са в пълно разбирателство и единодействие. Из висшите училища се 

пръскат позиви с фашистко съдържание в защита на Цанкова, подканващи 

студентството на панихида за цар Бориса, пръскат се и позиви от организацията 

„Цар Крум”, късат се стенвестниците на ОСНС. … 

 

Това е само малка част от фактите, които говорят ясно, че положението в 

Университета е недобро и че то ще трябва да се оздрави, като професори и 

студенти фашисти и реакционери бъдат изгонени от университетската сграда. 

(Продължителни ръкопляскания) 

 

…   

 

Д-р Иван Пашов (к) :Още ли е професор? 

 

Д-р Кирил Драмалиев (к): Сега е представен за уволнение. 

 

Гласове: Вън от университета! 

 

Д-р Кирил Драмалиев (к) : Цялата тая блудкава и гадна „социология” проф. Христо 

Тодоров, не само продължава за срам на българската наука да изнася в лекциите си и 

след 9-ти септември, но и по предложение на университетската управа преди няколко 

месеца е получил висока правителствена награда за „големи заслуги в делото на 

родната наука”. 
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Д-р Васил Хаджиев (з): Кой му е дал таз награда? 

 

Д-р Кирил Драмалиев (к): Университетската управа, ректорът. 

 

Пред Висшия учебен съвет се изнесе, че има професори, които не следят 

развитието на науката, четат лекции с непроменено съдържание в продължение 

на повече от 20 години и понякога в гимназиален размер. 

 

Не по-друго е положението и в Академията на науките. Лицата са почти едни и 

същи. Там още витае духът на Филова, Йоцова, Арнаудова, проф. Георги Генов, 

Янаки Моллов, Любен Диков и компания. Все още техни почитатели и съидейници 

са членове на Българската академия на науките Прогресивните членове в нейния 

състав се броят на пръсти. 

 

Академията на науките с нейния закон и устав, организация, методи на работата 

и личен състав не отговаря на нуждите на  нашето време.  

 

По решение на Министерския съвет бе създадена комисия, която да проучи и 

предложи необходимата реорганизация във висшето образование и Академията на 

науките, включително и една целесъобразна промяна в преподавателския персонал 

и състава на Академията на науките, с оглед да бъдат отстранени реакционните 

и негодни професори академици и бъдат заменени с нови, прогресивни научни сили.  

 

Комисията току-що привърши своята работа. Нейният доклад скоро ще бъде връчен 

на Министерския съвет. Той ще утвърди окончателно персоналните промени, а 

реформите, засягащи висшето образование, ще бъдат впоследствие узаконени от 

Народното събрание. 

 

Комисията предлага уволнението на известен брой най-ярко проявени като 

фашисти и реакционери университетски преподаватели, а други по-малко 

проявени не засяга, с надеждата, че те ще си вземат бележка от курса, който 

поема отечественофронтовската власт. Не направят ли това, те ще бъдат 

отстранени малко по-късно. 

 

Комисията обърна особено внимание и на идеологичната подготовка на бъдещите 

наши ръководни кадри, защото за нас е безусловно необходимо да имаме не само 

добри специалисти, но и кадри верни на своя народ и държава. 

 

С оглед да се подготвят добри научни работници се създава при университета 

„Институт за научни кадри”, в който под грижите на съответните професори ще 

се подготвят бъдещите професори и ръководители на научните институти.  

 

Към Академията на науките ще се създадат постепенно редица научни 

институти, в които ще се проучват нашите подземни и надземни богатства, 

проблемите на нашето земеделие, скотовъдство, индустрия, на нашата национална 

култура, ще се работи планово, преди всичко върху задачите, които народната 

държава ще поставя пред Академията на науките. 

 

С провеждането на тая реформа правителството и народното 

представителство ще дадат ново доказателство, че само при една действително 
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народна власт, образованието и науката се оценяват правилно и се създават 

необходимите условия за тяхното всестранно и мощно развитие. (Ръкопляскания) 

(Драмалиев 1946: 1,3) 

 

Анализ: 

 

В текста функционират вече идеологемите на новата политическа система. Видима е 

агресията, изразена словесно, като съществена характерна черта на идеологията: 

реакционери професори; фашисти професори и студенти; фашистки режим; 

университетска реакция; (решително)  ликвидиране; народната власт на 

Отечествения фронт; чистка след 9 септември; активни фашисти и реакционери, 

бивши водачи на легионери, ратници и бранници, бивши полицаи с доминиране и акцент 

върху думата бивш; новата реакция; прогресивни членове  (за Българската академия на 

науките – бел. ЛЙ). Агресивни съществителни като чистка, ликвидиране, многократно 

повтореното прилагателно бивш, опозоряващи съществителки като фашисти, 

реакционери, този е словестният арсенал, използван в текста, отнасящ се до академични 

структури, който би трябвало да използва по-внимателен подбор на езикови средства.  

 

Част от лексиката има обаче евфемистични функции и цели да предаде по-омекотен и 

завоалиран израз на действията на комунистическата власт, пак като манипулативна 

стратегия: обновено университетско образование; прогресивно развитие на нашата 

родна наука; нуждите на нашето време; кадри, верни на своя народ и държава; 

народната държава; предложи необходимата реорганизация във висшето 

образование и Академията на науките, включително и една целесъобразна промяна в 

преподавателския персонал и състава на Академията на науките. 

 

Правата и задълженията на учените са идеологически рамкирани. Използвана е 

стратегията на директното назоваване чрез прав текст: Комисията предлага 

уволнението на известен брой най-ярко проявени като фашисти и реакционери 

университетски преподаватели, а други по-малко проявени не засяга, с надеждата, че 

те ще си вземат бележка от курса, който поема отечественофронтовската власт. 

Не направят ли това, те ще бъдат отстранени малко по-късно. Отново в ход са 

обичайните вече идеологеми с опозоряващ личността нюанс, щампи на „новата” 

идеология – комунистическата. Като преки назовавания се използват думите: фашсти, 

реакционери. 

 

Тоталната идеологизация е в основата на подготвяната „реформа”: Комисията обърна 

особено внимание и на идеологичната подготовка на бъдещите наши ръководни кадри, 

защото за нас е безусловно необходимо да имаме не само добри специалисти, но и 

кадри верни на своя народ и държава. Това изискване е брилянтно изпълнено и е в сила 

и днес, след като са отминали вече 20 години от началото на демократичния процес в 

България. Идеологизация вместо реални знания и висока квалификация за кадрите във 

висшето образование и българската наука. Такива са изискванията на „новата власт”. 

Тогава, през 1946 г., е създадена и специална структура към Софийския университет - 

„Институт за научни кадри”, чиято основна задача е да подготви идеологизирани, 

комунистически ръководни кадри във висшето образование и науката в България, 

наречени в текста манипулативно и евфемистично -  добри научни работници. 

Семантиката на думата добър в случая не се свързва с качествени характеристики на 

работата на отделната личност, а с верността й към комунистическата идеология. 
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Особено показателен за идеологията е текстовият отразък - да бъдат отстранени 

реакционните и негодни професори академици и бъдат заменени с нови, прогресивни 

научни сили.  Линейно, но контрастно, разположени са семантично и стилистично 

натоварени думи – реакционен и негоден – срещу нов и прогресивен. Така стратегията 

на контраста разделя „старата” от „новата” идеология. За по-добро изясняване думата 

реакционен е придружена с ясната с негативния си смисъл дума – негоден. Думата 

прогресивен, избрана за представителите на „новите” учени” е линейно разположена в 

непосредствена близост със смятаната в теорията на манипулативното въздействие за 

неунищожима като позитивно въздействие дума нов. Много сериозно проведена 

манипулация на съзнанието на читателя на вестника, в който е публикуван текстът, 

чрез средствата на езика.  

 

Текстовият сегмент - само при една действително народна власт, образованието и 

науката се оценяват правилно и се създават необходимите условия за тяхното 

всестранно и мощно развитие  е покъртителен с изискването си образованието и 

науката да бъдат оценявани „правилно”, разбирай – оценка в духа на подкрепа на 

комунистическата идеология. 

 

Текст: 

 

Фашисти и монархисти не могат да възпитават нашата героична младеж. Кои 

професори трябва да бъдат изгонени от университета 

 

… 

 

„Всеобщ е повикът за чистка на фашистите от държавните и обществените 

учреждения. Тази чистка трябва да се проведе незабавно в нашия най-висш 

просветен институт Министерството на народното просвещение, респективно 

нашите висши училища. С монархията трябва да си отидат и всички фашисти и 

монархисти от висшите училища, които тормозят прогресивната професура и 

спъват развитието на родната наука. Кои професори ще бъдат отстранени от 

университета. Отечественофронтовската общественост посрещна със 

задоволство решенията на комисията при Министерството на просветата за 

прочистването на университета и висшите училища у нас от професори 

фашисти. Узнава се, че комисията е приключила своята работа и иска 

отстранението заради фашистки прояви на следните професори и доценти 
(следва списък с имена – бел. ЛЙ)” (Фашисти 1946:1) 

 

Анализ: 

 

Текстът слага знак за равенство между монархията като форма на държавна власт и 

идеологията на фашизма. Явен нонсенс. Използвана е стратегията на т.нар. 

информиране в прав текст. Директно се пише:”Кои професори трябва да бъдат 

изгонени от университета”. Използвана е  стратегията на снизяването, огрубяването,  

използва се разговорната като стилистика дума изгонени вместо книжовната – 

отстранени. 

 

Стратегията на конкретизацията се опира на новоизкования идеологически термин – 

чистка - чистка на фашистите от държавните и обществените учреждения. 

Използва се и вариантът – прочистване - прочистването на университета и висшите 
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училища у нас от професори фашисти. В ход е получилият вече популярност чрез 

законодателните документи опозоряващ личността термин -  фашист. Опозиционният 

термин е  новоизкован - прогресивна професура. Аргументацията е същата както и при 

професионалната армия - заради фашистки прояви. Още едно потвърждение, че 

обвиненията на офицери от армията ни във фашизъм е измислица. И в университета 

както и в армията, най-опасни за комунистите са хората с най-голям опит и най-голямо 

влияние в системата, в случая – образователната и обучителната. Първите жертви на 

комунистите в армията са били генералите и полковниците. Още през есента на 1944 г. 

И досега знаещите и можещите хора не са на почит в българската наука, независимо от 

изминалите 20 години на демократична промяна в обществото ни. 

 

Ако човек хвърли един бегъл поглед към съобщенията, публикувани във в. 

„Работническо дело” през юли и август 1946 г., ще види, че като „фашисти” са 

уволнени например учителка по история, учителка по рисуване. Все хора от 

българската интелигенция. И ако за учителката по история е разбираемо, че тя не иска 

да прекроява българската история и да предава неистини на децата, то за учителката по 

рисуване, просто недоумявам. И тя е обявена за „фашистка”. Според догмите на 

идеологията думата „фашист” се е наложила по законодателен път в обществения ни 

живот през 1946 г. и веднага е последвала активизацията на употребата й чрез медиите, 

главно вестниците, но и радиото. 

 

Стратегията на обобщението включва изрази като: всеобщ е повикът; 

Отечественофронтовската общественост посрещна със задоволство, за да се 

създаде макар и мнимо впечатление, че обществеността одобрява и подкрепя 

действията на „народната власт”, което е доста далече от истината. Подкрепата е била 

единствено в тесния кръг на членовете и привържениците на Българската работническа 

партия (комунисти). 

 

Текст: 

 

Др. Васил Коларов поздравен по случай избирането му за редовен член на 

Академията на науките 

 

По случай избирането му за редовен член на българската Академия на науките др. 

Васил Коларов е получил следната поздравителна телеграма от председателя на 

Камарата на народната култура др. Ал. Обретенов. 

 

„Моля приемете сърдечните ми поздравления по случай избирането Ви за редовен 

член на Българската академия на науките”.  (Работническо дело 1946:1) 

 

Анализ: 

 

Текстът е от изключителна важност предвид на факта, че в момента се извършва 

радикална реформа в българската наука. Добре би било гражданите да знаят, че в 

ритуалната система на науката в България по времето на социализма за редовни 

членове на Българската академия на науките са били избирани политици-комунисти 

като Васил Коларов, т. е. хора, чиято дейност въобще не е свързана с науката. Същото е 

станало и в армията. Партизанските командири са заменили професионално 

подготвените генерали и полковници от българската армия. Почеркът е един и същ, 

важна е идеологията, знания или умения, те просто не са нужни. Като единствен 
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критерий за качествата на личността се  зачита единствено предаността именно към 

комунистическата идеология. 

 

Текст: 

 

Решенията на конгреса на химиците трябва да съдействуват щото нашата 

бъдеща народна република да има високо квалифицирани, верни и предани 

химически кадри  (заглавие) (Работническо дело 1946:1) 

 

Анализ: 

 

В текста са заложени критериите, по които ще се извършва оценката на бъдещите 

учени по време на социализма, като е спомената и т. нар. „висока” квалификация, но 

много важен разделителен белег е партийният или идеологическият и то в наука, която 

не се отнася до обществото – химията – „верни и предани химически кадри”. 

 

Мисля, че приведените текстове особено добре илюстрират мои твърдения, които ще 

изложа в следващата част. 

 

 

5. БАН и ВАК като репресивни органи в науката 

 

 

В тази част смятам да засегна само два проблема след 1989 г., които представят 

репресията в българската наука след старта на демократичния обществен процес в 

България. 

 

Първият проблем е свързан със забраната от страна на Българската академия на 

науките да се изследва периодът в България след 1989 г. в периметъра на науката 

политолингвистика и разработването на Европейската комуникационна политика в 

периметъра на науката евролингвистика. И двете научни направления са нови за 

България, развитието им започна след 1989 г. Т.е. първият проблем е с научен характер, 

но зад него стои идеологическа комунистическа цензура. 

 

Вторият проблем е от административен характер и е свързан със смехотворни ходове, 

предприемани от номенклатурния апарат в науката като апаратни игри с цел 

отклоняване на административна процедура и отново имат като фон идеологическа 

цензура от гледище на комунистическата идеология. 

 

Съзнателно избирам периода след 1989 г., когато уж започна изграждането на 

демократично общество в Република България. Социализмът няма защо да бъде 

споменаван специално, защото той продължи в науката и след 1989 г. не само чрез 

оставането на зловещото социалистическо законодателство с идеологическите му 

аспекти и изискването да се изследват „научни или научноприложни проблеми, 

свързани с нуждите на социалистическото развитие на  страната” (чл.5, ал. 1, Закон 

за научните степени и научните звания”, 1972 г.), но и с оставането в управлението на 

науката на целия номенклатурен комунистически апарат, който управляваше 

науката и преди 1989 г. Именно този факт съсипа българската наука окончателно. 
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Става дума за йерархизирана научна структура, за октопод, който от Централно 

управление на БАН се простира до различните институти и опасва всички 

административни длъжности – от членовете на Научния съвет и директора, назначен от 

Председателя на Централно управление на БАН до ръководителя и секретаря на 

отделната секция в научния институт в БАН, чиято задача твърде често е подправянето 

на протокола от съответното заседание на секцията.  

 

Същото трябва да се каже и за Висшата атестационна комисия  (ВАК) като тоталитарен 

орган във висшето образование и науката на национално равнище с нейния Президиум, 

който раздава научни степени и научни звания, но не въз основа на научни, а на 

някакви „други” критерии, скрити зад мнима, твърде често артистично изиграна, 

„научност”.  Точният термин при процедурата с дипломите на ВАК е „дава”, а не 

„присъжда”, като че ли става дума за подарък. Когато на даден учен се присъжда 

научна степен или научно звание, би трябвало това действие да е поради  положен труд 

и постигнати реални резултати. По-надолу в йерархията на Висшата атестационна 

комисия са комисиите и специализираните съвети, изградени на същия принцип и 

ръководени от верни и предани на комунистическата идеология хора.  И сега, 20 

години от началото на демократичните промени в страната ни. 

 

И тъй като става дума за комунистическа номенклатура, трябва да кажа, че това са едни 

и същи хора, които ако не са в Ръководството на БАН, са в Президиума на ВАК (напр. 

акад. Иван Юхновски, акад. Константин Косев – http://vak.acad.bg/), ако са в 

Президиума на ВАК като акад. Александър Александров, е възможно да бъдат и в 

ръководството на някой институт, напр. същият академик е едновременно и директор 

на Института за гората при БАН към момента, когато пиша тези редове – 

http://www.bas.bg/fribas/Structure.html.  

 

Понастоящем има и Събрание на академиците и член–кореспондентите, което се 

помещава в Централно управление на БАН, но то е извън структурата на съвременното 

европейско и световно висше образование, което включва и науката. По незнайни 

причини старши научните сътрудници първа степен на БАН се самонаричат професори, 

без да има нормативен акт за това в началото на 2010 г. Става дума за съзнателно 

манипулативно смесване от страна на администрацията на БАН, за да не се забелязват 

разликите между учените в БАН и във висшите училища, доколкото науката в 

развитата част на Европа и света е включена в структурата на университетите под 

формата на изследователски центрове.  Това е съвременният модел на европейските 

университети, който трябва да следва и България – факултети с обучение на студенти и 

изследователски центрове за научни изследвания, но в университетите, а не извън тях в 

структури като БАН. Този процес, завършил до 2006 г. с акредитацията на 

западноевропейските университети по т.нар. Болонски процес, у нас предстои. След 

приемането на „Закон за развитието на академичния състав в Република България” - 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135680028, Държавен вестник, бр. 38, 21.05.2010 г. 

академичните звания в БАН и университетите се уеднаквиха, но аз изнасям данни за 

практика преди приемането на новия закон след 38-годишно забавяне на реформата и 

израстването на българските учени във висшето образование и науката. 

 

И една добра новина за българската наука във връзка с приемането на второ четене на 

Закона за развитие на академичния състав на 15.04.2010 г. Най-после, след 38 г. 

българските учени имат закон, който позволява бързо и лесно придвижване в научната 

йерархия чрез намаляване на бюрократичните процедури, за да може основното 

http://vak.acad.bg/
http://www.bas.bg/fribas/Structure.html
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135680028
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внимание на учените да се съсредоточи върху самата работа. С този закон Висшата 

атестационна комисия прекратява съществуването си  осем месеца след публикуването 

на закона в „Държавен вестник”. В ход е децентрализацията на науката и 

освобождаваното й от идеологическите окови на комунизма като идеология, с която 

българските учени задължително трябваше да се съобразяват. 

 

По-надолу ще илюстрирам твърденията си с анализ на няколко документи от богатата 

документация, с която разполагам и която за пореден път показва, колко вредна за 

българската наука е комунистическата номенклатура, хората с много титли пред името 

си, но без покритие, без научни постижения, просто номенклатурен идеологически 

апарат за репресии върху учените.  

 

5.1. Репресии на научно равнище 

 

Първият проблем е свързан с разработването и забраната на историческия период след 

1989 г. в рамките на новото научно направление политолингвистика в Института за 

български език при БАН. Забраната е взета на специално заседание на Научния съвет 

през есента на 2000 г. Като историческа справка ще посоча само, че на 10.12.1999 г. на 

Срещата на върха в Хелзинки Република България беше спомената сред държавите, 

които получават покана за започване на преговори за пълноправно членство на 

държавата ни в Европейския съюз, което показва, че Брюксел признава напредъка на 

България в демократичния процес. Именно в този историческия период Научният съвет 

на Института за български език при БАН забрани изследването на посттоталитарния 

исторически период, забрани изследването на демократизацията на държавата ни. 

Просто идеологически внушения, статуквото трябваше да продължи да имитира наука. 

 

Самото научно направление възникна в Германия през 1994 г. на конференция на 

политолози и лингвисти в Университета в Кобленц-Ландау. Усвояването на 

терминологичния апарат и методите на изследването стана по време на 

специализациите ми в Института за немски език в Манхайм през 1995-1996 и 1998 г. 

През 1999 г. популяризирах направлението в България чрез големия си докторат на 

тема „Езикът на Промяната в България – 1989-1997 г.”, която обхващаше периода на 

Първата (1989 г.) и Втората Промяна (1997 г.). 

 

Разработването беше възможно в рамките на секцията с основна тематика 

социолингвистика, която създадох в Института за български език през 1992 г. като 

единствена в страната. Политическата лингвистика може да се възприеме и като малко 

по-тесен ракурс на изследване в рамките на социолингвистиката, а и историческият 

период по никой начин не правеше възможно поставянето на въпроса пред Научния 

съвет за ново научно направление и обособяването му като отделна секция. Между 

другото ще вметна, че за 20 г. Централно управление на БАН не счете за необходимо до 

създаде Институт по политология при БАН. Очевидно не случайно. 

 

Трябва да посоча и извършената работа, поредицата книги, разработки на темата 

„Езикът на Промяната в България след 1989 г.” . Анализите са на базата на емпиричен 

документален материал, събиран лично от мене по време на митингите, шествията, 

бденията и така, без да се старая особено, някак си станах единственият български 

изследовател на промените в езика на базата на емпиричен езиков материал в първия 

десетгодишен период след 1989 г., означаван в науката с термина „Промяна” (нем. 

Wende, Umbruch). Изследванията ми са публикувани в (Глескер, Дозер, Йорданова 
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1998; Йорданова 1993; Йорданова 1994; Йорданова 1997; Йорданова и др. 2001;  

Jordanova 1994 a; Jordanova 1994 b; Jordanova 1996; Jordanova 2000; Jordanova 2000 b; 

Jordanova 2001; Jordanova 2002; Jordanova 2009).  

 

Макар че изследвам българската история чрез промените в езика, разработките ми са 

проекция на работата на немските колеги, които разработиха периода на Промяната в 

Германия, завършил с повторното й обединение през1990 г. (Hellmann 1997; Hellmann; 

Ring 2000; Hellmann 2004; Hellmann, Schröder 2008; Herberg 2004; Herberg, Steffens, 

Tellenbach 1997; Herberg, Kinne, Steffens 2004 ).  

 

Издаването на книгите, включително и от поредицата „Социолингвистика”, която сама 

издавах, като търсех спонсори и тичах по печатници, не стана възможно в 

Издателството на БАН. Отново идеологическа цензура. Сред спонсорите на книгите ще 

спомена фондациите „Отворено общество”, „Конрад Аденауер”, „Ханс Зайдел”, 

„Свободна и демократична България” на Димитър Паница, този велик българин. 

Вложих и лични средства, включително и спестяване на майка си за издаването на 

книгата „Езикът на Промяната”. В книгите от научната поредица стои текстът 

„Поредицата „Социолингвистика” излиза със съдействието на майка ми Парашкева 

Тодорова Йорданова. Любима Йорданова” 

 

Тук бих искала да цитирам документи на Фондация „Свободна и демократична 

България” и Фондация „Отворено общество”, които пазя в архива си. 

 

Текст: 

 

Служебна бележка 

 

Представената служебна бележка служи за потвърждение, че Фондация „Свободна 

и демократична България” подкрепя издаването на документалната книга на Любима 

Йорданова „От лумпена до гражданина” със сума, равностойна на 1000 (хиляда) 

щатски долара. 

 

22.май 1997 г. 

 

Д. ПАНИЦА, 

Председател 

 

 

 

Изх. № 445/ 27.5. 1997 г.  

 

Служебна бележка 

 

С настоящото удостоверявам, че Фондация „Отворено общество” (протокол № 5) 

21.05.97/ отпуска 1000 щ.д. на Любима Йорданова Димитрова за издаване на 

документалната книга „От лумпена до гражданина”. 

 

Нина Нинова, 

старши координатор 

Фондация „Отворено общество” – София 
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Това е поведението на Фондация „Свободна и демократична България” и Фондация 

„Отворено общество”. Какво беше обаче поведението на акад. Константин Косев, 

заместник-председател на БАН, Централно управление по обществените и 

хуманитарните науки, когато му казах, че съм събрала документален материал за 

историческия период. Отговорът беше както винаги за мене и специално за мене: 

„Няма пари”. Акад. Константин Косев е историк по специалност, би трябвало да цени 

българската история, включително и новата. За неговата книга, публикувана в 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов” в същия период пари има. Темата е 

„Княз Бисмарк – създателят на модерна Германия” (Косев 1996). Отново 

идеологическа цензура, отново неравно третиране на българските учени по отношение 

на финансиране на издаваните от тях книги. Излизайки от разговора, който не ме 

изненада и чудейки се, откъде да намеря последните 1000 лева, за да мога да 

публикувам и снимките, случайно видях наблизо табелка с надпис „Фондация Конрад 

Аденауер”. Влязох, питах, свързаха ме с г-н Йозеф Грубер, когото не познавах. Показах 

му  разпечатка на събраните от мене документални материали от улиците на София – 

реакция на общественото мнение на историческите събития, подредени хронологично 

от 19.12.1996 г. до 5.02.1997 г. и той ми каза на другия ден да отида и си взема парите 

от Фондацията. На 16.06.1997 г. събрах последната сума, необходима ми, за да 

регистрирам новата история на държавата си. Един германец, един прекрасен 

професионалист, успя да разбере изследователската страст на учения и да прозре 

необходимостта от фиксирането на историческия период, българските „учени” от БАН 

– не. Името на този германец е Йозеф Грубер, човекът, който помогна да регистрирам 

периода на Втората българска Промяна в документален текст, анализи и снимки. 

Другите спонсори все пак са българи, разбираемо е тяхното позитивно отношение към 

българската история. Като българка аз лично се срамувам заради недостойното 

поведение на българските учени историци от БАН и в частност от акад. Константин 

Косев. Тогава не знаех още, че е бил щатен сътрудник на Държавна сигурност, данните 

за него излязоха едва с Решение № 110 от 9.02.2010 г. на Комисията по досиетата.   

Книгата „От лумпена до гражданина” излезе от печат през август 1997 г., няколко 

месеца след събитията. 

 

Вторият проблем е свързан с друго ново за България научно направление 

евролингвистиката. През септември 1999 г. за втори път след корференцията в 

началото на демократичните промени в Източна Европа участвах с доклад във втората 

конференция в Славистичния институт на Университета в Хайделберг като 

представител на България. Поводът е 10-годишнината от демократичния процес. Пак 

имах трудности с командироването от БАН, но да не се отклонявам от общата линия. В 

кафе-паузата на конференцията стана дума за трудностите на университетите от 

Централна Европа, които не покриват изискванията за висше образование и наука на 

Европейския съюз. Признавам си, че това е най-горчивото кафе, което съм пила в 

живота си. След завръщането ми в България бързо-бързо приключих  работата си за 

годината и за около два месеца създадох структура и програма за изграждане на 

Институт по европеистика при БАН с цел подобряване на комуникацията за 

Европейския съюз и изискванията към бъдещите нови държави-членки. Един от 

студентите на екипа ми дори създаде уйбсайта. През 1995 г. Република България беше 

вече кандидатствала за членство. През месец март 2000 г.  представих проекта на 

Ръководството и Управителния съвет. Още няколко месеца и  последваха серия 

отхвърляния на предложението включително и от  Общото събрание на БАН – 
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ентусиазирано, с комунистически плам и некомпетентност за онова развитие, което ни 

предстои като държава. 

 

Все пак междувременно успях да публикувам проекта във в. „Демокрация”. 

(Демокрация 2000) „Основната цел на института е подпомагане на европейската 

интеграция на България и членството й в Европейския съюз в двата аспекта – 

научноизследователски и образователен. Тя се реализира чрез: - въвеждане на новите 

технологии и новите медии като интернет, с което методите на работа се 

уеднаквяват с методите, характерни за съвременнат наука в Западна Европа. 

Привличат се специалисти от областта на компютърните технологии; – 

интердисциплинарна насоченост на извършваната дейност с основен акцент науките 

от хуманитарния и обществен профил, които непосредствено въздействат върху 

съзнанието и промяната му в духа на общочовешките ценности и християнската 

религия. Това означава, че освен специалисти по българска, английска, немска, френска 

филология в работата се привличат и социолози, политолози, културолози, философи, 

историци, фолклористи, богослови, медийни специалисти и др.; – европейски 

интеграционни изследвания, които да подпомогнат интеркултурния диалог; - мощен 

информационен поток към българското общество и привличане на възможно по-

широк кръг от приятели на института по европеистика – журналисти, учени, 

политици и др. Широки контакти с другите университети в страната и София и 

особеон с Нов български университет; - преводи, публикации на чуждестранни учени в 

България, организиране на семинари и симпозиуми за подпомагане на 

разбирателството и европейското обединяване.” Ето, това е лайтмотивът на проекта 

ми за Институт по европеистика, който и сега, 10 години по-късно, за съжаление остава 

актуален, а работата – несвършена. 

 

През лятото оформихме заедно със студентите „Библиография на Промяната в 

България 1990-2000 г.” (Йорданова и др. 2001) по повод десетгодишнината от 

събитията в България от 1989 г. Подобна библиография за немски език беше създал 

колегата д-р Манфред Хелман. (Hellmann 1999) На 18 октомври 2000 г. по мое искане 

се състоя твърде безсмислена според мене среща с членовете на Управителния съвет, за 

да се отхвърли предложението ми за пореден път. Последваха репресии, закриване на 

секцията, която бях създала. Това е Централно управление на БАН, това се участниците 

в репресиите акад. Иван Юхновски, председател на БАН, акад. Константин Косев, 

заместник-председател на БАН по обществените и хуманитерните науки, чл.кор. 

Атанас Атанасов, научен секретар по обществените и хуманитарните науки и ст.н.с. І 

ст. дфн Наум Якимов, главен научен секретар на БАН. Въобще не се изненадах, когато 

бяха изнесени данни за колегите ми Константин Косев и Наум Якимов, че са 

сътрудничили на Държавна сигурност -  

http://comdos.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=47. За мене 

това не беше новина, защото познавах поведението им и предполагах причините за 

него. Още през 2000 г. бях сигурна, че фактите са именно такива. Най-яростния ми 

отрицател по време на заседанието беше акад. Никола Съботинов, тогава заместник-

председател на БАН, който отговарял, представете си, за европейската интеграция. 

„Смях в залата”, както бихме казали разговорно. Физик отговаря за европейската 

интеграция и за европейската комуникационна политика, за която дори не е и чувал. 

През юни 2000 г. Европейската комисия беше създала и разпространила своята 

„Комуникационна стратегия по разширяването”, политика, която и досега не е 

разработена в научните институти на БАН. Нито пък някой от членовете на 

Ръководството или на Управителния съвет на БАН е чувал, че Европейската комисия 

http://comdos.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=47
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има подобна стратегия. Да не говорим за по-късно разпространения и разработен от 

шведския комисар и вицепрезидент на Европейската комисия Маргот Валстрьом „План 

Д – за демокрация, диалог и дебати”. Нейният ресор беше  свързан освен с 

институциите и с комуникационната стратегия на Европейската комисия по отношение 

на новоприсъединяващите се и новоприсъединилите се държави. 

 

За да не се усложнява текстът, само ще съобщя, че по различни поводи като 

подписването на Договора в Люксембург през 2005 г. или пълноправното ни членство 

през 2007 г. винаги съм напомняла на Ръководството на БАН, че комуникационната 

политика на Европейския съюз не е разработена у нас. И сега, бих искала да цитирам 

части от моя кореспонденция до двама души от Ръководството на Централно 

управление на БАН във връзка с двата проблема, посочени по-горе в изложението – 

акад. Никола Съботинов, председател на БАН, вече в надпенсионната за Европейския 

съюз възраст от 65 г. и ст.н.с. І ст.дтн Стефан Хаджитодоров, главен научен секретар на 

БАН, до които съм се отнесла по проблема. 

 

Текст: 

 

№ БАН 82-01-01/ 04.01.2010 г. 

 

ДО 

Г-Н АКАД. НИКОЛА СЪБОТИНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАН, 

 

ДО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ 

НА НАУКИТЕ 

 

04.01.2010 г., София 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с реформата на БАН и след проведени разговори Ви съобщавам точките, 

които трябва да влязат в плана Ви за 2010 г.: 

 

1. Създаване на държавен Център за европейска комуникация, който да 

разработи на български език Европейската комуникационна политика във 

всички сфери на дейност на европейските институции и органи и подготви 

модули за виртуално обучение на държавните служители и групи граждани за 

европейските политики с оглед на повишаване на административния 

капацитет на служителите. Центърът ще работи в сградата на Централно 

упровление, за да е в близък контакт с представителите на законодателната и 

изпълнителната власт. 

2. В рамките на Центъра за европейска комуникация да се обособи структурно 

звено, което да разработи на интердисциплинарен, мултидисциплинарен и 

транснационален принцип периода на Промяната в България – 1989-1999 г. 

като период от най-новата история на Република България. 
 

... 
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С уважение: Любима Йорданова 

 

Текст: 

 

№ БАН 82-01-37/ 22.03.2010 г. 

 

ДО 

Г-Н СТ.Н.С.І СТ.ДТН СТЕФАН ХАДЖИТОДОРОВ, 

ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА 

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА 

НАУКИТЕ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТ.Н.С.І СТ. ДТН СТЕФАН ХАДЖИТОДОРОВ, 

 

… 

 

Моля да поставите за разглеждане от членовете на Управителния съвет на БАН 

посочените от мене въпроси. 

 

… 

 

Веднага трябва да бъдат отделени помещения в Централно управление на БАН за 

изграждане на Център за европейска комуникация, който да започне, с 10-годишно 

закъснение по вина на Централно управление на БАН, да разработва Европейската 

комуникационна политика. На заседанието на Управителния съвет на БАН, 

проведено на 18 октомври 2000 г., говорих по тези въпроси. Вие присъствахте и заедно 

с другите членове на УС на БАН отклонихте разработването на европейската 

комуникация в научно звено на БАН от обществените науки. Моля Управителният 

съвет на БАН да вземе решение за отпускане на 20 работни места от освободилите 

се от пенсионираните колеги и 100 000 лева като субсидиарна сума за разработване 

на Центъра. … 

 

… 

 

Очаквам да ми напишете деня и часа за провеждане на заседанието на 

Управителния съвет на БАН, в който да се разискват поставените от мене 

въпроси. … 

 

… 

С уважение: Любима Йорданова 

 

Досега, към датата, когато пиша този текст,  Ръководството и Управителният съвет на 

БАН не са реагирали за създаване на структурно звено в обществените науки, което да 

изследва новата история и новата политика на държавата ни след 1989 г. Изминали са 

20 години от началото на новия исторически период, тече четвъртата година от 

пълноправното членство на Република България в Европейския съюз. БАН си е 

останала същата номенклатурна организация в науката, каквато е била създадена по 

съветски образец като структура и идеология през лятото на 1946 г. Никаква промяна, 

никакво развитие, управление главно от хора в надпенсионна възраст, разбира се с 
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многобройни титли, които с несъответствието си на европейския и световния стандарт 

продължават да шашкат колегите от висшите училища в развитите страни. 

 

Централно управление на БАН продължава смело да нарушава световните стандарти. 

На 19.03.2010 г. от 15,00 часа в Големия салон на БАН се е провела среща на 

Ръководството на БАН с младите учени до 40 г. от институтите на БАН в областта 

на хуманитарните науки – http://www.bas.bg . Световният стандарт за млад учен е 

до 35 г., но тъй като в научните институти на БАН преобладават хората над 60 и 65 

години, тихомълком 40-годишните ни колеги, които вместо като хабилитирани учени 

да управляват европейски проекти, са се превърнали в „млади”. Изместването с пет 

години на границата в посока към по-високата възраст има само манипулативен 

характер и този факт не се осъзнава от извънакадемичната общност. 

 

Правителството на ПП ГЕРБ започна безпрецедентна реформа в българското висше 

образование и наука, неосъществявана цели 38 години. С публикуването в „Държавен 

вестник” и влизане в сила на приетия на второ четене в Народното събрание нов „Закон 

за развитието на академичния състав в Република България” Висшата атестационна 

комисия прекратява дейността си, една закъсняла, но много необходима мярка в 

реформирането на българската наука и отдалечаването й от съветския модел, натрапен 

насила през 1946 г. 

 

В БАН също текат симулирани реформи, които изправиха на нокти научната общност с 

недомислията си. На 3.05.2010 г. председателят на БАН акад. Никола Съботинов, 

отдавна вече в пенсионна възраст, подчертавам отново този факт, направи откритието: 

„Откриваме нашата наука за нуждите на българското общество” - 

http://www.bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/society/Pages/NikolaSabotinov.aspx. 

Интересно какво е правила БАН през цялото време, а и в периода след 1989 г. досега, 

че науката не е обслужвала българското общество. Кого е обслужвала тогава? 

 

БАН не може да се акредитира по Болонския процес, защото няма факултети, студенти, 

не е висше училище. Единствената възможност на институтите от БАН, уедрени като 

центрове, е да се водят административно към структурата на университетите. 

Съвременните европейски университети включват факултети (обучение) и 

изследователски центрове (научни изследвания). Вижте структурата на който искате от 

европейските университети. Просто влезте в сайтовете им – Копенхагески, 

Стокхолмски, Университета в Хелзинки, Виенският университет, Сорбоната и т.н. Това 

трябва да направи и България. Отделянето на науката в БАН и отдалечаването й от 

университетите просто лиши българската наука от иновативното мислене на 

студентите, което не само че е много голяма грешка, но и престъпление спрямо науката 

- http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8980 . 

 

Това, което предстои, е децентрализацията в БАН, която задължително включва 

ликвидацията на Централно управление на Българската академия на науките, едно 

отдавна чакано събитие от научната общност, тъй като основният стопиращ развитието 

на науката фактор е именно ЦУ на БАН с идеологическия и финансовия контрол над 

научните институти, които са си самостоятелни юридически лица. С опростяването на 

правилата за кандидатстване по европейски проекти и намаляване на бюрокрацията за 

финансиране на научните изследвания в ЕС, вече предприети мерки от страна на 

Европейската комисия, ще започне и постепенният възход на българската наука - 

http://ec.europa.eu/news/science/100430_bg.htm   

http://www.bas.bg/
http://www.bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/society/Pages/NikolaSabotinov.aspx
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8980
http://ec.europa.eu/news/science/100430_bg.htm
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5. 2. Репресии на административно равнище 

като апаратни  игри на номенклатурата 

 

Ще започна изложението разбира се с БАН, Централно управление и Института за 

български език при БАН като едно от пипалата на октопода, чрез който и сега 

централизирано се управлява науката в България в ярък дисонанс с децентрализацията 

на науката в развитите страни. В архива си имам огромен материал, но тук ще цитирам 

като илюстрация само няколко документа от ходенето по мъките във връзка с 

хабилитацията ми.  

 

Текст: 

 

№ 33-27-11/ 8.ІV.1997 г. 

 

До 

член-кор. Иван Юхновски, 

председател на БАН 

Т У К  

 

М О Л Б А 

от Любима Йорданова Димитрова, 

Институт за български език при БАН, тел. … 

 

Уважаеми г-н член-кор. Юхновски, 

 

Моля най-учтиво да изпратите в Института за български език при БАН 

документите ми за участие в конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст., тъй 

като в канцеларията отказват да ги приемат поради липса на „характеристика 

за деловите и политическите ми качества”. Директорката г-жа Юлия Балтова 

възражда мрачната слава на службите „Личен състав”, които в 

социалистическите времена извършваха политическата чистка в науката. Г-жа 

Балтова живее с времето отпреди осем години. Заявявам, че не членувам в никаква 

партия, не съм и членувала, нямам партиен секретар, който да ми даде такава 

характеристика. Ако е необходима административна справка, делото ми е в 

канцеларията и директорката може да я подготви. От ВАК такъв документ не се 

изисква. Списъкът е изложен на вратата на деловодството.  

 

В момента текат два мои съдебни иска към Института във връзка с 12-годишното 

ми неатестиране и клеветническата кампания, организирана от г-жа Юлия Балтова 

и г-н Стоян Жерев миналата година. Вероятно предстои още един съдебен процес. 

 

… 

Вече две години г-жа Балтова ми пречи на контактите с Германия, отказа да 

напише писмо до БАН за участието им в симпозиум в Копенхаген (1996 г.), опита 

се да скрие кандидатстването ми с тема за спонсориране от ЮНЕСКО. Секцията 

ми не работи. Г-жа Балтова е назначила и.д. (ст.н.с. д-р Елена Тодорова – бел. ЛЙ)  

човек, който няма никаква представа от социолингвистика, специалистите, 

които е назначила, въобще не работят, от тях се изисква писане на фалшиви 

протоколи, за работа въобще не се говори, не е проведено нито едно работно 

заседание от м. септември 1996 г., не ми се разрешава да ползвам компютър в 
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Института за обработка на материалите от протестите през м. януари. 

Наука?! 

 

С уважение: Любима Йорданова 

 

8.ІV.1997 г., София 

 

Анализ: 

 

Текстът съдържа изключително ценна информация за злоупотреба с изискванията на 

стария „Закон за научните степени и научните звания” от 1972 г., който според 

параграф 3, алинея 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията на 

Република България не се изпълнява в членовете, които и противоречат в качеството си 

на ЗАВАРЕН ЗАКОН. Комунистическата номенклатура в науката обаче използва 

текста на остарелия закон като манипулативен трик за отстраняване на неудобните 

кандидати от конкурси за хабилитация. Защо? Защото хабилитацията дава права на 

учения да управлява на различни равнище в сферата на науката, а този факт е 

нежелателен дори през 1997 г., за да може властта да остане в ръцете на 

номенклатурната комунистическа мрежа. Като казвам – комунистическа – имам 

предвид идеологията, а не принадлежност към партията, която по това време вече се 

нарича социалистическа. В номенклатурната комунистическа мрежа в науката на БАН 

има както членове на Българската комунистическа/ социалистическа (от 10.04.1990 г.)  

партия, така също и щатни и нещатни сътрудници на Държавна сигурност и най-

отвратителната категория на безпартийния слугинаж, на хората от науката, които 

срещу дребни и не толкова дребни услуги придобиват статута на облагодетелствани 

лица. 

 

И така, при процедурата за хабилитация във Висшата атестационна комисия не се 

изисква характеристика за политическите качества, но специално за мене, „дъщерята на 

врага на народа” се изисква. Казано с езика на днешния ден на България, неравно 

третиране, политическа дискриминация.  

 

Документът дава сведения и за неспазването на същия, цитиран вече, закон, според 

който в срок от не повече от три години трябва да бъде проверявана работата ми. В моя 

случай са пропуснати съзнателно четири атестирания, не защото не работя, а точно 

обратното, защото работя и издавам книга след книга. Само една от тях е достатъчна за 

хабилитация. Както казах, като „дъщеря на враг на народа” аз по никакъв начин не 

влизам, и сега,  в сметките на номенклатурния апарат, управляващ науката в България в 

БАН. 

 

От другите злоупотреби е важно да спомена създаването на изкуствени пречки пред 

работата ми в международен мащаб и то по време, когато след 1989 г. българските 

учени от неноменклатурния апарат придобиха право да пътуват зад Желязната завеса. 

Заслужава внимание фактът, че аз създадох секцията с основна проблематика 

социолингвистика, аз издавах научната поредица „Социолингвистика”, а ме 

ръководеше страничен човек с научни интереси извън тяхноспециализираната област. 

Баща ми е имал подобни преживявания след 1944 г. с политическия си помощник-

командир, но той поне като артилерист е бил командир. На мене подобна позиция не 

ми е разрешена от комунистическата номенклатура на БАН. Пиша с огромно чувство за 

хумор, защото абсурдите са толкова големи, че надминават и най-смелото 
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въображение. Например защо ще ми се пречи да използвам компютърна техника в 

Института за български език при БАН, за да обработя документалния материал от 

Януарския мирен протест на гражданите? По идеологически причини, необявени 

експлицитно. Просто мълчание и липса на действие.  Пак  обработих емпиричния 

материал, който събирах по улиците на София, при социолозите в Софийския 

университет и книгата „От лумпена до гражданина” излезе от печат четири месеца по-

късно. Това е регистрация на българската история, на нашата именно история. 

 

Текст: 

 

№ ИБЕз-БАН 339/ 12.06.1997 г. 

 

До 

Директорката на 

Института за български език  

Т У К  

 

М О Л Б А 

от Любима Йорданова, 

Секция по социолингвистика 

 

Уважаема г-жа Балтова, 

 

Моля най-учтиво да ми бъде предаден протоколът (копие) от заседанието на 

Научния съвет, на което ми е определен за рецензент в конкурс по 

социолингвистика колегата Васил Райнов, който работи с контингент от 

психично болни хора и болни от афазия, проблематика, отдалечена от 

социолингвистиката. Припомням Ви, също така, че г-н Райнов ми поиска 

характеристика за „личностните и политическите качества” при подаване на 

документите в канцеларията и отказа да ги приеме без такава характеристика, 

което и наложи да си подам документите за конкурса за ст.н.с.ІІ ст. по 

социолингвистика в БАН, уникален случай в практиката и на Института за 

български език при Българската академия на науките. 

 

С уважение: Любима Йорданова 

 

12.06.1997 г. 

София 

 

Анализ:  

 

Документът показва механизма на работа с верни и предани хора, назначаване от 

Научния съвет на научния институт, които ще напишат поръчкови отрицателни 

рецензии. Защо? Защото при наличието на хабилитирани социолингвисти от 

Софийския университет при процедура за хабилитация по социолингвистика, дори не 

казвам, колко е закъсняла във времето,  за рецензент се избира човек, който дори няма 

българистичен докторат, а е „доктор на БИОЛОГИЧЕСКИТЕ науки”. Колегата Райнов 

е безпартиен, но е от онези услужливи учени, които са много удобни за изпълнение на 

мръсни поръчки в науката. Именно той, в качеството си на заместник-директор, ето, 

това е октоподът, чиито пипала стигат до всяка управленско местенце в науката, ми 
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поиска прословутата характеристика за политическите качества, след като добре знае, 

че не съм членувала в никаква партия и нямам партиен секретар, който да ми я даде. 

Отново неравно третиране по отношение на мене, пак съм изключение от правилото и 

следователно по никакъв начин не бива да бъда допускана до хабилитация и да 

застрашавам сплотената номенклатурна мрежа. 

 

Текст: 

 

№ ИБЕз-БАН 527/ 08.10.1997 г. 

 

До 

Директора на 

Института за български език при БАН 

Т У К  

 

М О Л Б А 

от Любима Йорданова, Секция по социолингвистика 

 

Уважаема г-жа Балтова, 

 

Моля най-учтиво да ми бъдат предоставени рецензиите за конкурса за старши научен 

сътрудник ІІ степен в Секцията по социолингвистика (конкурсът е по 

социолингвистика), за да напиша отзива си за рецензиите, преди те да бъдат 

разгледани от Научния съвет. И двамата ми рецензенти не са социолингвисти – г-н 

Васил Райнов се занимава с психопатология на речта, г-жа Татяна Шамрай е 

старши научен сътрудник по синтаксис и вироятно ще се натъкна на много 

смешни моменти, породени от непрофесионализъм.Научният съвет е оставил без 

последствие възражението ми във връзка с избора на рецензенти и е забравил, че г-жа 

Татяна Шамрай е пряк виновник за трите съдебни иска, отправени към 

Института за български език във връзка с 12-годишното ми неатестиране 

въпреки, че многократно съм поставяла въпроса,… За да се спре истерията, моля 

рецензиите да ми бъдат предадени по официален път. В противен случай, цялата 

фалшификация по процедурата ще бъде предоставена на Ръководството на БАН и 

Президиума на Висшата атестационна комисия.  

 

Гражданското общество означава преди всичко спазване на законите. 

 

С уважение: Любима Йорданова 

 

8.10.1997 г. 

София 

 

Анализ:  

 

Отново става ясно от документа, че в научните институти на БАН е изградена 

перфектна мрежа от верни и предани хора, некомунисти, това е най-ниският ешалон от 

номенклатурата, който управлява процесите в науката. Двама души, които не са и 

чували дори и не са изучавали по време на университетското си образование науката 

социолингвистика, трябва да дадат оценка за качествата на трудовете на човек, 

утвърдил научното направление и създал единственото научно звено в България в това 
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направление. През 80-те г. издавах поредицата „Въпроси на социолингвистиката” от 

лингвистични школи, които правех, през 90-те -  научната поредица 

„Социолингвистика” в рамките на утвърдената най-после секция. Сама търсех 

спонсорство, сама тичах по печатниците, сама разпространявах книгите в 

специализираните среди на науката – социолози и лингвисти. 

 

Отново основен акцент на документа са пропуснатите четири задължителни срока на 

атестирането ми като учен в Института за български език при БАН. 

 

Ако се върна към анализа на хабилитацията ми, тя обяснява механизма на 

йерархизираната структура в науката.  Ще бъдат избрани двама неспециалисти, но 

верни хора, които ще напишат отрицателните рецензии. Съвсем не е случаен фактът, че 

рускинята Татяна Шамрай, старши научен сътрудник и доктор, но по синтаксис, 

раздел от лингвистиката в рамките на граматиката, много далече от 

социолингвистиката, беше назначена за ръководител на секцията, без да има и 

елементарна представа за науката. Намерен е и алтернативен кандидат за хабилитация, 

също рускиня, за която рускинята Татяна Шамрай ще напише и написа в рецензията 

си, че класира нея на първо място въз основа на трудовете й. Те са в областта на 

словообразуването, а конкурсът е по социолингвистика.  

 

Тук все пак ще сложа една скоба, за да кажа как всъщност Татяна Шамрай ръководеше 

социолингвистичната тема и как беше отпечатана първата книга на поредицата 

„Социолингвистика”. Идеята е моя, намерила съм спонсориране от Фондация 

„Отворено общество”, годината е 1994 г., вече две години секцията съществува. За да 

мога да реализирам идеята си и  публикувам книгата, написах, че тя е редактор на 

изданието, а аз съм – издател. Следващите книги от поредицата „Социолингвистика” 

вече публикувах като съавтор и редактор. Там са и изследванията ми на езика на 

Промяната в България. Анализи на базата на лично събран емпиричен материал от 

мястото на събитието. Оставям въпроса за научните публикации в България и ролята 

им за научното израстване на учения без коментар. Показателен е фактът обаче, че 

колежката ми Татяна Шамрай не се възпротиви срещу името й да стои думата 

„редактор”. Ето, такава е българската наука. Пиша тези редове за хората, които са 

извън системата и си позволяват да си въобразяват, че има съвременна наука в 

България. Не, няма. Останали са хората от старата номенклатура, останали се 

стереотипите им на симулиране на дейност, а не на реално извършвана работа. 

 

По-нататък механизмът на процедурата включва предвиденото от научната 

номенклатура разделяне на гласовете при гласуването в Научния съвет, т.е. взети са 

мерки за имитиране на различни предпочитания, но резултатът трябва да бъде 

желаният от номенклатурата –  да няма избор на кандидат. Следва разглеждане на 

конкурса във второто звено в йерархията на Висшата атестационна комисия -  

Филологическата комисия на ВАК. И там, най-неочаквано, се взема решение за 

назначаване на суперрецензент, защото се вижда драстичното разминаване на 

специалността на предпочетения кандидат, съвсем формална, но съществена причина, с 

шифъра на специалността социолингвистика. В науката има и шифри, всичко е скрито-

покрито. Така конкурсът стига до третата инстанция, която трябва да вземе решения – 

Президиумът на Висшата атестационна комисия. Там пък аз съм взела 

предохранителни мерки. Кандидатствала съм само с трудовете си до 1989 г. и съм 

„спестила” книгите си от времето на посттоталитаризма, които изследват 
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демократизацията на България. Просто трик, защото зная, какъв е съставът на 

Президиума на ВАК.  

 

Трябва да спомена непременно един любопитен и не само любопитен факт. Тогава 

колегата ми от университета ст.н.с.І ст. дфн Владко Мурдаров доброжелателно ме 

упрекна, че не съм представила няколкото книги, които бях издала през 90-те г. По 

начало вярвам само 50% на всяко твърдение, а него лично подозирах, че е „в комбина” 

с комунистите, той, синът на стария софийски „буржоа”, защото през 70-те г. му 

разрешиха да учи и работи в Австрия, а подобни действия бяха привилегия само за 

комунистите и служителите на Държавна сигурност, не и за простосмъртните българи, 

включително и учените. Посочих му чл. 5 от Закона за научните степени и научните 

звания от 1972 г., който ме задължава като учен да подпомагам изграждането на 

социализма в страната си. Не се изненадах обаче, когато името му излезе в Решение № 

72 на Комисията по досиетата, в качеството му на водещ на предаване в електронна 

медия – Българската национална телевизия, като агент и секретен сътрудник на 

Държавна сигурност - 

http://comdos.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=902&Itemid=47 . Вж. и 

онлайн-публикацията на Тома Биков „Досието на Владко Мурдаров” - 

http://www.glasove.com/article-3428.php .  Просто тогава, през 1998 г., колегата ми от 

университета Владко, с който бяхме в една група, е решил да ме подведе и аз да 

представя книгите си през 90-те г., в които изследвам посттоталитарния език в 

България, т.нар. език на Промяната след 1989 г. и толерирам демократичното му 

развитие. А той е вършел услуга на комунистите. Ако бях предприела това действие, 

конкурсът щеше да се провали по идеологически причини, необявени гласно. Не е 

случаен фактът, че гласуването на членовете на Президиума на Висшата атестационна 

комисия е тайно и неаргументирано, а не явно и аргументирано. Мотиви при отказ не 

се посочват в нарушение на всички правни норми – и на международното, и на 

националното право решенията на Президиума на ВАК не се мотивират. И сега, през 

2010 г. Така най-неочаквано и за самата себе си се хабилитирах, а аз просто проверявах 

системата и знаех, че тя няма да ме допусне. Този път обаче тя се пропука.  Никой член 

на Президиума на ВАК не се е замислил дори да пита, защо между 1988 и 1998 г., цяло 

десетилетие,  не съм издала нито една книга. Мислили са, че съм изпуснат 

номенклатурен кадър на Партията (разбирай Българската социалистическа партия – 

бел. ЛЙ) и трябва скоростно да се хабилитирам. Изпуснаха ме. Не ме познаваха като 

име, аз стриктно спазвах социалната хигиена на човека, набеден за „враг”, да не 

излизам на преден план, да не се показвам.  Нека някой сега да ми каже, че трябва да 

уважавам йерархията в българската наука, след като познавам механизма на 

създаването й. Не, не я уважавам, тя не е създадена на базата на труд и научни 

постижения, както е в науката на развитите страни, а само на базата на вярност и 

преданост към комунистическите идеи. Въобще – жалка история. 

 

За разведряване ще разкажа още един любопитен случай от апаратните игри в 

Централно управление на БАН. През 1985 г. в Източен Берлин имаше конференция на 

социолингвистите от социалистическите страни. Кандидатствах. Имах разработки по 

социолингвистика, дори бях организирала в България школи по социолингвистика, 

докладите публикувах в поредицата „Въпроси на социолингвистиката”, пак моя идея, 

владеех писмено и говоримо немски език.  Въпросът трябваше да се реши в Централно 

управление на БАН, отговаряше акад. Благовест Сендов като заместник-председател на 

БАН  и аз отидох при него. Молбата ми беше резулирана по следния начин – не на 

листа хартия, а на залепено жълто листче, което много лесно се отлепя от листа на 

http://comdos.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=902&Itemid=47
http://www.glasove.com/article-3428.php
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молбата. Както и предполагах, Централно управление на БАН не ми осигури 

необходимите финансови средства за командировка и участие с доклад на 

конференцията като представител на България. Ето още един трик, използван от 

комунистическата номенклатура. Резолюция на самозалепващо се листче е ясен 

вътрешен сигнал, че не съм човек от номенклатурния апарат и следователно не трябва 

да бъда командирована. Изкуствена селекция на учените по идеологически признак. 

Голяма конспирация, голямо нещо. Ето я изкуствената селекция на научните кадри в 

БАН. До този момент си мислех, че акад. Благовест Сендов като умен човек само търпи 

действията на комунистическата номенклатура и е използван, когато трябва да се 

покаже и интелект, особено при „озаптяване” на исканията на младите учени, на което 

съм била свидетелка при негови срещи в Студентския град. Не, той е част от 

комунистическата номенклатура в науката, той се е сраснал с нея. Докато гледах  как 

резолираше молбата ми на жълтото листче, вече знаех, че няма да замина и участвам в 

конференцията на социалистическите социолингвисти в Източен Берлин. Наистина не 

заминах. Системата работи безотказно. Идеологическата система на социализма. 

 

Текст: 

 

Висша атестационна комисия,  

Министерски съвет, 

Площад „България” 1, София 1463,  

телефон 953 04 72, електронна поща alexfedotoff@yahoo.com ,  

проф. дфн Александър Федотов, Председател на ВАК 

 

4 450-ВАК 

София, 13.04.2010 г. 

 

До 

госпожа Соня Божикова 

началник на отдел „Приемна” 

Администрация на  

Министерския съвет 

 

госпожа Мария Фъртунова 

директор на дирекция „Висше образование” 

Министерство на образованието, 

Младежта и науката 

 

ст.н.с. д-р Любима Йорданова 

/адрес… - ЛЙ/ 

 

Уважаема госпожа Божикова, 

 

По повод На Вашите писма № 2392/03 от 23.03.2010 г., № 0301-7 от 01.04.2010 г. и 

сигнала от ст.н.с. д-р Любима Йорданова Димитрова бих искал да Ви Информирам за 

следното: 

 

1. ВАК е звено с изпълнителни функции. Като Председател на Президиума на 

Висшата атестационна комисия нямам право да коментирам състава на 

Президиума, тъй като по закон ТАКЪВ СЪСТАВ се определя от министър-

mailto:alexfedotoff@yahoo.com
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председателя на Република България. Съставът на сегашния Президиум е 

определен със заповед № КВ-79 от 21.07.2009 г. 

2. На основание чл. 27а от ЗНСНЗ решенията на Президиума на ВАК нямат 

обратна сила. Казано с други думи, опитът на д-р Любима Йорданова да бъде 

преразгледана нейната процедура е неосъществим. Единственият начин е 

процедурата да тръгне стартира от обсъждането на нейната дисертация в 

ПЪРВИЧНО НАУЧНО ЗВЕНО. 

 

С уважение, 

 

Председател на Президиума на ВАК:  

/Проф. Александър Федотов/ 

 

Анализ: 

 

Как се манипулира информация във ВАК? 

 

Първият блок с адреса, телефоните, имената и имейла  на  председателя на Президиума 

на ВАК трябва да създадат усещането за респект към институцията, както и  за внушат 

убеждението за наличие на сериозна работа. Така ли е в действителност? 

 

По т. 1. Моят „сигнал” не е по отношение на състава, него аз не коментирам. 

Коментирам единствено представянето на позицията в научната йерархия на членовете 

на ВАК еднакво за висшите училище и Българската академия на науките, което не 

отговаря на истината по действащия  към момента „Закон за научните степени и 

научните звания”. Всички членове на Президиума на ВАК, назначени със заповед № 

КВ-79 от 21 юли 2009 г., са означени като професори и академици. Става дума за 

документ с невярно съдържание, който и сега, когато пиша този текст, може да се 

види в посочения сайт на Висшата атестационна комисия.  В науката и висшето 

образование има според закона старши научни сътрудници І степен (в БАН) и 

професори (във висшите училища), а академиците не са свързани нито с науката, нито с 

висшето образование. Те не се избират от Висшата атестационна комисия, която 

присъжда научни степени и научни звания по „Закон за научните степени и научните 

звания” от 1972 г. Промяна вече има, но след публикуването в  „Държавен вестник” на 

приетия на второ четене на 15.04.2010 г. и публикуван на 21.05.2010 г. в „Държавен 

вестник” „Закон за развитието на академичния състав в Република България”. С други 

думи проблемът е не съставът, а невярно означаните научни звания и научни 

степени на членовете на Президиума на ВАК, повечето (или всички) от които са 

доктори на науките, неозначено. До присъждане на научната степен „Доктор на 

науките” по начало достигаха само членовете на комунистическата номинклатура. За 

учените в България тя и сега е недостъпна. 

 

Проблем също така е надпенсионната възраст на повече от членовете на сега 

действащия Президиум на ВАК, назначени на държавна длъжност, тъй като повечето 

от половината от членовете му, а може би и повече (не за всички можах да направя 

проверка в Google, а е възможно и съвпадане на имената – ЛЙ) са на възраст над 65 г., 

пенсионната възраст за учените от Европейския съюз, включително и България. 
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Като говоря за апаратни игри на администрацията, тук използваната манипулативна 

стратегия е подмяна на текста, свързана с изместване на вниманието встрани от 

тематиката. 

 

По т. 2. Цитираният текст е с безумната абревиатура, за да не бъде разпознато и остане 

скрито наименованието на закона – „Закон за научните степени и научните звания” от 

1972 г. Защо е важна годината? Защото този закон е от т.нар. „заварени закони” към 

1989 г. и той не се изпълнява в членовете, които противоречат на Конституцията на 

Република България според параграф 3, ал. 1 от Конституцията, Преходни и 

заключителни разпоредби: „Разпоредбите на ЗАВАРЕНИТЕ закони се прилагат, ако не 

противоречат на Конституцията”.  

 

Колкото до идеята на проф. дфн Александър Федотов да защитавам два пъти 

дисертацията си в България, защото три състава на Президиума на ВАК  с председатели 

Марков – Кендеров – Федотов са упражнили идеологическа цензура към темата ми за 

демократичното развитие на България, като са нарушили Конституцията на Република 

България от 1991 г., мога да кажа, че тя е непродуктивна, защото имам подадена жалба 

в Европейския съд за правата на човека в Страсбург от 2003 г. и вече чакам 

разглеждането на делото срещу Република България. Защо? Защото две държавни 

институции – Централно управление на БАН и Президиумът на ВАК при 

Министерския съвет са нарушили правото ми на изразяване на мнения и са упражнили 

образователна и политическа дискриминация, както и дискриминация за обществено 

положение в нарушение на чл. 10, т.1 и чл. 14, във връзка с чл.17 на европейската 

„Конвенция за защита правата на човека и основните свободи”.  

 

Впрочем от юли 2010 г. има Постановление № 34984/ 16.07.2010 на прокурор 

Екатерина Микова на Софийска районно прокуратура, в която проф. дфн Александър 

Федотов е посъветван да реши случая. Текстът на прокурор Микова е следният – 

„следва от страна на ВАК на Йорданова да бъде указано мотивирано как да получи 

исканата от нея научна степен.” Мога да прекратя съдебната процедура в Страсбург 

само в случай, че получа диплома си от Президиума на ВАК. Мнението ми не подлежи 

на обсъждане. Аз съм положила десетгодишен труд за дисертационния си труд. Досега 

нямам мотивиран отговор за отказ при четири позитивни отзива (три рецензии и един 

докладчик във Филологическата комисия) от четири възможни. Въпреки това 

комунистическият Президиум на ВАК, в който няма нито един политолингвист, нито 

човек, който разбира, с какво се занимава науката политолингвистика, отказва 

неаргументирано, немотивирано да ми присъди диплома. Ето това се казва 

комунистическа наука в България. И през 2010 г. Мълчи се по въпроса, че в отказа на 

Президиума на ВАК през 2002 г. няма мотиви, няма и подпис на председателя на 

Президиума на ВАК ст.н.с. дбн Георги Марков, което прави документа недействителен. 

По този въпрос мълчеше и председателят на Президиума на ВАК в предишната 

комисия акад. Петър Кендеров, също човек от комунистическата номенклатура, 

ортодоксален комунист. Така Президиумът на ВАК си играе на наука, но съвсем 

сериозно селектира учените по принадлежност или симпатии към комунистическата 

идеология или не. 

 

В манипулирането на процедурата сериозно участие взе и акад. Михаил Виденов, който 

много добре ме познава като учен, уж заедно утвърждавахме научното направление 

социолингвистика в българистичната наука, но човекът си е комунист и продължава да 

изпълнява партийните си поръчения. Председател е на Специализирания научен съвет 
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по славянско езикознание, макар че е на 70 г. Пенсионната възраст на учените в 

Европейския съюз е 65 г., но той е с привилегии като комунист, сега социалист. 

 

В жалбата си до Европейския съд за правата на човека от 2003 г. моля Съда в Страсбург 

за съдействие, за да защитя дисертацията си например в Института по славистика при 

Хайделбергския университет, където темата няма да бъде цензурирана подобно на 

България. Тук предаността към социалистическите идеи не е изживяна от 

комунистическата номенклатура, която управлява науката все още, в Хайделберг тя не 

е съществувала въобще. Още повече, че съм докладвала идеите си, разработени в 

дисертацията, на два научни симпозиума, организирани през 1991 г. и 1999 г. от проф. 

д-р Балдур Панцер, директор на Института по славистика при Рупрехт-Карловия 

университет в Хайделберг. Цялата процедура трябва да бъде платена от държавата 

България заради едно комунистическо твърдоглавие, което за пореден път злепоставя 

България в Европа. Сумата е сериозна. 

 

5.2.1. Манталитетът на българите  

на границата на две исторически епохи; конфликтът старо/ ново 

 

Разколебаването на социалистическите норми се усеща веднага след началото на 

Промяната в България през ноември 1989 г. Ще илюстрирам с много ярък пример от 

речевия етикет.  Още на първия голям митинг, проведен на 18 ноември 1989 г. в София, 

макар и несмело и с чувство за хумор и раздяла с миналото, хората се обръщаха един 

към друг с господин и госпожа. Малко по-късно, през 1991 г. на една тематична 

конференция в Университета в Хайделберг, на която бях представител на България и 

която беше посветена на Промяната в Централна и Източна Европа, колегите от 

Западна Европа ме питаха шеговито, дали съм другарка или госпожа. И аз шеговита им 

отговарях, че вече съм госпожа. Именно шеговито, те са интелигентни хора и нямаше 

дори и намек за ирония, точно обратното – приятелски подадена ръка към колегите от 

Източна Европа. На такъв жест е готова само интелигенцията. Тя лесно преминава през 

граници и исторически епохи.  

 

Казвах, че съм госпожа. И цитирах една своя публикация в първите броеве на в. 

„Демокрация”, в която като лингвист, така съм се и подписала, след името ми съм 

сложила думата езиковед, съм алармирала навреме за смяна на речевия етикет на 

българите. Извадката от емпиричния материал за политическия български език от това 

време е от три заседания на Кръглата маса, проведени на 7 януари, 6 и 12 февруари 

1990 г.  

 

Общуващите от двете страни на масата в еднаква степен чувстват тежестта на 

комуникацията, но общо взето, формите господин и госпожа се използват 

последователно от представителите на Съюза на демократичните сили, а 

представителите на Българската комунистическа партия особено много внимават в 

съобразяването си с престижните етикетни форми на Съюза на демократичните сили.   

 

Спасително средство в такива случаи е наличието на някаква титла – доктор, академик, 

професор, министър, генерал, към което общуващите и от двете страни на масата с 

облекчение посягат за избягване на тягостната атмосфера.  

 

Завършвайки, соча необходимостта от връщане на формите господин и госпожа 

(изписвани пред името съответно – г-н и г-жа )  в обществената комуникация на 
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България като общозадължителни средста на езиков израз, поддържащи социалната 

дистанция и засвидетелствуващи уважение, в някои случаи – и почит, към партньора. 

Формите другар и другарка  трябва да останат в тяснопартийна употреба за израз на 

близост в идейно отношение. И съм си позволила един съвет. Добре би било 

постепенното връщане и налагането на формите господин и госпожа в националната ни 

комуникация да започне от националната Кръгла маса.Защото най-малкото е неучтиво 

за държавния глава на НР България у нас да се пише и говори като за Петър Младенов 

(телевизионен запис от Българската национална телевизия от 15.02.1990, предаването 

„По света и у нас”), когато президентът на САЩ адресира телеграмата си „До Негово 

превъзходителство председателя на Държавния съвет на НР България г-н Петър 

Младенов”, спазвайки валидния в цял свят дипломатически етикет.  (Йорданова 1990) 

 

5.2.2. Съдът в България и 

въпросът за дискриминацията  днес 

 

Ще илюстрирам състоянието на българския съд и степента на проведена реформа и 

хармонизация с Европейските правни норми в периода 2006-2010 г. във връзка с дела, 

включващи признака „политически убеждения‟. За илюстрация използвам гр. д. № 

14288/2006 г., Гражданска колегия, 29-ти състав, Софийски районен съд, с уточнения, 

изискани от съдията и внесени в СРС на 10.07.1006 г. Делото е продължено в Софийски 

градски съд, Гражданска колегия, въззивно дело № 1096/ 2007 г. и Върховен 

касационен съд, 4-то гражданско отделение, гр. д. № 1207/ 2009 г.  

 

Гражданското дело, заведено в Софийския районен съд, експлицира следните 

дискриминационни признаци: 

 

 Политически убеждения, 

 Обществено положение, 

 Социален произход. 

 

В хода на делото по настояване на съдията от СРС се обособява и признакът 

„Упражнен психически тормоз’. 

 

За да спестя място, ще цитирам  и анализирам само извадки от  два документа от 

въззивната инстанция: 

 

Решение № 147, 10.06-2009 г., Софийски градски съд, Въззивна колегия, ІV Д отделение, 

Председател: Геника Михайлова, Членове: Николай Енчев, Светослав Василев 

 

… 

 

Гражданската отговорност на ответника като длъжник е обосновима при събрани 

доказателства за партийната принадлежност и/ или политическите убеждения 

на служителите на ответника, формиращи ръководните и академичните органи 

на Института при БАН. Единствено тогава е възможно произходът на ищцата, 

това че баща й е бил офицер в Армията на Царство България и политическите й 

убеждения и в частност, това че са различни с тези на служителите на БАН, да 

направят вероятни твърденията, че тя е жартва на дискриминация. Не и това, че 

научната й кариера се е развила не в очакваните от ищцата темпове и обхват.  

Нито това, че в периода 1993 – 2006 г. Институтът при БАН трикратно е 
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уволнявана незаконно. По делото не са събрани доказателства за партийната 

принадлежност или за политическите убеждения на служителите в Института, 

формиращи неговите ръководни и академични органи в периода 1993 – 2006 г. … 

Следователно искът е недоказан по основание. 

 

Анализ: 

 

Цитираният текст има няколко центъра, но основно е организиран около партийната 

принадлежност и/ политическите убеждения на служителите на Института за български 

език при БАН, „формиращи ръководните и академичните органи”. Изискванията от 

страна на съда на доказателства за партийната принадлежност и политическите 

убеждения на ръководните органи в Института за български език е несъстоятелно по 

две причини. Първа причина. В Конституцията на Република България от 1991 г. се 

казва ясно и категорично: „Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се 

основава върху принципа на политическия плурализъм.(2) Нито една политическа 

партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.” Е, тогава, 

какво значение има политическата принадлежност на учените, управляващи науката в 

Института за български език при БАН? Защо трябва да се търси политическа 

принадлежност, тя какво би доказала? Членовете на Българската комунистическа 

(социалистическа) партия са толкова различни като личности, колкото и членовете на 

другите български политически партии и безпартийните граждани в Република 

България. Този признак е нерелевантен по отношение на делото. Втора причина. 

Номенклатурата, управляваща БАН, Централно управление и научните институти, се 

ранжира по следния начин: 1) членове на БКП (БСП), които в посттоталитарния 

период стоят главно на заден план и управляват чрез подставени лица безпартийни; 2) 

членове на Българската комунистическа партия (Българската социалистическа 

партия), щатни и извънщатни сътрудници на Държавна сигурност; 3) нечленове на 

БКП (БСП), сътрудници на Държавна сигурност, 4) съветски (руски)  граждани; 5) 

съветски възпитаници, българи, завършили висшето си образование и/ или 

аспирантура в Съветския съюз, след разпадането му – в Русия. 6) безпартийни 

послушковци, които обикновено работят на изпълнително равнище. Именно те, 

категория 6) са най-страшната категория, изпълнителите, слугинажът, т.нар. 

безпартийни. Те са хората, които се използват за мръсни поръчки. Част от тях са учени, 

друга част са служители от Института, хора от административния и техническия 

персонал, от които се изисква единствено вярност и преданост, които често пъти 

включват и подмяната на документацията. 

 

И тук ще цитирам за илюстрация един „протокол”, даден на техническия персонал да 

се подпише. „Днес, 25.07.2000 г. (вторник) Албена Георгиева, машинописка, от 

канцеларията на Института за български език, Виолета Босолова, специалист 

счетоводител и Силвия Кадреева, касиер направиха проверка и констатираха, че н.с. 

д-р Любима Йорданова Димитрова не е присъствала в Института, без да се е обадила 

по телефона, че има уважителни причини да не се явява на работа в горепосочения 

ден. За верността на горното се подписваме: (три подписа с имена – бел. ЛЙ).” В 

архива си имам няколко подобни текста, написани за различни дни за достоверност, за 

да бъде излъган Съдът, евентуално. Информацията съдържа три неистини. Първата се 

свежда до факта, че вторник не е присъствен ден за Института, присъствени дни са 

само понеделник и четвъртък. Ако има заседание, хората се събират, но иначе който е 

свободен, идва, за да си поговори с колегите. В приемните часове работа по принцип не 

се върши, тя се върши, когато ученият е сам с книгите и компютъра си. В приемните 



 188 

часове могат да се чуят кулинарни разговори или разговори за филма по телевизията 

снощи, най-честите теми. Втората неистина се състои в цитирането на научното ми 

звание съзнателно погрешно – научен сътрудник. Всички колеги в Института знаят, че 

две години по-рано съм се хабилитирала и съм старши научен сътрудник, но 

директорката Юлия Балтова вече е решила самоволно да ме понижи в звание, без да 

сезира Висшата атестационна комисия, която ми го е присъдила и е единственият в 

държавата оторизиран орган и го е направила без мое знание. Третата неистина се 

свежда до факта, че съм уведомила директорката си, като съм спазила сроковете, 

предвидени в Кодекса на труда, след като се съветвах с една фондация за репресирани 

жени и съм си взела отпуск, за да работя в библиотека. Четири години, в периода 1996-

2000 г., директорката Балтова не ми е разрешавала да ползвам редовния си годишен 

отпуск. Нямам издадена заповед. По това време прерових библиотеката на Фондация 

„Отворено общество”, защото работех (в редовния си годишен отпуск! – бел. ЛЙ) за 

създаване на „Библиография на Промяната – 1990-2000 г.” Ето за какво се използва 

административният и техническият персонал в Института за български език при БАН, 

за репресия срещу хабилитираните учени. И трите колежки са със средно образование. 

 

Ако Съдебният състав беше разпитал като свидетели исканите от мене ст.н.с. д-р Юлия 

Балтова, безпартийна, директор на Института за български език при БАН и ст.н.с. д-р 

Татяна Шамрай, безпартийна, ръководител на секция със социолингвистична 

проблематика, за която тя не е и чувала, щеше сам да стигне до същия извод, но той не 

благоволи да ги призове. 

 

Ако Съдебният състав на въззивната инстанция Софийски градски съд, ГК, ІV Д 

състав, беше изискал по Института за български език при БАН цялото ми трудово 

досие, т.е. беше се вслушал в искането ми, което повтарях на всичките девет заседания 

на въззивната инстанция, щеше да намери много документи на нарушения на научното 

и трудовото законодателство, но той не го направи. Не задължи ответника да 

предостави исканата от мене документация и взе страната на държавната институция. 

Къде всъщност остава изискването на чл. 6 от европейската „Конвенция за защита 

правата на човека и основните свободи” за независим и безпристрастен съд, който в 

разумен срок гледа делата на гражданите? 

 

Така че личните политически убеждения са си лични убеждения и всеки гражданин има 

право на своите политически убеждения в рамките на закона, а спазването на влезлите 

в сила закони на държавата или нарушаването им е съвсем друг въпрос. Съдебният 

състав трябваше да съсредоточи вниманието си именно върху нарушаване на 

законността от служителите на института, бях предала целия си личен архив в отделна 

папка в размер на 696 страници, но тя не беше дори отгърната от съдиите по делото.  

 

Твърдението за научната ми кариера и развитието й е поредният нонсенс в Решението, 

защото темповете и обхватът на израстване в научната йерархия зависят от срокове, 

наложени от макар и остарелия „Закон за научните степени и научните звания” от 1972 

г., валиден в периода, който задължава нехабилитираните учени да бъдат атестирани на 

3 години, а хабилитираните – на 5.  Атестирането ми за научен сътрудник първа степен 

беше през 1985 г., а бях повишена чрез конкурс и се хабилитирах 13 години по-късно – 

през 1998 г. Никой не се е интересувал от мене, работя ли, не работя ли, за какво 

всъщност получавам заплата. Истината е друга. Хора с моя политически произход не се 

допускаха до хабилитация, защото хабилитацията означаваше да вляза в системата на 

управление на науката, нещо нежелателно и недопускано от комунистическата 
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номенклатура. За разлика от мене колегата историк ст.н.с. д-р Георги Първанов, в 

момента президент на Република България, е имал летящ старт и за осем години е 

прескочил пет стъпала на йерархията, което може да се проследи в сайта му. 

Просроченият срок за атестиране може и да не показва експлицитно политическа 

дискриминация, но съвсем сигурно показва дискриминация по признака „обществено 

положение‟, който е включен в съдебния иск. 

 

Дискриминационните признаци, които Съдебният състав би трябвало да съобрази и 

анализира, са не един, а четири, заложени в делото още в Софийския районен съд: 

политически убеждения, обществено положение, социален произход, упражнен 

психически тормоз. За останалите три Съдебният състав въобще не се е произнесъл в 

Решението си. 

 

Текст: /Текстът пази оригиналния правопис, грешките не са редактирани – ЛЙ/ 

 

Възражение от Института за български език при БАН,  

Представляван от юристконсулт Илка Димитрова 

 

относно жалба от Любима Йорданова 

срещу Решение на СГС-ІV „Д” по гр. д. 1096/2007 г. 

 

Моля, да отхвърлите подадената жалба от Любима Йорданова, като необоснована, 

несъстоятелна, недоказана и противоречаща на правната норма и поведение, и 

представените доказателства към нея, като неотносими по предмета на спора и 

Моля, да постановите Решение по силата на което да оставите в сила Решенията на 

предходните съдебни инстанции изградени и мотивирани върху цялостната 

фактология по делото, поради следните съображения: 

 

В хода на процеса и пред двете инстанции беше доказано по неоспорим начин, че 

жалбоподателката не е понесла никакви щети в разултат на виновни и 

противоправни действия от страна на Институт за български език при БАН. Не 

бяха установени обстоятелства или факти, довели до наличието на вреди или 

пропуснати ползи от нейна страна по повод изпълнение на възложената й работа 

или по повод нарушаване на нейните трудови права, дискриминация и 

поставянето й в неравностойно положение спрямо останалите й колеги, относно 

нейният произход или политически убеждения от страна на ръководството на 

Института. Недоказани останаха всички нейни твърдения, че по някакъв повод или 

умисъл е оказвало въздействие за каквато и да е било нейна реализация в чужбина. 

Такива задачи или планови дейности тя не е имала в служебните си ангажименти. 

Нещо повече, тя се стреми да убеди съда, че през исковия период работейки по свои 

частни ангажименти е възпрепятствана да се реализира без това, да бъде 

подкрепено с каквито и да било доказателства от нейна страна. Невярна е 

твърдението, че е била уволнявана няколкократко поради проявена дискриминация 

или политически гонения.  По делото сме представили Решение на ВКС № 847 от 

22.05.2006 г., с което се потвърждава дисциплинарното уволнение на ищцата за 

системно и безпричинно отсъствие от работа и там няма никъде визирани 

политически или други дискриминационни основания, а всичко е станало при 

стриктно спазване на нормите на КТ от страна на работодателят й. Напротив тя 

никъде по време на трудовото съдопроизводство пред трите съдебни инстанции не е 

предявявала такива претенции за нарушаване на правата й или за проява на 
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вискриминационно отношение, произход или политически убеждения към нея от 

страна на работодателя си. Тя не е поставяла и като аргумент, че била лишена от 

конституционното й право на труд и нарушени човешки права, при уволнението си, 

тя просто и дисциплинарно уволнена при грубо нарушение на КТ от нейна страна. 

Неоснователни са оплакванията й, че не са допуснати свидетели за да докажат нейни 

измислени твърдения, напротив, по време на съдебния процес бяха събрани 

достатъчно писмени и гласни доказателства, за да може Съда да изгради мотивите 

си и обоснове решението. Самото съдебно дело е доста голяма по обем и съдържание, 

където са налице и достатъчно доказателства, които оборват предявеният от нея 

иск по основание и размер. Нееднократно й бе давана възможност да конкретизира 

обвиненията си и да представи доказателства в тяхна подкрепа, защото 

истината е, че никой в Института не е знаел, нито произхода й, нито 

убежденията й.  От нея се е изисквало спазване на трудовата дисциплина и 

резултати от работата, така както и от всички останали служители напълно при 

равни условия, права и задължения. Тя най-демонстративно показа своя начин на 

поведение и в съдебната зала, постоянните заплахи за разправа пред съда в 

Страсбург или други международни форуми е станало нейна самоцел за 

конкактуване със съдебните инстанции всички нас. 

… 

 

Анализ: 

 

Конкретизацията е в документите, които съм представила като доказателства. На първо 

място ще посоча двете досиета от Държавна сигурност, подпечатани със синия 

печат на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност 

на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия – на баща ми Йордан Димитров Йорданов и на брат 

ми Димитър Йорданов Димитров, страници 24-32 и 33-59 от делото в СГС и 

публикация от в. „Работническо дело” за политическото уволнение на баща ми от 

българската армия в първата група уволнени офицери  на 17 юли 1946 г., 

страници 219-212 от делото, които Съдебният състав въобще не коментира, а те са 

ключови доказателства за дискриминационния признак „социален произход‟. 

 

За по-лесно разпознаване по дискриминационни признаци доказателствата в делото във 

възивния СГС са отбелязани с различни цветове на лепенки: за политически убеждения 

– червено; за обществено положение – зелено; за социален произход – жълто и за 

системно упражняван психически тормоз – оранжево. 

 

Няма смисъл да коментирам обичайните правни клишета в текста на И. Димитрова, 

които се срещат във всяко дело – необоснован, несъстоятелен, неоснователен, 

недоказан, противорещаш на правната норма и поведени, доказано по неоспорим 

начин, . 

 

Има смисъл обаче да се поразсъждава върху т.нар. частни ангажименти, нейни 

измислени твърдения, никой в Института не е знаел нито произхода й, нито 

убежденията й,от нея се е изисквало спазване на трудовата дисциплина и резултати 

от работата, така както и от всички останали служители напълно при равни 

условия, права и задължения, заплахи за разправа пред Съда в Страсбург или други 

международни форуми. 
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Представените като частни ангажименти са работата ми в секцията с основна 

проблематика „социолингвистика‟, която успях да създам в Института за български 

език при БАН през 1992 г. Темата е „Езикът на тоталитарната и 

посттоталитарната обществена система”. В посочения период аз лично съм се 

занимавала с посттоталитарната обществена система и езика й. Първата си книга 

издадох през 1993 г., монографията „Езикът на Промяната”, която включва 

развитието на българския книжовен език в периода 1989 до 1992 г., приемането на 

държавата ни в Съвета на Европа. Втората, т.е. първата книга от поредицата 

„Социолингвистика” издадох през 1994 г. Следваха още три книги от поредицата. 

Всички те не бяха публикуване в Академичното издателство „Марин Дринов”, където 

се публикуват книгите на учените от БАН поради наложена идеологическа цензура от 

Ръководството при формално съществуване на секцията и тематиката й. Ето така се 

имитира наука, като привидно се създава впечатление, че нещо съществува.  

 

Там, в книгите, са „убежденията ми”, аз действително подкрепям демократизирането 

на държавата си и общия ход на демократичните промени в Централна и Източна 

Европа. Именно убежденията ми, изразената свобода на изразяване на мнение, обаче 

срещна свирепия отпор на държавните власти в Института за български език и 

репресиите не закъсняха. Говоря за периода след 1989 г., след рухването на 

социалистическата система в Европа, но, очевидно, не и в България или поне не в 

такава степен, която да гарантира необратим демократичен преход на държавата ни. 

 

Други частни ангажименти са също неразделна част от работата на учените – 

участието им с доклади на международни конференции. Към делото в СГС съм 

представила, маркирани с червено, копия от съдържанията на сборниците от 

конференции, в които съм участвала в Копенхагенския университет – 1990, 1992, 1994, 

1998 г. и Хайделбергския университет, Института по славистика – 1991, 1999 г. Всички 

те са след 1989 г., преди това нямах право да пътувам „на Запад”. Заминаването и 

участието с доклад на конференция е свързано с покани, а те са на базата на извършена 

работа, която е разпространена в професионалната общност като информация чрез 

книги, а по-късно и чрез интернет. Друг е въпросът, че за моите командировки винаги 

нямаше пари в БАН и трябваше да търся спонсори. Първото ми пътуване до 

Копенхаген през 1990 г. беше само с наличен билет за пътуване с влак, но без пари за 

хотел и пребиваване по време на конференцията. Юридическият термин е неравно 

третиране, нали? 

 

Ако никой не е знаел за произхода ми, защо във връзка с аспирантурата ми се наложи 

да извадя свидетелство за съдимост за баща си и защо Петър Попов трябваше да дава 

сведения за баща ми като за „патриотичен гражданин на нашата родина”, който 

„съзнателно работи за нейното процъфтяване”? Документът е адресиран до 

Партийното бюро на първичната партийна организация на Българската комунистическа 

партия в Института за български език при БАН е и от 20.03.1974 г., приложен към 

досието ми, което Съдебният състав не задължи Института да представи в Съда. Защо 

трите шестици от конкурса ми не бяха достатъчни, за да стана аспирантка от 2.01.1974 

г.? Как ще ми отговори Илка Димитрова на този въпрос? 

 

Как звучи идеята за „спазване на трудовата дисциплина и резултати от работата, 

така както и от всички останали служители напълно при равни условия, права и 

задължения”? Институтът работи на ненормиран работен ден, понеделник и четвъртък 

са дните, в които има определени часове евентуално за заседания, учените работят по 
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библиотеки, събират емпиричен материал „на терен” (аз също, лозунгите от 

протестите), налице са резултатите от работата ми – няколко книги, но дали имам равни 

условия за работа, след като книгите ми не излизат от печат в Академичното 

издателство „Марин Дринов”? Просто Ръководството забравя да ги публикува както 

публикува книгите на другите учени от Института.Тогава?  Тогава се търсят спонсори и 

книгите пак се публикуват. Спонсорите, различни фондации, са отбелязани в началото 

на всяка книга и са приложени към делото, отбелязани с червена лепенка. Бих запитала 

И. Димитрова и Ръководството на Института: събирането на емпиричен материал, 

обработката му, анализът, търсенето на спонсори, работата в печатница с коректури на 

книгата – дали се включва в работния ден на учения или напротив? Или пак неравно 

третиране за мене и специално за мене, за разлика от другите учени в Института и 

България? Как бих могла да имам резултати от работата, ако не ги изработя? 

 

Специално заслужава да се отбележи твърдението на Илка Димитрова 

„дисциплинарното уволнение на ищцата за системно и безпричинно 

отсъствие от работа”. Интересно, къде ли съм ходила, когато системно, 

безпричинно съм отсъствала от работа? Къде ли ходи един хабилитиран учен? Къде 

съм била? На пилона в стриптийзбара? Или ми се е налагало да си взема редовен 

годишен отпуск през лятото на 2000 г. за минали години, за да мога да преобърна 

библиотеката на Фондация „Отворено общество” и заедно със студенти да създадем 

„Библиография на Промяната в България – 1990-2000 г.”? Идеята е немска, на 

колегата д-р Манфред В. Хелман, но реализацията е българска и е по повод 10-

годишнината на демократичния процес в България, нещо, което Ръководството и 

Научният съвет на Института за български език при БАН не пожелаха да видят. 

Библиографията е публикувана на компактдиск, също новост като технология на 

работа, непозната по това време в Института за български език при БАН.  

 

Впрочем директорката на Института по неведоми за мене причини отказваше да ми 

дава, единствено на мене, пак неравно третиране и психически тормоз, полагаемия ми 

се редовен годишен отпуск през 1997, 1998, 1999 и 2000 година. 

 

Уволненията на хабилитиран учен, без да бъде сезирана Висшата атестационна 

комисия, присъдила научното звание, е нерегламентирано и незаконно. В моя случай 

обаче е реално, отново неспазване на закона. ВАК е единствената национална 

институция, която присъжда научни степени и научни звания. Нейните решения не се 

отменят от по-нисша инстанция като Научния съвет на научен институт на БАН. 

 

Интерес представят т.нар. от И.Димитрова „заплахи за разправа пред Съда в 

Страсбург или други международни форуми”. Можем само да гадаем кои са 

„международните форуми”, с които „заплашвам Съда”, колкото до Европейския съд 

за правата на човека, той не е никаква заплаха за разправа. Той просто е наше, 

гражданско право, на българските граждани на Съвета на Европа от 1992 г. и на 

Европейския съюз от 2007 г., свързано с основните права свободи на човека, изразено 

доста мотивирано в европейската „Конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи”. 

 

За всички мои „измислени твърдения” има доказателства както в самото дело, така и в 

светлокафеникавата папка, озаглавена „Дело”, където съм представила копия от личния 

си архив, защото Съдебният състав не пожела да нареди на ответника да предаде копие 

от цялото ми работно дело от Института за български език при БАН. Размерът на 
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допълнителния доказателствен материал, който конкретизира твърденията ми, е 

696 номерирани страници и е внесен на 22.12.2008 г. с печат СГС, Гражданско 

отделение, 4-Д въззивен състав по дело № 1096/ 2007, СГС, ГО, ВС, 4-Д. 

 

Сега да цитирам малка част от моите „измислени твърдения”, ранжирани по 

дискриминационни признаци. В някои от документите от личния ми архив, се 

кръстосват различни признаци, затова изпускам текст, означен с многоточие, за 

да не се губи еднопосочността на признака в доказателството. Целите документи 

са на разположение на интересуващите се: 

 

1. политически убеждения (отнася се за работата, която извършвам като 

учен): 

 

 № ИБЕз-БАН 302/23.04.1996. Моя молба до директора на ИБЕз. „Във връзка 

с командироването ми за участие с доклад на Лексикографския симпозиум в 

Копенхаген моля най-учтиво да преразгледате решението си. Не е 

необходимо да ползваме валута от БАН. Моля сам ИБЕз да заплати билета 

за пътуване с влака и визата – 1760 лв. … От Източна Европа са допуснати 

само три доклада.” Следва мълчалив отказ.  

 

Докладът остава неизнесен на Копенхагинския лексикографски симпозиум, в 

който участват лексикографи от целия свят – от Европа и САЩ през Япония 

и Южноафриканската република. Лексикографията на развитите страни е 

електронна за разлика от българската, която още е „ръчна”, т.е. следва 

технологията на 60-те г., откогато е и Ръководството за съставяне на „Речник 

на българския език”, 1967 г. 

 

 № 33-27-16/28.05.1997. Моя молба за финансово подпомагане на книга от 

поредицата „Социолингвистика № 3” -  „От лумпена  до гражданина”. „До 

г-н Председателя на БАН член-кор. Иван Юхновски , Молба от Любима 

Йорданова… Уважаеми г-н Председател, Подготвям за печат книгата „От 

лумпена до гражданина”… с материали от Януарския мирен протест – 3.І.-

5.ІІ.1997 г. Книгата съдържа три части – студии на колеги от БАН и СУ, 

наблюдавали събитията, документален материал от лозунги, надписи, 

скандирания, песни на студенти и т.н., събрани лично от мене по време на 

шествията и митингите в София и снимков материал, създаден от няколко 

фотографи, документирали събитието. Известно ми е материалното 

състояние на БАН, но мисля, че би било добре, ако БАН се ангажира, макар 

и с малка сума, в изданието, документирало най-яркия момент в новата ни 

история. Досега имам финансовата подкрепа на Фондация „Отворено 

общество% и фондация „Свободна и демократична България”. Събрани са 

половината от необходимите средства. Продължавам да търся спонсори. 

Бих искала изданието да влезе в печатница преди въвеждането на валутния 

борд. Офертата е скъпа зараади качеството на хартията и цветните 

снимки. Моля най-учтиво при възможност БАН да подпомогне изданието. 

… П.П.Прилагам служебна бележка от „Отворено общество” и оферта.”  

 

Следва мълчалив отказ заради темата – демократичните промени в България 

и моето име на „дъщеря на враг на народа”. Другите колеги от институтите 

на БАН от обществените науки, моя профил, безпрепятствено публикуват 
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книгите си в Академичното издателство „Марин Дринов”. Книгата излезе от 

печат през август 1997 г., спонсорирана от Фондация „Отворено общество”, 

„Фондация „Свободна и демократична България” на Димитър Паница и 

Фондация „Конрад Аденауер”. Немската фондация помогна за регистриране 

на демократичния процес в България, Централно управление на БАН с 

председател член-кор. Иван Юхновски обаче не подкрепи демократизацията 

на страната и регистрирането на историческия период. Такъв е печалният 

резултат от оставането на комунистическата номенклатура в управлението на 

българската наука след 1989 г. Член-кор. Иван Юхновски е от крилото на 

т.нар. „безпартийни”, за които посочих, че са най-опасната част от 

номенклатурата в науката. 

 

 № ЦУ-БАН 33-27-16/ 23.03.1998. Моя молба до член-кор. К.Косев. 

„Обръщам се към Вас с молба да се разгледа повторно в Ръководството на 

БАН въпросът с командироването ми по ДФГ в Института за немски език в 

Манхайм. Документацията е при г-жа Рафаелова. От фондация „Хумболт” 

ме посъветваха да се обърна към ДФГ. Това може да стане след 

официалния отказ на БАн с посочване на причините. Немската страна ме 

приема и плаща за пребиваването ми. За мене остава непонятно 

непризнаването на втората ми специалност от Софийския университет 

немска филология. Имам и документ за владеене на езика в последните две 

равнища, които са единствено признавани от Германия. Отговарям на 

мюнхенския държавен стандарт, който е световно признат. Преди мене са 

само германистите, които едва ли са повече от няколко в 

хуманитаристиката (в БАН – бел. ЛЙ). В същото време се изпращат хора 

от обществените науки с английски език като посредник. Те едва ли ще 

работят с архивите на Германия.” 

 

Самият член-кор. Константин Косев е бил на подобна специализация в 

Германия и книгата му е отпечатана в Академичното издателство „Марин 

Дринов” (Косев 1996). Моите книги обаче по неведоми причини не се 

отпечатват в Академичното издателство „Марин Дринов”. Аз не съм от 

групата на верните и преданите, защото съм „дъщеря на враг на народа” и на 

мене не ми е разрешено да публикувам книгите си в Издателството на БАН, 

за да не се хабилитирам и нямам претенции за заемане на ръководна позиция 

в науката, с което да застраша монолитното единство на комунистическата 

номенклатура, Октопода, който и сега управлявя науката в БАН и спъва 

реформата и хармонизацията с европейските норми. 

 

 № ИБЕз-БАН 36/21.01.1999. Моя молба до директорката. „Моля най-учтиво 

да ми отговорите писмено на въпроса, по какви причини съм назначена за 

срок от 5 месеца и 19 дни /пет месеца и деветнайсет дни/ на длъжността 

старши научен сътрудник ІІ степен в ИБЕз – трудов договор № 7 от 

11.01.1999 г. Назначението е до 30.06.1999 г. Само ще Ви припомня, че 

заемам това място от 1977 г., когато след конкурс станах научен 

сътрудник. През лятото на 1998 г. след завръщането си от Германия бях 

дисциплинарно уволнена от Вас, докато бях в процедура за старши научен 

сътрудник ІІ степен и бях избрана от Комисията (Филологическата 

комисия към ВАК – бел. ЛЙ) във Висшата атестационна комисия при 

Министерския съвет на Република България. Уволнението им е вероятно 
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поради факта, че пиша и издавам книги по социолингвистика, 

направлението, което аз съм утвърдила в ИБЕЗ при БАН и в което робатя 

вече 20 години. През 1998 г., в периода, когато бях уволнена, осигурих 

отново милиони (има инфлация по това време – бел. ЛЙ) за следващата 

книга от поредицата, която издавам – „Социолингвистика” 4. Досега е 

неизяснен случаят, поради който най-успешно работещите сътрудници на 

Института, справящи се с работата в пазарни условия, се отстраняват 

от Института. На 15 октомври 1998 г., на заседание на Президиума на 

ВАК съм избрана за старши научен сътрудник ІІ степен. Коя е причината, 

поради която назначението ми е от 11.01.1999 г.? Може би фактът, че на 

10.01.1999 г. имах предаване по радио „Свободна Европа” във връзка с 

годишнината от Януарския мирен протест ’97? Въз основа на кой закон, 

член, алинея, старши научните сътрудници в България се назначават след 

спечелен конкурс за постоянно място за срок от 5 месеца и 19 дни. През м. 

юли 1999 г. ще последва ли поредното политическо уволнение, както това 

стана през 1998 г.? Причина за уволнението са издадените от мене книги за 

езика на Промяната в България, нали?”  

 

Без отговор. Своеволията продължават. Всички старши научни сътрудници в 

ИБЕз и въобще научните институти на БАН се назначават на постоянни 

трудови договори именно въз основа на този конкурс. Отново неравно 

третиране. 

 

 Доклад на ст.н.с.д-р Елена Тодорова, и.д. ръководител (и свидетел по делото 

– бел. ЛЙ), 22.11.1999.”Под общото заглавие „Българският език по време 

на тоталитарната и посттоталитарната обществена система” се 

представя поредица от периодично разработвани студии и монографии, 

чиято главна цел е да анализира различни страни от развоя на 

българския език, характеризиращи периода преди и след 1989 г.”  
 

ИЗДАДЕНИ ОТ МЕНЕ КНИГИ: монография „Езикът на Промяната”, 1993; 

научна поредица: Социолингвистика 1, 1994; (в съавторство с проф. д-р 

Клаус Матайер, Хайделбергски университет). Социолингвистика 2. Горещи 

точки на социолингвистиката. Германия., 1995; Социолингвистика 3. От 

лумпена до гражданина, 1997; Социолингвистика 4. 10 години ПРОМЯНА в 

Източна Европа. 1999. Доклади в Копенхагенския университет 1990, 1992, 

1994, 1998; доклади в Хайделбергския университет, Институт по славистика 

под ръководството на проф. д-р Балдур Панцер 1991, 1999; (в екип със 

студенти „Библиография на Промяната в България 1990-2000 г.” на 

компактдиск, 2001) и др. доклад на немски език, 2000 г. , конференция в 

София, издаден през 2001 г. в Германия и под. ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯТ РАКУРС Е 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА И ДЪРЖАВАТА НИ В 

КОНТЕКСТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЦЕНТРАЛНА И 

ИЗТОЧНА ЕВРОПА СЛЕД 1989 Г. 

 

 Демокрация, 28.06.2000. Проект за създаване на Институт по европеистика 

при БАН. „Искате ли да се запознаете с нашия проект за създаване на 

Институт по европеистика при БАН? Тогава да ви се представим. Ние сме 

екип от студенти и научни работници и искаме да помогнем на страната 
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си и да ускорим процесите на евроинтеграцията й в сферата на 

образованието и науката.” http://www.project.ibl.bas.bg (в момента 

проектът ни е изтрит от сайта на Института за български език при БАН 

по нареждане на директорката ст.н.с. д-р Юлия Балтова, макар че е 

разработен в ИБЕз – бел. ЛЙ).  

 

Проектът, създаден от мене, е отхвърлен от Управителния съвет на БАН по 

време на срещата ни на 18 октомври 2000 г. Иначе, в политически план, е 

подкрепен от Министерството на външните работи. Като много патил човек, 

съм свикнала да се застраховам с разрешение на съответните институции и 

да следвам техните решения в действията си, основен мой ръководен 

принцип. 

 

И тук ще приведа писмата със становищата на министъра на външните 

работи г-жа Надежда Михайлова и директора на дирекция „Европейска 

интеграция” г-жа Бисерка Бенишева в хронологичен ред:  

 

(1) Министерство на външните работи, дирекция „Европейска интеграция” 

№ 94.Л-4 До когото това може да се отнася Министерството на 

външните работи в лицето на дирекция „Европейска интеграция” подкрепя 

идеята за създаването на Институт по европеистика към Българската 

академия на науките, който иб разширил и към академичната сфера 

изграждащата се мрежа за изследвания по европеистика в страната. По 

принцип дейността на подобен Институт би могла да подпомогне усилията 

на етапа на преговорите за членство на България и предстоящото 

ефективно членство на страната в Европейския съюз. Директор дирекция: 

(подпис) Б. Бенишева София, 23.03.2000 г. ;   

 

(2) „Република България, Министерство на външните работи, министър, 

Изх. № 93-00-30/10.07.2000 Становище относно:Проект за създаване на 

Институт по европеистика към БАН. Министерството на външните 

работи подкрепа проекта за създаване на Институт по европеистика към 

БАН, като възможност за обслужване на определена непокрита ниша от 

потребности в областта на хармонизацията на образованието и науката. 

Министерството на външните работи е готово да съдейства с експертна 

помощ по конкретни проблеми след създаването на института. (подпис) 

Надежда Михайлова.  

 

Ето че хора от Министерството на външните работи, които дори и не 

подозират, че има обособена област на научно изследване с име 

евролингвистика, от позицията на политическия си опит подкрепиха 

разработването на европейската  проблематика в научните институти на 

БАН. Централно управление на БАН обаче с председател акад. Иван 

Юхновски и заместник-председател, който твърди, че отговарял по 

европейските въпроси, акад. Никола Съботинов, не подкрепи европейската 

проблематика, също както не подкрепи и изследванията на демократичните 

промени в България. Статуквото за съжаление остана в следващите 20 г. след 

1989 г. и именно то стопира и продължава да пречи на развитието на науките 

от обществения и хуманитарния профил, включително и научните клонове, 

http://www.project.ibl.bas.bg/
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нови за България, с които се занимавам -  политолингвистика, 

евролингвистика. 

 

 № ИБЕз-БАН 173/22.08.2001. До Софийския районен съд, Наказателна 

колегия… Протокол № 2, 19-20 юли 2000 г. Решение на Научния съвет на 

ИБЕз: „Във връзка с изпълнение решение на УС (Управителния съвет – 

бел. ЛЙ) на БАН за разглеждане и обсъждане на действията, изявите и 

отношението на Л.Йорданова… към Института за български език и 

Българската академия на науките по време на пресконференция в Агенция 

„Балкан” (03.07.2000 г.), ангажирането на ИБЕ в медийни изяви, без 

упълномощаване за това, уронване престижа и авторитета на ИБЕ и БАН 

по време на пресконференцията, в медийни изяви и други писмени материали 

в продължение на много години, с което е нарушена трудовата дисциплина 

по чл. 187, т.8 от КТ, Научният съвет на ИБЕ при БАН реши: 1. Да се 

наложи дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т.3 от Кодекса на 

труда на н.с.д-р Любима Йорданова Димитрова. Решението е взето с 9 

гласа „за” уволнението, 4 гласа „против” уволнението и една бяла 

бюлетина от 14 гласували.”  

 

Ето тук вече експлицитно, открито е показана работата на Октопода в 

науката. Централно управление на БАН нарежда, Научният съвет в 

научните институти изпълнява. Йерархизирана структура в науката за 

разлика от децентрализираната структура на висшето образование и 

науката в европейските държава. Тя е запазена и до днес, макар че от 

четири години България е държава-членка на Европейския съюз. 

Текстът показва, че е нарушено правото ми на свободно изразяване на 

мнения, чл. 10 от европейската „Конвенция за защита правата на човека 

и основните свободи”.  
 

Цитираната пресконференция е във връзка с европейските тенденции в 

българската наука предвид предстоящото членство на страната ни в ЕС и има 

една единствена точка, създаване на Институт по европеистика при БАН. 

Никъде не се споменава името на Института за български език. Как може да 

бъдат уронени престижът и авторитетът на ИБЕ и БАН чрез разработването 

на европейската тема?  

 

И защо ИБЕз и Централно управление на БАН през юли 2000 г. се 

противопоставят толкова яростно на присъединяването на държавата ни към 

Европейския съюз, когато на 10.12.1999 на Срещата на върха в Хелзинки 

Република България е спомената сред държавите, които са поканени да 

започнат преговори за пълноправно членство в Европейския съюз? Сериозно 

ли Управителният съвет на БАН се противопоставя на европейското 

членство на страната ни или са задействани старите идеологически 

стереотипи, верността и предаността към комунистическата идеология? Не 

са уточнени моите „писмени материали” нито т.нар. „много години”.  

 

Не съм повикана за разговор с членовете на Научния съвет. Без да зная, 

какво ми се готви, от понеделник, 24 юли 2000 г. съм си взела отпуската за 

предишната година, за да мога да работя в библиотеката на Фондация 

„Отворено общество” за създаване на библиография на Промяната в 
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България по случай 10-годишнината. Поискала съм отпуск от директорката 

през юни, нямам отговор, обичайна практика на г-жа Юлия Балтова, 

съветвала съм се с адвоката на една фондация, занимаваща се с проблемите 

на малтретирането на жени, включително и системно упражняван 

психически тормоз, валидно в моя случай, той ми е направил справка с 

Кодекса на труда и аз само съм уведомила доректорката си, че излизам в 

отпуск за 1999 г. Не ми е разрешавано да ползвам редовен годишен отпуск 

през годините 1997, 1998, 1999 и 2000 г., единствено на мене от всички 

работници в Института, а съм и  хабилитиран учен.  

 

През август ми е била спряна и заплатата, но аз не съм и разбрала, защото я 

получавах по банков път. През есента беше намерен друг повод, за да бъда 

уволнена. Свирепото идеологическо преследване просто продължи, 

Секцията беше разформирована, за да не се изследва периодът на 

демократизацията на държавата ни след 1989 г.  

 

Така действа идеологизираното ръководство на Централно управление на 

БАН, пазител на статуквото – на комунистическата идеология и социализма 

в науката. Пряк виновник е председателят на БАН акад. Иван 

Юхновски, ст.н.с. д-р Юлия Балтова, директор на ИБЕз и ст.н.с. д-р 

Стоян Жерев, председател на Научния съвет са само жалки 

изпълнители, част от Октопода в науката в Българската академия на 

науките. Всичките ми книги след 1989 г. разработват процеса на 

демократизация в България, създала съм секция през 1992 г. с тема 

„Езикът на тоталитарната и посттоталитарната обществена система”. 

 

2. обществено положение (отнася се за статуса ми на учен и израстването в 

йерархията на науката): 

 

 № ИБЕз-БАН. Протокол от заседание на Секцията по социолингвистика в 

разширен състав 7.03.1994. Решение за зачисляване на н.с.І ст. кфн 

Л.Йорданова за докторант.  

 

Зачисляването обикновено е придружено с една година творчески отпуск за 

оформяне на големия докторат. Тази е обичайната практика в Института, не 

и за мене, обаче. 

 

 № ИБЕз-БАН. Протокол от заседание на Научния съвет. Решение. „Не 

приема зачисляването на Любима Йорданова в докторантура.” 

 

Отново съм особен случай. За мене общите правила в Института не са 

валидни. Така решава Научният съвет, убеден, че ще се справя и ще 

представя големия си докторат в срок, както стана и с малкия. На децата на 

„враговете на народа” не е разрешено израстване в научната йерархия, което 

да им позволи да заемат ръководни функции в науката. 

 

 № ИБЕз-БАН 51/2.02.1995. Моя молба чрез директора до Научния съвет. „Аз 

утвърдих направление „Социолингвистика” в Института за български език 

и имам право на една година творчески отпуск и спокоен труд за 

довършване на дисертацията си.” Без отговор. 
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 № ИБЕз-БАН 201/16.03.1995. Моя молба до Общото събрание на Института 

при БАН, Копие: До Президиума на БАН.”Моля Общото събрание на 

Института като върховен орган на управление да ми разреши зачисляване 

за докторантура и едногодишен творчески отпуск. Темата за лексикалните 

иновации в българския език не е разработена в социолингвистичен план. 

Моля, колеги, гласувайте за зачисляването ми!” Без отговор, поне в архива 

си нямам отговор на тази моя молба. 

 

 № ЦУ-БАН 33-27-11/8.ІV.1997. Моя молба до председателя на БАН. 

„Уважаеми г-н член-кор. Юхновски, Моля най-учтиво да изпратите в 

Института за български език при БАН документите ми за участие в 

конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст., тъй като в канцеларията 

отказват да ги приемат поради липса на „характеристика за деловите и 

политическите ми качества”. Директорката г-жа Юлия Балтова 

възражда мрачната слава на службите „Личен състав”, които в 

социалистическите времена извършваха политическата чистка в науката. 

Г-жа Балтова живее с времето отпреди осем години. Заявявам, че не 

членувам в никаква партия, не съм и членувала, нямам партиен секретар, 

който да ми даде такава характеристика. Ако е необходима 

административна справка, делото ми е в канцеларията и директорката 

може да я подготви. От ВАК такъв документ не се изисква. Списъкът е 

изложен на вратата на деловодството. … П.П.Прилагам: документите за 

кандидатстване за ст.н.с.ІІ ст. в два екземпляра, молба за подготвяне от 

директорката на характеристика за деловите и политическите ми 

качества (забележете, че молбата ми е върната без резолюция).”  

 

Документите са изпратени в ИБЕз, а текстът показва триковете, които 

използва безпартийната номенклатура в ИБЕз за недопускане на 

„политически непълноценни” хора като мене до хабилитация. Не съм 

комунист, значи не съм човек. Странна логика, нали? Защо ми се иска 

политическа характеристика, след като се знае, че не съм член на 

Българската комунистическа (социалистическа) партия? Друга партия 

нямаше представителство по това време, а и сега, в ИБЕз, науката уж е 

деполитизирана. 

 

 № ИБЕз-БАН 251/24.04.1997. Отговор от директора. „В отговор на Ваша 

молба (вх. № 245/23.04.1997 г.)  Ви съобщавам, че до днес, 24 април 1997 г., 

до 17.00 ч. в канцеларията на Института за български език не са постъпили 

нито Ваши документи, необходими за участие в обявения конкурс за 

старши научен сътрудник ІІ степен по специалността…, нито молба, 

заведена под цитирания от Вас  № 33-27-11/8.04.1997 г.  Директор: ст.н.с. 

д-р Юлия Балтова.” 

 

Съобщението ми е предадено на 2.05.1997 г. на заседание на секцията. Целта 

е ясна, да бъде намерена формална причина, за да не депозирам документите 

си в конкурса, обявен на постоянното ми място на научен сътрудник първа 

степен, след което ще бъда отстранена с назначаването на верен и предан 

човек на това място. Беше намерен такъв човек за участие в конкурса, пак 

рускиня с трудове по словообразуване, а не по социолингвистика. Аз съм 
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създала секцията и около 20 г. съм работила в това направление и имам 

публикации. 

 

 № ИБЕз-БАН 263/5.05.1997. Моя молба до директора. „На 2.V.1997 г. г-жа 

Надежда Футекова ми връчи Ваш отговор, в който не съобщавате дали 

съм допусната до участие в конкурс за ст.н.с.ІІ ст. по социолингвистика в 

Института. … Подала съм документите си на 31 март т.г., може да 

проверите в тетрадката на Института. Номерът е 189/31.03.1997 г. След 

като написа номера г-жа Фетукова ми поиска характеристика за деловите 

и политическите качества от местоработата въз основа на чл. 38, т.Г от 

Правилника за прилагане на ЗНСНЗ във връзка с участието ми в конкурса. 

Със същия номер 189/31.03.1997 г. подадох молба до Вас за подготвяне на 

съответната характеристика. Г-жа Фетукова ми върна молбата, 

нерозолирана от Вас на 8.ІV.1997 г. и още същия ден заведох документите 

си в канцеларията на БАН под номер 33-27-11 от 8.ІV.1997 г. след повторен 

отказ от г-жа Футекова да ми даде номер за завеждане на документите. 

След направената справка в БАН, ВАК и адвокат се установи, че такава 

характеристика не ми е необходима, тъй като съм на работа в 

Института. От 1989 г. политически характеристики не се изискват при 

явяване на конкурс. От БАН документите ми са изпратени в Института. 

Казано ми беше, че това е първият случай на подобни изисквания в 

Академията. За случая виновни са пряко г-жа Футекова, която няма 

юридическа правоспособност, г-н Васил Райнов, който потвърди 

изискването за политическа характеристика и лично Вие, тъй като досега 

не сте приготвили характеристиката за деловите им качества, която се 

издава от Ръководството на Института. Ако документите ми не са 

пристигнали в Института, моля да ги изискате от БАН, изпратени са при 

заместник председателя член- кор. Константин Косев. Моля писмено да ми 

отговорите дали съм допусната до участие в конкурса, след като не съм 

представила политическа характеристика. Не членувам в партия.”  

 

Без отговор от директорката на ИБЕз. Симулираното цитиране на документи 

(Правилника) е част от имитираната законност на научната номенклатура. 

Самият закон и Правилникът за приложението му са невалидни в частите, в 

които противоречат на Конституцията, параграф 3, алинея 1 от Преходните и 

заключителните разпоредби. Т.е. от 1991 г. чрез Конституцията на Република 

България се утвърждава политическият плурализъм и отпада изискването за 

политическа характеристика при конкурсите в българската наука. Този факт 

отлично се знае от комунистическата номенклатура, но се премълчава. 

 

 № ЦУ-БАН 33-27-04/02.11.1998. Моя молба до акад. Ив. Юхновски, 

председател на БАН. „Институтът за български език при БАН устно 

отказва да ме назначи на длъжност старши научен сътрудник втора 

степен въз основа на свидетелство за научно звание № 19316 от 23.10.1998 

г., решение на Висшата атестационна комисия от 15.10.1998 г., протокол 

№ 21.Мястото е заявено от Института за нуждите на направление 

„Социолингвистика” в една от секциите на Института.” 

 

При незаемане на длъжността в определения от правилника срок научното 

звание се отнема по чл. 30, ал. 3 от Закона за научните степени и научните 
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звания. Целта е именно отнемане на званието. С протокол № 11 от 28 

ноември 1996 г. Научният съвет на ИБЕз е взел решение да обяви конкурс за 

старши научен сътрудник втора степен по социолингвистика за секцията и аз 

съм кандидатствала за мястото. 

 

 № ЦУ-БАН 10.04.2000. „Българска академия на науките, председател. До 

директора на… Поради промени в изходната база (минималната работна 

заплата) се налага да се актуализират определените нормативи за 

хонорарни възнаграждания по процедури на СНС (Специализираните научни 

съвети) на ВАК (Висшата атестационна комисия), за които БАН ще 

осигурява средства от бюджетната субсидия. Тези нормативи са татко 

следва: І. За рецензии: …2. За Доктор на науките, професор и ст.н.с.І ст. … 

3 МНР (минимални работни заплати)…  възлагането на рецензии да се 

обвързва с писмен документ, в който да бъдат прецизирани изискванията за 

срок на предаването й, качествата на изготвената рецензия и хонорара за 

нея. ІІ. Заседателни на СНС (Специализираните научни съвети) 1. за 

членове… 2% МРЗ, 2. за председател (председателстващ) и секретар … 

30% МРЗ, 3. за докладчик пред НК (Научните комисии) на ВАК … 20% МРЗ, 

4. за суперрецензент… 60% МРЗ. … При така определените нормативи 

сумите за процедурите на СНС на ВАК, които БАН ще отпуска, ще бъдат в 

следните размери: … - За доктор на науките … 12 МРЗ… Средствата над 

тези суми задължително се осигуряват от постоянните научни звена, 

когато не може да се постигне споразумение със съответните СНС. За 

осигуряване на необходимите средства по процедури в СНС на ВАК в 

рамките на бюджета на Академията в срок до края на м. януари на 

отчетната година всички самостоятелни научни звена са длъжни да 

направят своите заявки за планираните до края на годината защити и 

процедури. Председател: акад. Ив. Юхновски/.  

 

Сега да разтълкуваме заповедта на председателя на БАН акад Ив. Юхновски. 

На 13.12.1999 г. стартира процедурата ми за защита на голям докторат или 

защита за получаване на научната степен „Доктор на науките”. Директорът 

на Института за български език  не е подал заявка, съзнателно, за да изпълни 

поръчката на Централно управление на БАН. Председателят на БАН също не 

е превел необходимата сума от 12 минимални работни заплати и др. за 

защитата ми. Съответно дата не се назначава, следва съдебна процедура и 

жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург и след 

получаване на отговор от Страсбург като страхова реакция на 28.03.2002 г. 

се състоя публичната защита на доктората ми на тема „Езикът на Промяната 

в България – 1989-1999”.  

 

Независимо от положителния доклад във Филологическата комисия 

досега Президиумът на ВАК не ми е издал диплом. В Доклада се казва 

буквално следното: „… Комисията даде исканата научна степен. 

Предлагам на членовете на Президиума на ВАК да потвърди 

положителния резултат. Докладчик: /подпис/ Тодор Бояджиев.  

Формална причина за причината за отказа е, че БАН не е заплатила за 

процедурата. Разбирай – председателят на БАН акад. Иван Юхновски и 

директорката на Института за български език при БАН ст.н.с. д-р Юлия 

Балтова. Разбира се тя е изказана устно от председателя на ВАК ст.н.с.І 
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ст. дбн Георги Марков. В документа „Справка за даване на степен” от 

10.10.2002 г. мотиви не са посочени, подпис на председателя на 

Президиума на ВАК липсва. Процедурата се влачи вече 11 години 

(считано от 13.12.1999 г.) и ще продължи да се влачи, докато получа 

дипломата си за „Доктор на науките”, след като новият „Закон за 

развитие на академичния състав” предвижда оставане на големия 

докторат, макар и на доизживяване като ненужен. Аз мисля същото и 

съм го изразила в публикациите си за реформата в науката, но при мене 

процедурата е стартирала през 1999 г., подала съм жалба в Европейския 

съд за правата на човека и не мога да спра механично процедурата, без 

да стигна до краен резултат. Най-малкото заради съдебния иск срещу 

Република България. 

 

 № ИБЕз-БАН 640/3.12.1999. Моя молба до Научния съвет на 

ИБЕз.Аргументиран анализ на работата в секцията. „Секцията… е създадена 

през 1992 г. по мое настояване, именно настояване, за разработване на 

социолингвистичната проблематика и съвременното състояние на езика, 

търпящ динамични промени като следствие от обществената динамика.” 

Искане. „Научният съвет трябва да ми съдейства да поема ръководството 

на направление „Социолингвистика”, което аз съм създала в Института за 

български език при БАН”.  

 

Фактът, че съм утвърдила научното направление „Социолингвистика” в 

ИБЕз се знае от всички учени в Института. Научният съвет не одобрява 

обаче искането хора извън номенклатурата да заемат ръководни длъжности 

дори на това най-ниско равнище – ръководител на секция в научен институт 

на БАН. 

 

 № ИБЕз-БАН  153/29.06.2000. Заповед на директора.Отбелязан е статусът ми 

„старши научен сътрудник ІІ степен”. 

 

 № ИБЕз-БАН 154/29.06.2000. Заповед на директора. Допълнително 

споразумение към трудов договор. „От длъжност (умишлено непоказано, 

защото длъжността е старши научен сътрудник втора степен – бел. ЛЙ). 

На длъжност научен сътрудник І степен. За неопределено време”.  

 

Фалшифициран е мой подпис в канцеларията на ИБЕз-БАН от човек, който 

има достъп до печата. Институтът при БАН не може да отменя решения на 

Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на Република 

България, издала ми диплом за научното звание старши научен сътрудник 

втора степен. Според Закона за научните степени и научните звания диплом  

се отнема само при влязла в сила съдебна присъда за тежко умишлено или 

позорно престъпление или чл.30 ал.1 и разкрит плагиат - чл. 30 ал.2. 

 

 № ИБЕз-БАН 354/5.07.2000. Моя молба до директора на ИБЕз ст.н.с. д-р 

Юлия Балтова. „Моля да ми бъде издадена заповед за заемане на 

длъжността старши научен сътрудник втора степен в Секцията… след 

спечелване на конкурс на мястото на длъжността научен сътрудник първа 

степен в същата секция. Напомням Ви, че аз съм утвърдила направление 

„Социолингвистика” в ИБЕз с книгите си по социолингвистика. Моля най-
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учтиво да ми издадете заповед за атестиране, тъй като вече имам 

достатъчно продукция, за да ми бъде обявен конкурс за старши научен 

сътрудник първа степен. Разработвам най-новото направление в областта 

на социолингвистиката, което се роди през 1994 г. т.нар. 

политолингвистика. Във връзка със защитата на дисертация за получаване 

на научната степен „Доктор на филологическите науки” съм получила 

трите положителни рецензии. Моля да уредите финансовите въпроси със 

Специализирания научен съвет по езикознание.” 

 

Мълчание по повдигнатите въпроси от страна на директора на Института. 

Тази е обичайната реакция при закононарушения, а те са в изобилие в 

дейността на ст.н.с. д-р Юлия Балтова, назначена за директор на Института 

за български език при БАН от председателя на БАН акад. Иван Юхновски. 

Ето я връзката, ето го едно от пипалата на Октопода, управляващ 

българската наука в БАН. 

 

3. социален произход (отнася се до фоновото знание в Института за български 

език при БАН, че съм „дъщеря на враг на народа”): 

 

 Най-важният източник на информация са досиетата от Държавна 

сигурност на баща ми Йордан Димитров Йорданов, стр. 24-32 и на брат 

ми Димитър Йорданов Димитров, стр. 33-59, приложени към делото в 

СГС и подпечатани със синия печат на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 

народна армия.  
 

В досиетата е потвърдено твърдението ми, че баща ми е обявен за „враг на 

народа”, а брат ми е бил преследван по време на войнишката си служба в 

т.нар. „черна рота” на политически „неблагонадеждните” в с. Звездец, Малко 

Търновско именно като син на „враг на народа”. За войници като него е 

имало и специален параграф „деца на засегнати от мероприятията на 

народната власт”. 

 

  Публикацията „Прочистването на армията от фашисти започна. 

Първата група уволнени офицери, уволнени за груби фашистки 

антидемократични и реставраторски прояви.” Работническо дело, 

17.07.1946 г. № 28. Командирът на отделение в бреговия артилерийски 

полк Бургас майор Йордан Димитров Йорданов.  

 

Това е официална информация от в. „Работническо дело”, орган на 

Централния комитет на Българската работническа партия (комунисти), в 

който са изредени списъците на уволнените офицери от Българската армия, с 

което тя фактически е обезглавена и обезкръвена, оставена без 

професионален състав. Партизаните не могат да заменят професионалните 

военни, завършили Военното училище. Баща ми просто е в първия списък 

под номер 28. Очевидно голям „враг”, бил за три седмици на специализация 

в артилерийска школа в Германия през 1943 г. 
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Сведения за Йордан Димитров Йорданов, гр. Сливен,… от Петър Николов 

Попов, доктор на юридическите науки, активен борец против фашизма и 

капитализма, член на БКП…, нотариална заверка от 20.03.1974. „1. 

Познавам отлично другаря Йордан Димитров и семейството му като мои 

съграждани (гр. Сливен). Бях народен обвинител и окръжен прокурор в гр. 

Сливен непосредствено след 9.ІХ.1944 г. и мога с положителност да кажа, 

че той никога не само не е бил съден от Народен съд, но дори не е бил 

заподозиран за дейност, която да го направи подсъдим. 2. Другарят Йордан 

Димитров е патриотичен гражданин на нашата родина и съзнателно 

работи за нейното процъфтяване. Тези сведения давам пред ПБ 

(партийното бюро – бел. ЛЙ) на Института за български език при БАН, 

където работи дъщерята на другаря Йорданов – Любима Димитрова 

като редовна аспирантка.”  

 

Копия от сведенията съм предала на завеждащия служба „Личен състав” в 

Института за български език при БАН по това време и съм ги дала лично на 

Станка Минчева, завеждаш служба „Личен състав” на Централно управление 

на БАН през 1974 г. 

 

 В трудовото ми досие в Института за български език при БАН има и копие 

от съдебното удостоверение на баща ми от януари 1974 г. от Сливенския 

окръжен съд, в което пише „Лицето не е осъждано. Да послужи, където 

трябва.” 

 

Въззивната инстанцията обаче не пожела да изиска от ответника ИБЕз 

цялото ми трудово досие. Там има и още доказателства в характеристиките 

на комсомолските и партийните секретари на първичната организация на 

Българската комунистическа партия. Затова досието ми се селекционира 

специално от юристконсултката на ИБЕз И. Димитрова, за да се укрие 

именно тази информация.  

 

Именно през есента на 1973 г., когато дръзнах да кандидатствам за 

аспирантура в ИБЕз, беше направено „голямото разкритие”, че съм „дъщеря 

на враг на народа”. Беше необходимо да извървя този път, ако искам да си 

запазя работата, защото временното ми софийско жителство беше изтекло и 

по тази причина за първи път бях уволнена от Института за български език 

при БАН, след това имаше и други уволнения.  

 

В житейския си път винаги съм имала предвид, че може да се задейства 

механизмът „дъщеря на враг на народа”, но през 1973 г. все пак не съм 

предполагала, че гонението на набелязаните за врагове на социализма ще 

продължи и по времето на т.нар. „развит социализъм” и аз ще се отзова 

отново в позицията на „враг”. На третото десетилетие от съществуването на 

социализма в България механизмите би трябвало да са овладяни, но не, 

комунистическата идеология е агресивна. Тя преследва хората докрай. Няма 

значение – виновни, невинни. Важно е да бъдат преследвани, да има 

отчитане на дейност и получаване на заплати. Цената, която ще платят 

жертвите, е без значение. 
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На преследване е подложено цялото семейство, независимо от факта, че 

лично аз не познавам  историческия период на 40-те години и края на 

Втората световна война със създаването на социалистическите страни, тъй 

като съм родена по времето на социализма. 

 

4. системно упражняван психически тормоз (незачитане на правата ми като 

работник и учен): 

 

 № ИБЕз-БАН 8.11.1996. Моя молба до директорката. „Уважаема г-жа 

Балтова, На заседанието на Секцията от 7.11.1996 г. г-жа Елена Тодорова 

ми съобщи, че аз трябва да приготвя доклада, свързан с обявяване на 

мястото на г-жа Татяна Шамрай за заемането ум от специалист по 

социолингвистика. Аргументите са следните. В момента аз самостоятелно 

разработвам социолингвистичната проблематика в Секцията. Необходим е 

богат емпиричен материал и специалист, запознат с методиката на 

провеждане и анализ на социолингвистично емпирично изследване на 

българския език. Проблематиката е „Езикът на тоталитаризма и 

посттоталитаризма”, но основният интерес е към „Езика на Прехода и 

предизвикателствата на демокрацията”. Затова ми е необходим човек с 

докторска дисертация по социолингвистика. През последните десет години 

бяха защитени няколко социолингвистични доктората. Някой от тези 

колеги ще дойде на работа в Секцията. Моля още на първия Научен съвет 

да бъде обявено мястото в печата.”  

 

Разбира се мястото не е обявено, за да се пречи на научното изследване и 

бъда поставена в изолация сама да се справя със събирането на емпиричния 

материал, анализа, търсенето на спонсори и отпечатването на книгите. През 

1997 и 1999 г. публикувах още две книги от научната поредица 

„Социолингвистика”. 

 

 № ИБЕз-БАН 95/11.02.1997. Моя молба до директорката. „Уважаема г-жа 

Балтова, Моля най-учтиво да ми осигурите компютърно време за набиране 

на събрания от мене материал върху посттоталитарния език. Материалът 

е събиран за събитията от 3 януари до 5 февруари 1997 г., теренно 

проучване на езика на мирните протестни действия в София. … През м. 

февруари трябва да набера на компютъра събрания материал и по 

възможност да го обработя в основни линии, тъй като наближават 

изборите и през м. март трябва отново да изляза на улицата и да събирам 

материал във връзка с предизборната кампания на парламентарните 

избори, които ще се проведат през месец април. Всичките ми усилия за 

осигуряване на компютърна техника в Секцията досега са се сблъсквали с 

неразбирането и нежеланието на ръководителите на направление 

„Социолингвистика”, които не се занимават с емпиричин 

социолингвистични изследвания и не обработват емпиричен материал. 

(имам предвид ст.н.с. д-р Татяна Шамрай, ръководител и ст.н.с. д-р Елена 

Тодорова, и.д. ръководител – бел. ЛЙ). Предвид на изключителната 

динамика на събитията и неимоверната ми ангажираност (сега трябва да 

събера документалния материал), моля някой от колегите да ми съобщи за 

времето, през което мога да ползвам компютрите на Института, на тел. 

…, (може и късно вечер, тъй като през деня ще обикалям институциите, за 
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да се снабдя с текстовете на съответните пресцентрове, а те са много 

като количество). 

 

Компютърно време не ми е отделено, аз лично не ползвам компютър в 

Института за български език, защото не ми е осигурен от Ръководството на 

Института, но другите колеги имат достъп. По това време нямах личен 

компютър и се наложи да помоля колегите социолози в Софийския 

университет да използвам техен компютър, за да набера събрания от мене 

документален материал по време на протестите и шествиета.  

 

Книгата излезе от печат през месец август, но костваше прекалено много 

нерви. На всички равнища Институтът ми е пречил – неосигуряване на 

компютърна техника, при положение, че в Института има компютър, можех 

да използвам и извънработно време (вечер, събота, неделя), но не ми беше 

разрешено от директорката Юлия Балтова, неосигуряване на отпечатване на 

книгата, при положение, че БАН има печатна база и тя се използва за 

отпечатване на книгите на учените от БАН, включително и от Института за 

български език, търсене на странични спонсори, за да регистрирам историята 

на България, работата си по тема в секция, която аз съм утвърдила в ИБЕз 

през 1992 г. Дори по-късно, през 1998 г., когато вече имах осигурен 

компютър за работа, пак директорката Балтова отказа свързването му в 

общата мрежа на Института за ползване на интернет. Направи го един от 

студентите от Техническия университет, с който работех. Ние работехме и в 

събота, и в неделя, защото разполагахме само с един компютър. Една събота 

бяха пробити две дупки в стената и свързването беше осъществено. Това е 

непрекъснат психически тормоз. Дори не мога да си обясня причините, 

защото вършейки работата си издавайки книгите си една след друга, към 

работила за престижа на института, но г-жа Балтова стриктно е изпълнявала 

нарежданията на Централно управление на БАН и лично на председателя 

акад. Иван Юхновски за упражняване на идеологическа цензура, а книгите 

ми изследваха началото на демократичния процес в България през 90-те г. Не 

ми е пречила, защото имам по-хубави рокли от нейните. Няма такъв 

контекст, а и моето работно облекло включва обикновено панталон и 

някаква блуза и яке. Едва ли може да предизвика женска завист. Така че 

трябва да изключим този ракурс на възприемане на поведението й. 

 

 № ИБЕз-БАН 190/ 31.03.1997. Моя молба до директорката. „Уважаема г-жа 

Балтова, Във връзка със съдебната процедура по повод неатестирането им 

в Института за български език през последните 12 (дванайсет) години, 

моля най-учтиво да ми предадете копие от последното ми атестиране, 

което можете да вземете от архива на Атестационната комисия с 

ръководител проф. дфн Стефана Димитрова. За Ваше улеснение ще Ви 

съобщя, че последното ми атестиране беше през месец май 1985 г. Надявам 

се да получа материала до 8-ми април, тъй като делото е на 9-ти.”  

 

Според Закона за научните степени и научните звания, макар и от 1972 г., но 

валиден и до днес, научните сътрудници се атестират задължително на три 

години. Защо при мене е забавен този процес? За да не представя научната си 

дейност, която включва към 1997 г. няколко книги по социолингвистика, 

участие с доклади в международни конференции в Копенхагенския 
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университет, Хайделбергския университет, което би довело до повишаването 

ми в длъжност, нежелателно за Ръководството на ИБЕз. В качеството си на 

„дъщеря на враг на народа” аз не бива да бъда допусната до хабилитация и 

като следствие от нея до ръководните органи на науката в БАН. Октоподът 

отново действа възпиращо и като крайна мярка е необходима съдебна 

намеса, за да бъда атестирана.  

 

И няколко думи за проф. дфн Стефана Димитрова. Преподавателка по руски 

език в Лесотехническия институт, завършила в Москва и прехвърлена в 

Института за български език в БАН, без специалност българска филология, 

т.е. без необходимата квалификация за работа в този институт. Работи като 

партиен контрольор, ето, в нейните ръце е не само ръководство на секция в 

Института, но и атестирането на учените. Тя, русистката, определя кои 

българисти кога да бъдат повишени в длъжност. Без коментар.  

 

Октоподът на номенклатурата в Централно управление на БАН действа чрез 

пипалата си в научните институти. Едно от разклоненията се нарича Стефана 

Димитрова. Такива като нея са стотици в управлението на българската наука. 

Тя е там не защото е учен, а защото е вярна на идеологията, с която се 

разделихме като доминираща през 1989 г. 

 

 №  ИБЕз-БАН  189/31.03.1997. Моя ръкописна молба до директорката след 

отказ на канцеларията да ми бъде даден входящ номер за депозиране на 

документи по конкурса за старши научен сътрудник втора степен, обявен от 

ИБЕз на моето място за научен сътрудник първа степен. „До Директорката 

на ИБЕз, ТУК, Молба от Любима Йорданова, Моля да ми бъде подготвена 

характеристика за деловите и политическите качества в 3 екз. От 

местоработата въз основа на чл. 38, т. Г от Правилника за прилагена на 

ЗНСНЗ (Закона за научните степени и научните звания – бел. ЛЙ) във връзка 

с участие в конкурс.”  

 

Разбира се такава характеристика не ми е подготвена по две причини. Аз съм 

работник в ИБЕз и за мене не се изисква характеристика за деловите 

качества, а характеристика за политическите качества не се изисква с влизане 

в сила на Конституцията на Република България през 1991 г., тъй като 

цитираният закон е от заварените и той не се изпълнява в членовете, които 

противоречат на Конституцията по силата на параграф 3, алинея 1 от 

Преходните и заключителните й разпоредби в качеството си на ЗАВАРЕН 

закон. Важен е фактът обаче, че на базата на липсваща такава характеристика 

не ми беше разрешено в канцеларията на ИБЕз да получа номер, под който е 

заведена документацията, с която кандидатствам в конкурс за старши научен 

сътрудник втора степен в секцията с проблематика социолингвистика, която 

аз съм създала в ИБЕз.  

 

Отново психически тормоз, допълнителни справки с Централно управление 

на БАН, с Президиума на Висшата атестационна комисия, с адвокати. Освен 

всичко друго аз не съм и член на никоя партия и нямам партиен секретар/ 

председател, който да ми даде подобна характеристика, след като ме познава 

като личност, евентуално като учен. Безумието продължава. 
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 № ИБЕз-БАН 428/24.07.1997. Моя молба до директорката. „До 

Директорката на Института за български език, ТУК, Молба от Любима 

Йорданова… Уважаема г-жа Балтова, Моля най-учтиво да бъдат 

запланувани средства за командироването ми на Международното 

конференция по социолингвистика – Преслав ’97 с доклад на тема 

„Мирният протест на гражданите – Януари ’97 – социолингвистичен 

етюд”.Конференцията ще се състои в периода 25-28 септември 1997 г. в 

Преслав. …”  

 

Естествено не съм командирована, за мене вечно „няма пари” като формална 

причина. Действителната е, че докладът интерпретира Януарския мирен 

протест на гражданите през 1997 г., периода на Втората българска Промяна 

след 1989 г. Забрана за участие в национални научни конференции. 

 

 № ИБЕз-БАН 441/ 28.07.1997. Моя молба до директорката. „До 

Директорката на Института за български език при БАН, Молба от 

Любима Йорданова… Уважаема г-жа Балтова, Моля най-учтиво чрез 

директора на Института за немски език в Манхайм да сключите договор за 

научно сътрудничество ... на тема „Езикът на Проманата в български и 

немски език” или „Развитие на съвременните езици в периода след 

Промяната” (уточнението нека бъде на немските колеги). От немска 

страна да бъдат поканени: д-р Манфред Хелман (ръководител), проф. д-р 

Дитер Херберг и д-р Михаел Кине. От българска страна участват: Любима 

Йорданова /ръководител/ и екип извън Института за български език (не съм 

споменала имената на германистите, учени  от Софийския университет, за 

да не им навредя – бел. ЛЙ),тъй като в Института няма немскиговорещи 

социолингвисти, които биха могле да участват в разработката. 

Изискванията са за владеене на езика във високите нива на ползване на 

„Корпуса на Промяната” в Института за немски език в Манхайм. Името 

на директора на Института за немски език е проф. д-р Герхард Щикел. 

(Прилагам писмо-покана до мене /изпратено до мене – бел. ЛЙ/ от проф. 

Щикел).  

 

Писмо от директорката на Института за български език при БАН не е 

изпратено до Германия, не е сключен договор за сътрудничество по темата за 

езика на посттоталитарната обществена система, разработвана 

социолингвистично в секцията в ИБЕз. Сътрудничеството с Германия е 

отхвърлено от българска страна от номенклатурата в ИБЕз. Причина? 

Противопоставяне на изследване на историческия период след 1989 г.  

 

Отново сме свидетели на работата на Октопода в Централно управление на 

БАН и пипалата му в научните институти. Отново притеснения за мене, тъй 

като лично съм молила проф. д-р Щикел да направим договор за 

сътрудничество по време на тримесечната ми специализация в Института за 

немски език в Манхайм през 1995-1996 г., финансирана от Немското 

изследователско дружество. 

 

 № ИБЕз-БАН 434/24.09.1997. Моя молба до директорката. „Директорката 

на ИБЕз, ТУК, Доклад от Любима Йорданова,… Уважаема г-жа Балтова, 

Днес трябваше да се състои заседание на Секцията във връзка с 
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атестирането ми. Поради провала му депозирам документите си. С 

уважение:Любима Йорданова. П.П.Прилагам отчет, списък с публикациите 

и атестационна карта.”  

 

Прибавила съм и допълнителен текст на гърба на молбата си. „В присъствие 

на директорката ст.н.с. д-р Юлия Балтова на проведеното заседание бяха 

обсъдени (15 - 15:30 ч.) само работите по социолингвистика (?) на 

специалистите. Имам пореден отказ.   

 

Ето така се намират механични причини, за да не бъда допусната до 

атестиране, което, след като представя научната си продукция, би довело до 

евентуалното ми повишаване в научната йерархия, недопустимо за „дъщеря 

на враг на народа”. Последното ми атестиране е било през 1985 г., с което 

съм повишена в научен сътрудник първа степен. По закон атестирането на 

нехабилитирания състав е в срок от три години, но не повече. Без писмен 

отговор от директорката. Недопускане до законното ми атестиране като 

учен, унижение, тормоз от страна на Ръководството на ИБЕз. 

 

 (0) 3.10.1997. „Съобщение. В канцеларията на Института за български език 

са постъпили рецензиите за ст.н.с. ІІ ст. д-р Татяна Шамрай и ст.н.с.І ст. 

дбн Васил Райнов по обявения конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. за 

нуждите на Секцията по социолингвистика и лингвостатистика. 

Рецензиите са на разположение на членовете на Научния съвет в 

канцеларията на Института.”  

 

Манипулативно съобщението не съдържа направлението, в което е обявен 

конкурсът – социолингвистика.  Оказва се, че само членове на Научния съвет 

могат да се запознаят с рецензиите, а участниците в конкурса, които са трима 

души? Поисках да прочета и отговоря на рецензентите, тъй като и двамата 

нямат научна реализация в областта на социолингвистиката, а конкурсът е 

именно по социолингвистика, както писах манипулативно спестено в текста 

на съобщението. 

 

 (1) № ВАК 1483/13.10.1997. Резолюция на председателя на Президиума на 

ВАК при Министерския съвет на Република България ст.н.с. І ст. дбн Георги 

Марков: „Кандидатката има право да се запознае с рецензиите и да даде 

отговор по тях. Рецензентите както и НС следва да бъдат запознати с 

евентуалния отговор. 13.10.97 г. (подпис) Печат на ВАК.До г-н проф. дбн 

Г.Марков, председател на ВАК, ТУК, Молба от н.с. д-р Любима Йорданова, 

Институт за български език при БАН. Уважаеми г-н проф. Марков, 

Участвам в конкурс за ст.н.с.ІІ ст. по социолингвистика в Института за 

български език при БАН. Идвам направо от Института, тъй като в 

канцеларията ми отказаха да прочета рецензиите си. Написана е обява, че 

рецензиите са на разположение на интересуващите се, а аз нямам право да 

ги прочета.  Моля най-учтиво да се разпоредите да ми бъдат предоставени 

рецензиите за отговор. Рецензентите ми не са специалисти по 

социолингвистика и сигурно са се получили доста комични изисквания. Моля 

за извинение за ръкописната им молба, но в стаята ми в Института няма 

нито компютър, нито пишеща машина. С уважение: (подпис)” 
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 (2)  № ИБЕз-БАН 535/14.10.1997. Моя молба до директорката. „До 

Директорката на Института за български език при БАН, Молба… Моля 

най-учтиво във връзка с конкурса за старши научен сътрудник втора 

степен в Секцията по социолингвистика да ми бъдат предадени рецензиите 

за отговор. След отказа на канцеларията и г-жа Футекова се наложи да 

потърся верния отговор във ВАК. Прилагам резолюцията на г-н проф. дбн 

Георги Марков, председател на Президиума на ВАК, в която се 

потвърждава правото ми като кандидатка в конкурса по социолингвистика 

да се запозная с рецензиите. Напомням, че не някой друг, а аз утвърдих 

направление „Социолингвистика” в Института за български език. Пак 

проф. Г.Марков заявява, че „рецензентите, както и Научният съвет, следва 

да бъдат запознати с евентуален отговор”. Когато подавах документите 

си за конкурса, в канцеларията ми беше отказано да бъдат приети 

документите ми поради факта, че липсва характеристика „за деловите и 

политическите качества”. Вина има конкретно г-н Васил Райнов, 

заместник-директор на Института, както и г-жа Юлия Балтова, 

директор на Института. Наложи се да подам документите си в 

Централно управление на БАН. Сега това е втора злоупотреба на 

канцеларията, инспирирана отново от г-н Васил Райнов, който отказа да 

резолира молбата ми, с която исках да процета рецензиите. Вече два пъти 

в рамките на една година канцеларията нарушава законния ред и 

процедурата. Вероятно трябва да се вземат някакви мерки срещу 

злоупотребите.” 

 

  (3) № ВАК-1483/15.10.97 г. Моя молба до Председателя на Президиума на 

ВАК при Министерския съвет на Република България. „До г-н проф. дбн 

Георги Марков, председател на Президиума на ВАК, Молба…С № 

1438/15.10.1997 г. във ВАК е заведена молбата ми до Вас, тъй като г-жа 

Надежда Футекова от канцеларията на Института за български език 

отказа да ми даде да прочета рецензиите по конкурса по социолингвистика 

за ст.н.с.ІІ ст. и евентуално да отговоря, тъй като и двамата им 

рецензенти не са социолингвисти. Въпреки резолюцията Ви, че имам право 

дасе запозная с рецензиите и евентуално да напиша отговор, който следва 

да бъде предоставен на рецензентите и прочетен в Научния съвет, и днес, 

14.10.1997 г., не ми бяха предоставени копия от рецензиите. Ксероксът в 

канцеларията се използва за какво ли не, но не ми бяха дадени копия, макар 

че аз си носех и хартия, за да не ощетя Института. Стигна се до 

ръкопашен бой едва ли не. Г-жа Футекова се нахвърли върху мене, за да 

изтръгне рецензиите, които аз не съм и крила. Колегата ми и рецензент по 

конкурса г-н Васил Райнов повика полиция от Ленинско районно управление 

(Полицаят ми каза, че името му е Стефан Илиев, тел. 82-33-48, ако съм 

чула добре телефона, Ленинско районно управление. Беше в Института за 

български език заедно с двама колеги около 15 ч.) Тримата полицаи ме 

завариха в канцеларията да чета книга в очакване да ми бъдат предадени 

рецензиите. Останах пред вратата на канцеларията като изпъдена до края 

на работния ден и твърдя, че рецензиите се укриват, а заседанието, 

насрочено на 20.10.1997 г., също не е обявено на таблото в Института, 

макар че заседанията на Научния съвет задължително се обявяват, според 

Устава на БАН. Научих за заседанието от колеги от Научния съвет, които 

са получили известие. … Дали трябва да се укриват рецензиите за 
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конкурсите и да не се допускат колеги да се запознаят с тях и тридовете? 

От кого се крие Научният съвет и поради какви причини решава конкурсите 

на тъмно? Нарушено е свещеното ми право на информация, гарантирано 

от Конституцията в чл. 41/2/: „Гражданите имат право на информация 

от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за 

тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена 

от закона тайна или не засяга чужди права.” Рецензиите за конкурса по 

социолингвистика не представляват нито държавна, нито военна тайна. С 

уважение: (подпис)” 

 

 (4)  № ИБЕз-БАН 540/ 16.10.1997. Моя молба до председателя на Научния 

съвет ст.н.с. д-р  Стоян Жерев. „Уважаеми г-н Жерев, След изкуствено 

предизвикания скандал от канцеларията на Института във връзка с 

формата, под която могат да ми бъдат предадени за отговор рецензиите 

за конкурса за ст.н.с. ІІ ст. по социолингвистика, имах повторен разговор с 

проф. дбн Георги Марков, председател на Президиума на ВАК. Възможните 

форми са две и аз очаквам Вие да изберете една от тях. Г-жа Надежда 

Футекова би могла да им предаде ръкопосно написани от нея лично 

рецензиите, но с всички препинателни знаци, т.е. точно копие на 

машинописния текст, за да се избегне всякакво манипулиране с текста. 

Срокът, в рамките на който тя би могла да ми предаде ръкописа е най-

късно петък, 16.10.1997 г., за да мога в понеделник сутринта да внеса 

отговора си. Заседанието на Научния съвет, необявено на таблото в 

Института в нарушение на Устава на БАН, е от 14 ч. на 20.10. Втората 

възможност е във Ваше присъствие да препиша двете рецензии. Ще 

фиксирам времето, което ще загубя и ще Ви помоля да ми ходатайствате 

пред Научния съвет за приспадане на това време от работното ми време за 

годината, тъй като то е изгубено не по моя вина. … във връзка с новата 

форма за уволнение, измислена от ръководните органи на Института. 

Досега бяха пробвани две. Първата беше да се обяви конкурс за ст.н.с.ІІ ст. 

на моето място, докато съм в служебна командировка в Германия, за да не 

мога да си подам документите – 1995 г. През 1996 г. вариантът беше 

подобрен – Научният съвет не пожела да приеме плана ми за годината и го 

изиска три пъти през календарната година – февруари, април и октомври, 

без да го приеме. По този повод получих заповед с предупреждение за 

уволнение, подписана от Юлия Балтова и Стоян Жерев, които са главните 

виновници, за да сме сега в съдебна процедура за отмяна на наказанието. 

Третата форма е да се подберат за рецензенти непрофесионалисти 

социолингвисти, но хора верни и предани, които ще продадат човешката си 

съвест за „жълти стотинки”, да се укрият рецензиите и така лесно да 

бъде заблуден Научният съвет, а след това и Комисията във ВАК.” 

 (5) № ИБЕз-БАН 552-20.10.1997. Моя молба. „До ст.н.с. д-р Юлия Балтова, 

директор на Института за български език и ст.н.с. д-р Стоян Жерев, 

председател на Научния съвет на Института,  Молба… Моля най-учтиво 

на заседанието на Научния съвет на 20.10.1997 г., във връзка с избора на 

ст.н.с. ІІ ст. по социолингвистика да бъде прочетен отговорът ми на 

рецензентите, за което има и резолюция от проф. дбн Георги Марков, 

председател на Президиума на ВАК. Самата резолюция е от 13.10.1997 г., 

депозирана с молбата ми в Института от 14.10.1997 г. Рецензиите получих 

на 16.10. Бях държана встрани от рецензиите, като за целта г-н ст.н.с. І 
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ст.. доктор на БИОЛОГИЧЕСКИТЕ науки Васил Райнов използва и 

полицията. Когато полицаите влязоха в канцеларията, видяха, че чета 

книга в очакване да ми бъдат предадени рецензиите. Денят беше 14.10.1997 

г. (около 15 часа). Рецензиите получих едва след намесата на проф. дбн 

Георги Марков от ВАК и председателя на БАН член-кор. проф. дхн Иван 

Юхновски. Преписването на рецензиите на ръка ми отне пет часа /от 10:30 

до 15:30 ч./. Отговор на рецензентите по най-важните пунктове:… 

(отговорът е шест страници – бел. ЛЙ). Заключение. Двамата рецензенти 

не владеят социолингвистичния понятиен апарат – терминологията и 

методите на изследване. Самите те нямат и едно монографично емпирично 

социолингвистично изследване. Поради закъснялото проникване на 

научното направление в България в дипломите им няма оценки по 

социолингвистика. В този смисъл всеки доктор, който е направил поне едно 

изследване (150 страници) по социолингвистика, знае повече от тях. … 

Моля най-учтиво уважаемия Научен съвет на Института за български език 

при БАН да върне процедурата и назначи за рецензенти само! 

социолингвисти, като си избере между българските или чуждестранните: 

Прилагам имена на български, руски и немски лингвисти, хора, изследващи и 

езика на Промяната в Германия…. Прилагам извадки от писма на някои 

чуждестранни колеги. В случай, че е необходимо, ще приложа ксерокопия 

от тях… Прилагам книгата „От лумпена до гражданина”, София, 1997 г., с 

която се отчитам пред Научния съвет за работата си по 

социолингвистика през последните 3 години (1994-1997 г.), тъй като съм 

н.с.І ст. и трябва да бъда атестирана по закон на 3 години, но в Секцията 

по социолингвистика няма социолингвисти, за да я обсъдим. Разчитам на 

човешката и научната съвест на членовете на Научния съвет при 

Института за български език – БАН.19.10.1997 г. С уважение: (подпис).  

 

Цитираните текстове от (0) до (5) особено ярко демонстрират психическия 

тормоз, на който съм подложена във връзка с участието ми в конкурс за 

старши научен сътрудник ІІ степен в научно направление, което аз съм 

утвърдила в ИБЕз – недопускане до рецензиите въпреки резолюция от 

Председателя на Президиума на ВАК, криене на датата на Научния съвет, за 

да не присъствам, всички учени имат право по Устава на БАН да участват в 

заседания на Научния съвет особено по въпроси, които ги засягат. 

 

 № ИБЕз-БАН 582/04.11.1997. Моя молба до директорката. „Уважаема г-жа 

Балтова, Моля най-учтиво да ми дадете извадка от протокола от 

заседанието на Научния съвет за отчета ми за последните три години по 

темата за езика  на тоталитаризма и посттоталитаризма. Предадох 

книгата „От лумпена до гражданина”(Социолингвистика № 3), но не ми е 

известно дали е приета на заседанието на Научния съвет на 20.01.1997 г. 

Интересува ме фактът дали книгата е приета от Научния съвет на 

Института за български език. По закон (ЗНСНЗ – Закона за научните 

степени и научните звания – бел. ЛЙ) аз съм задължена да се отчитам пред 

Научния съвет на три години, тъй като съм н.с.І ст. (научен сътрудник 

първа степен – бел. ЛЙ). Предишното ми отчитане беше през 1994 г. с 

книгата „Социолингвистика”№ 1, годишник по социолингвистика, който 

издавам.”  
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Нямам писмен отговор. Молбата ми е презастраховане срещу слухове за 

количеството и качеството на извършваната от мене работа в секцията по 

социолингвистика, която съм утвърдила в ИБЕз през 1992 г. Живот нащрек и 

работа под психическо напрежение и вечно противопоставяне на темата за 

изследване езика на демократичното развитие на България след 1989 г., 

официална тема на секцията, в която работя и която съм създала. 

 

 № ИБЕз-БАН 36/21.01.1999. Моя молба до директорката. „Моля най-учтиво 

да ми отговорите писмено на въпроса, по какви причини съм назначена за 

срок от 5 месеца и 19 дни /пет месеца и деветнайсет дни/ на длъжността 

старши научен сътрудник ІІ степен в ИБЕз – трудов договор № 7 от 

11.01.1999 г. Назначението е до 30.06.1999 г. Само ще Ви припомня, че 

заемам това място от 1977 г., когато след конкурс станах научен 

сътрудник. През лятото на 1998 г. след завръщането си от Германия бях 

дисциплинарно уволнена от Вас, докато бях в процедура за старши научен 

сътрудник ІІ степен и бях избрана от Комисията (Филологическата 

комисия към ВАК – бел. ЛЙ) във Висшата атестационна комисия при 

Министерския съвет на Република България. Уволнението им е вероятно 

поради факта, че пиша и издавам книги по социолингвистика, 

направлението, което аз съм утвърдила в ИБЕЗ при БАН и в което робатя 

вече 20 години. През 1998 г., в периода, когато бях уволнена, осигурих 

отново милиони (има инфлация по това време – бел. ЛЙ) за следващата 

книга от поредицата, която издавам – „Социолингвистика” 4. Досега е 

неизяснен случаят, поради който най-успешно работещите сътрудници на 

Института, справящи се с работата в пазарни условия, се отстраняват 

от Института. На 15 октомври 1998 г., на заседание на Президиума на 

ВАК съм избрана за старши научен сътрудник ІІ степен. Коя е причината, 

поради която назначението ми е от 11.01.1999 г.? Може би фактът, че на 

10.01.1999 г. имах предаване по радио „Свободна Европа” във връзка с 

годишнината от Януарския мирен протест ’97? Въз основа на кой закон, 

член, алинея, старши научните сътрудници в България се назначават след 

спечелен конкурс за постоянно място за срок от 5 месеца и 19 дни. През м. 

юли 1999 г. ще последва ли поредното политическо уволнение, както това 

стана през 1998 г.? Причина за уволнението са издадените от мене книги за 

езика на Промяната в България, нали?”  

 

Липса на писмен отговор от страна на директорката, тя изпълнява поръчения  

на Централно управление на БАН и трябва да намери формална причина да 

ме отстрани от Института, за да не изследвам историческия период на 

демократичните обществени промени в България.  

 

 № ИБЕз-БАН 518/12.10.2000.Моя молба до Илияна Гаджева, юрисконсулт на 

ИБЕз при БАН.”Уважаема г-жа Гаджева, както знаете, през последните 

години ИБЕз е в институционална криза – издават се нелогични заповеди за 

уволнение (поради ползване на компютърна техника извън Института, при 

положение, че Институтът не е компютризиран и т.н.). Две заповеди на 

директорката на Института ст.н.с. д-р Юлия Балтова, издадени след 

Вашите съвети, са отменени от СЪДА. Това показва равнището на Вашия 

професионализъм като юрист. Въпреки това, тъй като получавате заплата 

от Института за български език при БАН, а аз съм член на Института за 
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български език при БАН Ви моля за съдействие и писмен отговор по 

следните злоупотреби на Директора и Научния съвет: 1. Заповед 

407/31.07.2000 г. Г-жа Балтова в продължение на четири години – 1997, 

1998, 1999 и 2000 г. незаконно ми е отказвала да ползвам редовната си 

годишна отпуска през лятото. 2. Заповеди 218/31.07.2000 г., 

262/01.09.2000 г. и 306 от 29.09.2000 г., с които ми се спира заплатата по 

време на ползване на платена редовна годишна отпуска за минали 

години. 3. Заповед 155/29.06.2000 г., с която незаконно съм понижена в 

длъжност – от старши научен сътрудник в научен сътрудник първа 

степен и не се признава дипломата ми от Президиума на ВАК, издадена 

за научната ми дейност. … 4. Писмо 514/10.10.2000 г. на Института, в 

което не е упоменато незаконното действие на Научния съвет в 

заседанието му от 14.02.2000 г., протокол № 2, с което е нарушил Устава 

на БАН чл. 40/1/т.8 и 9 и се спира защитата на дисертацията ми на 

тема „Езикът на Промяната в България (1989-1997 г.), за получаване на 

научната степен „Доктор на филологическите науки”. Действията 

разбира се имат само политически характер и са насочени към саботаж на 

държавната политика в науката.”  

 

Липса на писмен отговор. Текстът е показателен за злоупотребите и 

продължителния психически тормоз, на който съм подложена – вечната 

несигурност и живот в очакване на поредната неприятност, сервирана ми или 

от директорката на Института ст.н.с. д-р Юлия Балтова, заместника й ст.н.с.І 

ст. доктор на БИОЛОГИЧЕСКИТЕ науки Васил Райнов и служителите в 

канцеларията, или от председателя на Научния съвет ст.н.с. д-р Стоян Жерев, 

хора от Октопода на номенклатурата в науката на БАН. 

 

Накрая бих искала да спомена и отхвърления проект „Електронен корпус на 

Промяната в България след 1989 г.” (12.06.2000 г.), Програма „Образование, 

Практически образователни и изследователски проекти на студентски екипи”. 

„Предлаганияят проект е продължение на проект № 351 от 9.06.1999 г. по програма 

Фонд „Демократични институции, граждански инициативи” на тема „Езикът на 

Промяната – социологически и политологически аспекти”, който може да бъде видян 

в интернет в сайта  http://www.language-change.ibl.bas.bg. Сайтът е успешна 

разработка на екипа, който създаде първата си страница в интернет. … По-нататък 

предвиждаме работа по създаването на Институт по европеистика при БАН, който 

ще създава разработките си на базата на този електронен архив. Сайтът на 

„Проект за създаване на Институт по европеистика при БАН” е следният: 

http://www.project.ibl.bas.bg  . … 1. Проектът е с интердисциплинарен характер и 

включва културолози, езиковеди, социолингвисти, специалисти от компютърни 

технологии. 2. Участват студенти от хуманитарния профил на Софийския 

университет, (Химикотехнологическия и Техническия университети като 

компютърни специалисти). 3. Има реалистична програма за продължава и развитие 

на проекта. На базата на електронния корпус ще бъде съставен „Речник на ключови 

думи на Промяната в България”. 4. Веднага след подаване на документите ще 

кандидатстваме в „Демократична мрежа” и „Пета рамкова програма на 

Европейския съюз”, тъй като се ориентираме към европроблематика, което може да 

бъде видяно в сайта ни в интернет: http://www.project.ibl.bas.bg . 5. Проектът ще 

помогне на студентите да навлязат в научноизследователската работа. 6. Проектът 

ще бъде разположен в интернет, за да е на разположение на студентите от различен 

http://www.language-change.ibl.bas.bg/
http://www.project.ibl.bas.bg/
http://www.project.ibl.bas.bg/
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тип разработки (става дума за наши колеги от други специалности – социолози, 

политолози, европеисти, социални психолози, етнолози, историци, политически 

антрополози и др.). Той е с образователен характер. 7. Очакваме успешно разполагане 

на събираните в продължение на 10 години архивни материали чрез сканирането им и 

обработка чрез търсещи програми. Планираме електронен корпус с документални 

материали, който е в духа на съвременната наука и използването на високите 

технологии”.  

 

Реакцията на Института за български език при БАН? Каква би могла да бъде друга 

освен разрушаваща. Директорката Балтова дори нареди компютърът ми да бъде 

разглобен, да, това е безумие, за да е сигурна тя, че няма да се работи. Тя е компютърно 

неграмотна и това е лично нейно решение (а не нареждане „отгоре”, от Централно 

управление на БАН). Компютърният специалист Ивайло Начев по нейно нареждане 

разглоби компютъра, на който работех. Там имаше устройства и на Фондация 

„Отворено общество”, които още не са върнати на, вече, Институт „Отворено 

общество”  и се намират в Института за български език при БАН.  Двата сайта бяха 

премахнати от сървъра на Института за български език от Ивайло Начев по нареждане 

на директорката Юлия Балтова. Унищожение докрай. Това е Българската академия на 

науките в края на хилядолетието, която смятала да се реформира сега, през 2010 г. 

Какво ли е правила 20 години по време на демократичните промени след 1989 г.?  

 

Участието ми в програма Фонд „Демократични институции, граждански инициативи” е 

само един лъч от търсеното спонсориране на проектите, което би трябвало да бъде 

осигурено от работодателя от гледище на историческия период – 90-те години на 

миналия век.  

 

Темата  за изследване на езика на тоталитарната и посттоталитарната обществена 

система е основна и единствена в секция, част от структурата на Института за 

български език при БАН. Тя включва и изграждане на електронен корпус като 

съвременен архив на лингвистични и интердисциплинарни изследвания. С подобен 

архив, т.е. електронен корпус, работеха през 90-те г. колегите ми и в Дания, и в 

Германия. В България обаче, в Института за български език при БАН, той е забранен.  

 

В Института за немски език в Манхайм по време на специализациите си бях 

ксерокопирала материалите от „Общата немска инициатива за изграждане на 

корпус”, които да послужат за вливането на българските учени в Европейското 

изследователско пространство чрез двустранни, по-нататък – тристранни и 

многостранни договори за сътрудничество в рамките на Европа. Тези материали са 

достъпни в личната ми библиотека. След изграждането на Център за европейска 

комуникация, с повече от 10 години закъснение от времето, когато заявих темата, те ще 

влязат в употреба за съпоставителни изследвания на общата европейска история след 

1989 г. 

 

 

6. Обобщение 

 

 

Социалният ми статус на учен не ми позволява да заема ниската оплаквателна позиция, 

затова ще спестя обобщителните думи. Само ще напомня, че спънките, които съм 

срещала по пътя на професионалната си реализация,  са продиктувани от знанието на 
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комунистическата номенклатура, управляваща и сега науката в България, че съм 

„дъщеря на враг на народа”. Събитията с баща ми са се случили през далечната 1946 

година, когато още не съм била родена. По време на цялата си научна кариера съм 

работила с около 20% от капацитета си като интелект, информираност в областта на 

научната област, в която работя, като отговорност на учен спрямо съвременната 

историческа действителност, която отразявам в изследванията си. Останалите 80% са 

отишли за безсмислени битки с измислиците на комунистическата номенклатура в 

науката и безумното й поведение да руши, да руши и пак да руши всичко, което е извън 

нейната идеология – все едно дали става дума за изследване на политическия живот в 

България в процеса на демократизацията й след 1989 г. или за изследване на общите 

европейски политики, свързани с пълноправното членство на Република България в 

Европейския съюз от началото на 2007 г. в аспект на Европейската комуникационна 

политика. 

 

Същият идеологически фон съществува в науката в България и през 2010 г., макар че с 

управлението на политическа партия ГЕРБ най-после започна реформата, която засега, 

към времето, когато пиша тези редове, обхваща само разформироването на Висшата 

атестационна комисия към Министерския съвет, машина за тотален идеологически 

контрол върху учените и изкуствената им селекция на идеологически принцип. Разбира 

се в новия закон нещата не са казани експлицитно, но тази е същността. 

 

Изнесох факти и от собствения си житейски път, само за да докажа хипотезата, че 

комунистическата идеология преследва не само конкретни хора, но и цялото семейство 

през различните поколения. Тази е една от характерните й черти, заедно с агресията 

към гражданите като израз на класово-партийния й подход. Няма лична вина, няма 

виновен/ невиновен, има измислена вина в името на идеологията. И преследване, 

преследване до безкрай на поколенията, свързани с набелязания човек. Докрай. В името 

на идеологията. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ. ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ – ИДЕОЛОГИЯ И 

ПРАКТИКА НА СТРАХА И ОМРАЗАТА,  

А НЕ НА ДОБРОТО И ОПТИМИЗМА 

 

 

Всяка държава във всеки исторически етап от съществуването си полага усилия 

да осигури сигурността си.  Затова книгата, която представям на вниманието на 

читателите, не е насочена срещу сигурността на държавата. Тя е книга за това как 

една идеологията, прикривайки се зад сигурността, съсипва държавността в 

държавата. 

 

Досиетата на Държавна сигурност са част от практиката на комунистическата 

идеология в България. Тази практика е подчинена изцяло на идеологическата 

догматика. Приписана на определени хора, обявени за идеологически врагове, тя 

твърде често поднася неистинска информация извън формалните данни за човека – 

роден – място, дата, месец, година. Понякога дори тези данни са сгрешени в 

документите, които могат да се намерят в досиетата. Най-малкото не са проследявани 
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данни от естественото развитие на човешкия живот – раждане на други деца в 

семейството например, както показват анализираните текстове в конкретния случай. 

Идеологията, която се е наложила през есента на 1944 г. в България, е копирала до 

много голяма степен идеологията, наложена в Съветския съюз през 1917 г. и може дори 

да се мисли и в тази посока, че случайната и нелепа смърт на Н.В.Цар Борис ІІІ е 

спасила него и семейството му от екзекуция, подобна на тази, сполетяла последния 

руски император Николай ІІ и августейшото му семейство, ако вляза в речевия етикет 

на монархията. Не случайно екзекуцията на царското семейство в Русия е добила 

известност с израза „руската Голгота”. Страхът от реставрация на монархията е бил 

изключително силен за представителите на „новата” власт в България. Не случайно 

идеолозите й са положили толкова голямо старание при използване на прилагателното 

„царски” в опозоряващ личността контекст именно за окачествяване на българската 

армия и българското офицерство, най-вече. Зад това действие е стоял единствено 

страхът. 

Идеологическите клишета, използвани от идеологическия апарат на комунистическата 

власт в България, твърде бързо са станали обичайно езиково средство, разположени в 

двата полюса на абсолютното отрицание – народен враг, царски, фашист и на 

абсолютната възхвала –  народен партизанин, комунист. Варирането в емоционалната 

натовареност на думата народен е в зависимост от съчетаемостта й с други думи, 

принадлежащи към едната или другата ценностна скала. Оптимизмът е част от 

идеологическия пропаганден апарат, той е свързан обаче единствено с прославата на 

социализма като обществен строй и комунистическата идеология и най-често се 

открива в партийните документи и лозунговия контекст на пропагандата с цел 

манипулиране на общественото съзнание. Събитията от 1989 г. и започналата 

демократизация на България като част от демократичния процес, обхванал през цялата 

календарна година Централна и Източна Европа, са доказателство за парадния характер 

на прокламирания оптимизъм, останал такъв само в идеологическите клишета. 

 

Преследването след септември 1944 г. на хора от силовите структури и широкия пласт 

на българската интелигенция, най-вече – безпричинно, но с приписани опозоряващи 

личността деяния, както и на семействата им,  преследването и наказването на 

поколения, несвързани с историческия период, но генетично свързани с хора, обявени 

за „врагове”, всичко това е знак за несигурност, за липса на вяра в собствените сили, а и 

неувереност в идеологията, натрапвана насилствено на населението.  

 

Омразата, дори и към „класовия” враг, издигната в култ, не изгражда. Тя може да 

разруши, но не може и не можа, както показва историята, да изгради трайни ценности. 

Може и да не е имало явна съпротива у нас особено през 70-те и 80-те г. на миналия 

век, защото мрежите на Държавна сигурност бяха опасли цялото общество, но 

вътрешна съпротива, неувереност в постулираните ценности на комунизма, е имало и в 

България, макар и не в такъв явен вид, както в държавите от Централна Европа и 

тяхната съпротива на социализма – Германската демократична република 

(Германската окупирана зона – наименование в речника на Западна Европа и 

несоциалистическия свят – бел. ЛЙ ) – Берлинското въстание от 17 юни  1953 г., 

Унгария – Унгарската революция от 23 октомври 1956 г., Чехословакия – „Пражката 

пролет”, 5 януари – 20 август 1968 г., Полша - първия независим синдикат 

„Солидарност”, август 1980 г. Тези протестни действия на гражданите с изключение на 



 218 

„Солидарност”, там нещата са по-различни, са били смазани в името на натрапената 

насила социалистическа солидарност. 

 

Както показва съпоставителният анализ на документи от различни източници на 

законодателната и изпълнителната власт, анализи и спомени от историческия 

период преди и след 9 септември 1944 г., както и след ноември 1989 г., досиетата, 

подготвени от щатните и нещатните сътрудници на Държавна сигурност, са 

ненадежден документ, който може да се използва за анализиране на историческата 

действителност, само съчетан с много други източници на информация от 

периода.  

 

Повдигнатата хипотеза за недостатъчна надеждност на информацията, която се 

намира в досиетата на Държавна сигурност, беше потвърдена в изследването на 

базата на събития, настъпили в живота на трима души в различни исторически 

периоди в едно средностатистическо българско семейство с член на семейството, 

задължително мъж според идеологията и практиката й в България,  уличен от 

партийните активисти на Българската комунистическа партия като „народен 

враг”. Само защото е интелигентен, само защото не е продажен, само защото 

мисли, преди да действа. Офицер от професионалната българска армия преди 

настъплението на комунизма, който знае какво е дълг, чест, достойнство. Така е 

възпитан от Военното на Н.В.Училище. Баща ми. 

 

Проследена беше житейската съдба на трима души в три различни епохи – преди 

социализма в България, по време на социализма и по време на постсоциализма, 

съдба, предопределена от идеологемите на комунизма. Подобни съдби са имали 

стотици хиляди български семейства в периода на социализма след 9 септември 

1944 г., а и на постсоциализма след 1989 г., тъй като в сферата на управление на 

държавата останаха същите хора, макар и с модифицирана партийна 

принадлежност, просто Българската комунистическа партия се преименува през 

1990 г. в Българска социалистическа партия и остана в управлението на 

обществените процеси, трансформирайки политическата си власт в 

икономическа.  

 

Комунистическата номенклатура обхваща най-общо: 1) членове на Българската 

комунистическа/ социалистическа партия;   2) щатни и извънщатни сътрудници на 

Държавна сигурност;  3) българи, съветски възпитаници като висше и надвисше 

образивание;   4) съветски граждани в България, включително и такива от 

белогвардейски произход; 5) безпартийни български граждани на всички образователни 

равнища, съгласили се да служат на системата. Както всяко правило и това си има 

изключенията, затова съм длъжна да добавя, че всеки случай е индивидуален и 

трябва да бъде отделно анализиран. За илюстрация обаче ще добавя един случай, 

който подчертава средствата на натиск и принуда спрямо служителите в държавните 

учреждения, използвани от системата. 

 

Докладна № 126/ 25.02.2000 г. до директора на Института за български език – БАН г-

жа доц. д-р Ю. Балтова от Христина Иванова Маринска, организатор на 

Специализирания научен съвет по езикознание – ВАК. Относно: Приемане на 

дисертационен труд от Любима Йорданова. От текста дотук е ясно, че документът е 

писан по точно указание, манипулативно. И г-жа Юлия Балтова, и аз сме с научно 

звание в БАН  „старши научен сътрудник втора степен” и научна степен „доктор” и 
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един организатор на СНС по езикознание – ВАК би трябвало да прави необходимите 

разлики. Научното звание „доцент” по Закона за научните степени и научните звания 

от 1972 г., валиден и през 2000 г., се присъжда на учените от университетите.  

 

Докладната е с резолюция на директора Балтова  „За решение на ДС”, а съкращението 

ДС означа Директорски съвет, а не Държавна сигурност. 

 

Текстът е следният: „На другия ден (без научно звание и научна степен, така е наредено 

да се пише – бел. ЛЙ) Л.Йорданова донесе 4 екземпляра от труда и четири меки 

папки, една от които с машинка, като ме увери, че всички документи са подредени по 

моя списък.Попитах има ли предложение за рецензенти, тя каза три имена и бързо 

излезе.Трябваше в нейно присъствие да погледна протокола и да я върна. Когато 

изработвах дневния ред на заседанието, аз не погледнах протокола,понеже при мене 

имаше хора, аз бях напрегната и както бях запомнила имената, на рецензентите, ги 

написах, без да погледна финала на протокола. Тук ми е грешката. Ако бях отворила 

протокола, щях да прочета, че НС не дава ход на процедурата и нямаше да я включа в 

дневния ред, докато разбера истината. Самата Л. Йорданова зъб не обели нито как е 

минала в първичното звено, нито – в Научния съвет на Института. Едва сега 

разбирам, че тя не се е издала с нищо, за да не събуди съмнение в мен, с една дума, за 

да ме излъже. Това е меко казано. Нейното деяние е противозаконно. Благодарение на 

Вас, г-жа Балтова, аз разбрах, че Л. Йорданова е нарушила процедурата и обезумях, 

когато разбрах, че е дръзнала през главата на Научния съвет да иска избор на 

рецензенти в СНСЕ. И като признавам, че грешката ми е несъзнателно направена, 

горещо Ви моля да ми я простите.” Самата колежка Маринска отлично знае, че 

дисертационните трудове не се обсъждат от Научните съвети на институтите на БАН, а 

цялата документация след обсъждането в първичното звено се представя в 

Специализирания научен съвет по езикознание, който е един за цялата страна. 

Недоразумението беше изгладено, безконфликтно от моя страна, след като взех 

документ от председателя на Висшата атестационна комисия ст.н.с.І ст. дбн Георги 

Марков в потвърждение на законовото положение, че за процедурата на защита на 

голям докторат не е необходимо мнението на Научния съвет на Института за български 

език при БАН и го представих в Специализирания научен съвет по езикознание.  

Веднага ми бяха назначени рецензенти, още през февруари 2000 г., а рецензиите бяха 

готови в тримесечния срок. Не е за вярване, но те дори бяха позитивни. Все пак 

утвърждавам ново научно направление в българското езикознание – 

политолингвистика. Случаят е показателен както за мрежата на Октопода на 

номенклатурата в науката, така и за методите, чрез които са привличани странични 

хора и са били принуждавани по служебен път да попълват документи с невярно 

съдържание като този, който цитирам. Жената е доста семпла като интелект, свикнала е 

безпрекословно да изпълнява всичко, което й наредят, без да се замисля, още по-малко 

– да се противопоставя с аргументи от съществуващото законодателство. Просто 

послушна и много удобна като инструмент за злоупотреби. 

   

Жалко е наистина, че комунистическата идеология се е наложила в българското 

общество във времето, когато Петър Дънов е развил у нас учението си, в основата на 

което са хармонията на човек със себе си, с хората, природата и вселената, добротата и 

взаимопомощта между хората, все добродетели, които крепят обществото. Както 

свидетелстват видеоклиповете с документални снимки в интернет, то се е радвало на 

много почитатели и в България, и в чужбина -   

http://www.youtube.com/watch?v=Z4X6tgvHMK0&feature=PlayList&p=9FF41E65D77BE3

http://www.youtube.com/watch?v=Z4X6tgvHMK0&feature=PlayList&p=9FF41E65D77BE33C&playnext_from=PL&playnext=1&index=13
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3C&playnext_from=PL&playnext=1&index=13. Цялата агресия на комунистическата 

идеология би могла да бъде притъпена до голяма степен, ако идеите на Бялото Братство 

са стигали до повече хора в България. Вестник „Братство” с рубрика на Учителя 

Петър Дънов „Словото на Учителя” е излизал като периодично издание от 1928 до 

1944 г. В 157 брой пише например следното: „Красотата в света е в това, че всички 

хора мислят различно. Важно е всички хора да имат един стремеж, а как ще мислят, 

то е тяхна работа. Нека всеки мисли, както разбира. Да дадем свобода на човека да 

диша както той знае и ще видим, че няма никаква опасност от това. Светът е 

разумен, ето защо нека всеки мисли и се проявява така, както той намира за добре.” 

(Мисли 1997:112) Именно тази свобода на различието и разнообразието е била отнета 

на българите след 1944 г., насилствено подчинени на постулатите на една идеология, 

забранила всички свободи освен една – вярност и преданост към комунистическите 

идеи. Свобода на мисълта, свобода на изразяване на мнения, свобода на медиите, 

свобода на пътуването и др. свободи, включително и политически – всички тези 

свободи бяха ограничени за хората извън мрежата на членовете на Българската 

комунистическа партия и служителите на Държавна сигурност. 

Ако сравним идеите на Учителя Петър Дънов със съвременните европейски документи, 

ще видим, че те не се различават в същността си. В Преамбюла на „Харта на основните 

права на Европейския съюз” например пише: „Народите на Европа, като създават все 

по-тесен съюз помежду си, решиха да споделят мирно и основано на общи ценности 

бъдеще. Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на 

неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и 

солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата 

държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява 

гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие”-  http://eur-

lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm. Човешко 

достойнство, свобода, равенство и солидарност са ценностите, които изповядва 

Обединена Европа днес. През 20-те, 30-те и началото на 40-те г. на миналия век, до 9 

септември 1944 г., тези ценности са били познати и у нас, включително и чрез идеите 

на Дънов. 

За читателите, прегледали съдържанието на книгата, сигурно вече е  пределно ясно, 

защо научните ми интереси са насочени към Европейската комуникационна политика и 

в рамките на общото особен акцент представят интересите ми към въпросите за правата 

на човека. В случай, че успея да създам в София Център за европейска комуникация, 

за който се боря вече десет години с комунистическата номенклатура в българската 

наука, съсредоточена в Българската академия на науките, един от модулите за 

виртуално обучение на държавните служители, студентите и граждански групи в 

програмата за учене през целия живот ще бъде посветен на правата на човека. Ясно е 

също така, че обучението по основните документи – европейската „Конвенция за 

правата на човека и основните свободи”, за България с правна сила след 

ратификацията й от 1992 г. и „Харта на основните права на Европейския съюз”, 

юридически документ от 1.12.2009 г. на Европейския съюз, ще бъде водено от мене.  

 

Цялата тази безпричинна сага със семейството ми и напразните и безсмислени 

репресии доведоха нещата дотам, че макар че външно съм много социална като 

поведение и винаги стимулирам доброто и изграждането, основен мой принцип на 

човек, живял социализма, беше и си остана и след 1989 г. - да не се доверявам на хора 

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
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извън семейството. И да проверявам, да проверявам и сравнявам различни източници 

на информация – много повече от обичайните за медиите два, три. Защо е това 

недоверие? Защото самата аз съм родена по времето на социализма и добре зная, че 

през целия ми живот ще ми се налага да общувам с хора, които в някаква степен са се 

докоснали до комунистическата идеология и са повлияни от нея – все едно повече или 

по-малко. За съжаление във всяко общество, попаднало под влияние на 

комунистическата идеология, се натъкваме на социална нетолерантност, 

насилствена смърт и разруха във всички области на живота, водеща до 

безпрецедентна бедност. 

 

В Европейския съюз функционира понятието относителна бедност. Това понятие се 

отнася до граждани, за които е характерен не толкова недостигът на храна, здравни 

услуги и добри жилищни условия, колкото липсата на достъп до редица от стоките и 

услугите, с които се ползва останалата част от съвременното общество. Относителната 

бедност може да доведе до т.нар. социално изключване, „при което отделни 

граждани или цели райони страдат от съвкупност от взаимосвързани проблеми, като 

безработица, недостатъчна квалификация, ниски доходи, лоши жилищни условия, 

здравословни проблеми и разпадане на семейството, което ги отдалечава от 

възможности и мрежи на местно равнище. Те разполагат с малък достъп до власт и 

процеса на вземане на решения и в крайна сметка могат да се почувстват безпомощни 

и лишени от граждански права” – 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-68974-039-02-07-908-

20100212STO68925-2010-08-02-2010/default_bg.htm . Бих казала, че ограничаването на 

свободите на българските граждани по времето на социализма ни доближава до голяма 

степен до това понятие, въведено в Европейския съюз. 

 

Иначе мисля за себе си като за оптимистичен тип човек и твърдо вярвам, че след зимата 

непременно идва пролетта. Този оптимизъм се подхранва и от такива събития като 

първото отбелязване в България на Европейския ден за възпоменаване на жертвите на 

престъпленията на тоталитаризма на 23 август 2010 г., за което споменава в сайта си 

председателят на българската делегация в Европейския парламент г-н д-р Андрей 

Ковачев –  http://www.andrey-kovatchev.eu/bg/news/view/2/1375 . Във връзка с това 

събития г-н д-р Андрей Ковачев организира в Европейския парламент в Брюксел 

конференция на тема "Жертвите на комунизма" „с репресирани по времето на 

комунистическия режим в България.  Конференцията ще се проведе на 17.11.2010, 

като в нея ще вземат участие както анализатори и изследователи, така и хора, 

чиито съдби са белязани от терора на комунизма. Целта на конференцията е да 

покажем на Европа, че България също е дала своя принос в съпротивата  срещу 

тоталитарната власт, наложена в страната ни с щиковете на чужда армия.” Това 

са думи на член на Европейския парламент от България. 

 

При една от специализациите си в Института за немски език в Манхайм след 1989 г. 

видях надпис на една от вратите на техническия персонал. Думи на Алберт Айнщайн, 

изречени по друг повод, в друга историческа епоха, по време на националсоциализма в 

Германия: „Две неща на този свят са безкрайни – Вселената и човешката глупост. Но 

за Вселената все пак не съм съвсем сигурен.” Работата ми с материята, изложена в 

книгата, ме убеди за кой ли път в правотата на думите на Айнщайн. Дълго време този 

надпис стоеше на стената до бюрото ми и ме окуражаваше. След присъединяването на 

България към Европейския съюз реших, че е време да се разделя с него. Сега, когато 

завършвам книгата, си мисля, че пак трябва често да си го чета. За кураж. Защото в 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-68974-039-02-07-908-20100212STO68925-2010-08-02-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-68974-039-02-07-908-20100212STO68925-2010-08-02-2010/default_bg.htm
http://www.andrey-kovatchev.eu/bg/news/view/2/1375
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България предстои демократичен преход, който ще обхване минимум три поколения. 

Вече отминаха първите 20 години и сме наясно, че сме само в увертюрата на прехода. 

Заедно с това след Европейските избори от 2009 г. започнаха сериозна работа в 

Европейския парламент членовете му от България. След два мандата в Европейския 

парламент ще имаме първите политици от европейски тип. Постепенно те ще наложат 

стила си на работа, както и други европейски правила и в България. Това са вторите 20 

години, когато от живота ще си отидат хората, свързани със системата на социализма. 

Още 20 години обаче са необходими, за да отшуми идеологията. И така, ако за 

източната част на Германия бяха необходими 20 години за интеграцията й, в най-общ 

план, в останалата част на Германия, за Централна Европа годините са 40, а за Румъния 

и България като представители на Югоизточна Европа – 60. 

 

Пиша тези редове и слушам прочутото „Интермецо” от „Кавалерия рустикана”  на 

Пиетро Маскани, видеоклип по запис под диригентската палка на Рикардо Мути.  

Спомням си един от куриозите в живота му на музикант. Спектакъл на Миланската 

скала и стачка на оркестъра. Цели се дискредитиране на диригента, за да отстъпи пред 

исканията на стачниците, включен е и елемент на неочакваност и притискане, 

решението е взето в последния момент, когато залата е пълна с почитатели на оперното 

изкуство. Тогава маестро Ридардо Мути сяда на пианото и започва сам да свири 

музиката по партитурата. До финала на операта. Целият оперен спектакъл протича под 

бурните аплаузи на емоционалната италианска публика. Ефектът е поразителен, 

стачката не е постигнала желаното.  

 

Така че изход винаги има. Към днешна дата, отнесено към България, той със сигурност 

се нарича Европейски съюз или възстановяване на нарушената обществена хармония в 

България и връщане на българите към себе си. 

 

Ако можех да променя съдбата на страната си по някакъв начин, бих й пожелала да 

пропусне историческия етап на насилственото налагане на социализма, както и самия 

социализъм. Не защото съм за или против идеологията, а защото тази идеология с 

постулатите си деформира сериозно съзнанието на българите, както и на гражданите на 

другите държави от социалистически лагер. При това – за дълго, за срок от няколко 

десетилетия.  

 

Едва сега, когато вече са изминали 20 години от началото на демократичните промени 

в Централна и Източна Европа, изследователите от различни държави от региона 

започват да си дават сметка за продължителността на обратния процес, на 

постепенното освобождаване на съзнанието на хората от комунистическата идеология. 

И ако за Германия този процес на структурирано уеднаквяване, в най-общи линии, на 

живота в Западната и Източната й част, подчертавам – в най-общи линии, става дума за 

изграждане на единен подход към начина на живот в държавата, за страните от 

Централна Европа и Прибалтика този процес ще продължи още 20 години или още 

едно поколение. За България обаче като държава от Югоизточна Европа нещата са 

доста по-сложни и ще обхванат три поколения или общо 60 години. Сега, с новото 

правителство на политическа партия ГЕРБ от 2009 г. и новоизбраните български 

членове на Европейския парламент в редовни Европейски избори „2009, постепенно 

започва сериозната част от процеса на приспособяване на България към европейските 

норми. Тя ще обхване два мандата на Европейския парламент или около десетина 

години, докато бъдат създадени първите български политици от европейски тип и 

постъпателното движение на колелото на новата българска история набере скорост. И 
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още десет години ще бъдат необходими, докато процесът получи качеството 

устойчивост. В следващите 20 години на 60-годишния преход на България към 

европейската цивилизация общественият процес ще придобие качеството 

необратимост, стабилност. 

 

Ето защо за мене отбелязването на 9 май като „Ден на победата” е доста спорно, 

защото приключването на Втората световна война създаде социалистическия 

блок и промени за няколко десетилетия в негативен план европейската история.  

И дали действително можем сериозно да говорим за приключване на войната през 

1945 г.? Според мене за Германия краят й започна на 9 ноември 1989 г., когато с 

мирните протести на гражданите от Източната част на Германия, образно казано, 

„падна” Берлинската стена и се състоя повторното обединение на държавата на 3 

октомври 1990 г. Едва тогава приключи за всички държави-участници Втората 

световна война – на 3 октомври 1990 г. През 2010 г. отбелязваме всъщност 20 

години от окончателния завършек на Втората световна война.  Мирните протести 

на европейските граждани от бившия социалистически блок през 1989 г. доведоха 

до приключването на историческия етап на социализма и началото на изграждане 

на демократични принципи за обществата в тези държави в Европа. 

 

В личен план съм по-склонна да свързвам датата 9 май не с 1945 г., а с 1950 г., 

когато с Декларацията на Робер Шуман е направена първата стъпка към 

създаването на европейското обединение, което днес е факт. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТИ..... 

1. Конвенция 1992: 

 

EUROPEAM COURT OF HUMAN RIGHTS 

COUR EUROPEEN DES DROITS DE L’HOMME 

 

К О Н В Е Н Ц И Я  

 

ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  

И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ  
 

изменена и допълнена от 

Протоколи № 11 и 14 

Придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7 и 13 

Bulgarian version/ Version bulgare 
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Превод 

Текстът на Конвенцията е представен с измененията и допълненията съгласно 

Протокол № 14 (CETS № 194), в сила от 1 юни 2010 г. 

Текстът на Конвенцията е изменян съгласно разпоредбите на Протокол № 3 (ETS № 

45), влязъл в сила на 21 септември 1970 г., на Протокол № 5 (ETS № 55), влязъл в сила 

на 20 декември 1971 г., и на Протокол № 8 (ETS № 118), влязъл в сила на 1 януари 1990 

т., и включващ също текста на Протокол № 2 (ETS № 44), който съгласно своя член 5, 

параграф 3 е интегрална част от Конвенцията от влизането си в сила на 21 

септември 1970 г. Всички разпоредби, които са били изменени или добавени от тези 

Протоколи, са заместени от Протокол № 11 от датата на неговото влизане в сила на 

1 ноември 1998 г. От тази дата Протокол № 9 (ETS № 140), влязъл в сила на 1 

октомври 1994 г., е отменен и Протокол № 10 (ETS № 146) е загубил значение. 

Актуализирана информация за страните, подписали и ратифицирали Конвенцията и 

Протоколите към нея, както и пълният списък на направените декларация и резерви 

може да се намери на http://conventions.coe.int . 

Секретариат на Европейския съд по правата на човека, юни 2010 

 

[ За сведение: (Ратифицирана със закон, приет от Народното  

събрание на 31 юли 1992 г. - ДВ, бр. 66 от  

1992 г. В сила за Република България от  

7 септември 1992 г.)  

 

Обнародвана, ДВ, бр. 80 от 2 октомври 1992 г.,  

изм., бр. 137 от 20 ноември 1998 г., попр.,  

бр. 97 от 9 ноември 1999 г. ] 
 

 

Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на  

Европа,  

вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека,  

провъзгласена от Общото събрание на Организацията на обединените нации на  

10 декември 1948 г.;  

имайки предвид, че декларацията има за цел да осигури всеобщото и  

ефективно признаване и спазване на правата, провъзгласени в нея,  

имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да се постигне  

по-голямо единство между неговите членове и че едно от средствата за  

преследване на тази цел е поддържането и по-нататъшното осъществяване на  

правата на човека и основните свободи;  

потвърждавайки отново своята дълбока вяра в тези основни свободи,  

които представляват фундамент на справедливостта и мира в целия свят и могат  

по-ефикасно да бъдат осъществени, от една страна, по пътя на действената  

политическа демокрация, а, от друга, чрез общо разбиране и спазване на правата  

на човека, от които тези свободи зависят;  

решени като правителства на европейски страни, които имат общи  

http://conventions.coe.int/
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ценности и общо наследство от политически традиции, идеи, на свобода и  

върховенство на закона, да направят първата крачка към съвместното  

осъществяване на някои от правата, провъзгласени от всеобщата декларация,  

се договориха за следното:  

 

Член 1  

 

Задължение за зачитане на правата на човека  
 

Високодоговарящите страни осигуряват на всяко лице под тяхна  

юрисдикция правата и свободите, определени в част I на тази конвенция.  

 

 

ЧАСТ I  

 

ПРАВА И СВОБОДИ  
 

Член 2  

 

Право на живот  
 

1. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да  

бъде умишлено лишен от живот освен в изпълнение на съдебна присъда за  

извършено престъпление, за което такова наказание е предвидено в закона.  

2. Лишаването от живот не се разглежда като противоречащо на  

разпоредбите на този член, когато то е резултат от употреба на сила, призната  

за абсолютно необходима:  

а) при защитата на което и да е лице от незаконно насилие;  

b) при осъществяването на законен арест или при предотвратяване на  

бягството на лице, законно лишено от свобода;  

c) при действия, предприети в съответствие със закона, за потушаване  

на бунт или метеж.  

 

Член 3  

 

Забрана на изтезанията  

 

Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или  

унизително отнасяне или наказание.  

 

Член 4  

 

Забрана на робството и на принудителния труд  
 

1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително  

подчинение.  

2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или  

задължителен труд.  

3. За целите на този член не представлява "принудителен или  
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задължителен труд":  

а) всеки труд, който обикновено е задължителен за лицата, лишени от  

свобода в съответствие с чл. 5 на тази конвенция или по време на условно  

освобождаване от такова лишаване от свобода;  

b) всяка служба от военен характер или в страните, където се признава  

освобождаване от военна служба заради религиозни убеждения, службата, отбивана  

вместо задължителната военна служба;  

с) всяка повинност, изпълнявана в случай на извънредно положение или  

бедствие, застрашаващи съществуването или благосъстоянието на обществото;  

d) всеки труд или повинност, представляващи елемент от обичайните  

граждански задължения.  

 

Член 5  

 

Право на свобода и сигурност  
 

1. Всеки има право на свобода и сигурност. Никой не може да бъде лишен  

от свобода освен в следните случаи и само в съответствие с процедури,  

предвидени от закона:  

а) законосъобразно лишаване от свобода на лице по силата на постановена от  

компетентен съд присъда;  

b) законосъобразен арест или лишаване от свобода за неизпълнение на  

законосъобразно съдебно решение или с цел осигуряване на изпълнението на 

задължение,  предписано от закона;  

с) законосъобразен арест или лишаване от свобода на лице с цел да се осигури  

явяване пред компетентния съгласно закона институция при обосновано подозрение  

за извършено престъпление или когато задържането обосновано може да се смята за 

необходимо, за да се попречи на лицето да извърши престъпление или да се укрие, след 

като е извършило престъпление;  

d) лишаване от свобода на непълнолетно лице на основата на законосъобразно  

решение, за да се осигури надзор с възпитателна цел или законосъобразно лишаване от  

свобода на такова лице с цел да се осигури неговото явяване пред предвидената  

в закона институция;  

е) законосъобразно лишаване от свобода, с цел да се предотврати  

разпространението на инфекциозни болести, както и на душевноболни лица,  

алкохолици, наркомани или скитници;  

f) законосъобразен арест или лишаване от свобода на лице, с цел да се  

предотврати незаконното му влизане в страната, или на лице, против което се  

предприемат действия за неговото депортиране или екстрадиране.  

2. На всеки арестуван трябва незабавно да бъдат съобщени на  

разбираем за него език основанията за арестуването му и всички обвинения,  

които му се предявяват.  

3. Всеки  арестуван или лишен от свобода в съответствие с  

разпоредбите на т. 1 (с) на този член  трябва своевременно да бъде изправен  

пред съдия или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява  

съдебни функции, и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на  

освобождаване преди гледането на неговото дело в съда. Освобождаването може да  

бъде обусловено от даването на гаранции за явяване в съда.  

4. Всеки арестуван или лишен от свобода  има право да обжалва  

законосъобразността на неговото задържане в съда, който е задължен в кратък срок да 



 227 

се произнесе; в случай, че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди  

незабавното освобождаване на задържаното лице.  

5. Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в нарушение на  

изискванията на този член, има изпълняемо право на обезщетение.  

 

Член 6  

 

Право на справедлив съдебен процес  
 

1. Всяко лице при решаването на правен спор относно неговите граждански права и  

задължения или или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу  

него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен  

срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.  

Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат  

отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на  

нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично  

общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за  

защита на личния живот на страните по делото, или, само в необходимата според съда 

степен,  в случаите, в които поради специални обстоятелства  

публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.  

2. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно  

до доказване на вината му в съответствие със закона.  

3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум  

следните права:  

а) да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и  

причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;  

b) да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята  

защита;  

с) да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор; ако не  

разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена  

безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;  

d) да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите, свидетелствуващи против 

него,  и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата  

да се извършват при същите условия;  

е) да ползва безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не  

говори езика, използван в съда.  

 

Член 7  

 

Неналагане на наказание без закон  

 

1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в  

момента на неговото извършване не е било квалифицирано като престъпление според  

националното или международното право. Не може да бъде налагано наказание,  

по-тежко от това, което е било предвидено за съответното престъпление в  

момента, когато то е било извършено.  

2. Този член не изключва съденето и наказването на което и да е лице  

за действие или бездействие, които в момента на извършването му са  

представлявали престъпление в съответствие с общите принципи на правото,  

признати от цивилизованите народи.  
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Член 8  

 

Право на зачитане на личния и семейния живот  
 

1. Всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си  живот, на  

жилището  и на тайната на  кореспонденция.  

2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е  

недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно  

демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или  

на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици  

или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на  

другите.  

 

Член 9  

 

Свобода на мисълта, съвестта и религията  
 

1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това  

право включва свободата на всеки да променя своята религия или убеждения и 

свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, 

публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване и спазване 

на ритуали.  

2. Свободата да се изповядват религията или убежденията подлежи само на  

такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно  

демократично общество в интерес на обществената сигурност, за защитата на  

обществения ред, здравето и морала или за защита на правата и свободите на  

другите.  

 

Член 10  

 

Свобода на словото  
 

1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право  

включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да 

разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от 

държавните граници. Този член не забранява на държавите да подлагат на 

разрешителен режим  радиокомпаниите, телевизионните компании и производителите 

на кинематографична продукция.  

2. Упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения  

и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия, ограничения или  

санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично  

общество в интерес на националната и обществената сигурност и на териториалната  

цялост, за предотвратяването на безредици или на престъпления, за защитата на  

здравето и морала, както и на репутацията или на правата на другите, за  

предотвратяване разкриването на секретна информация, получена доверително или за 

гарантиране  авторитета и безпристрастността на правосъдието.  

 

Член 11  
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Свобода на събранията и сдруженията  
 

1. Всеки има право на свобода на мирните събрания и на свободно  

сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи  

за защита на своите интереси.  

2. Упражняването на тези права не подлежи на никакви  ограничения,  

освен на тези, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в  

интерес на националната или обществената сигурност, за предотвратяване на  

безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и  

свободите на другите. Този член не изключва въвеждането на законни ограничения  

върху упражняването на тези права от служещите във въоръжените сили, полицията  

или държавната администрация.  

 

Член 12  

 

Право на встъпване в брак  
 

Мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да встъпват в  

брак и да създават семейство в съответствие с националните закони, регулиращи  

упражняването на това право.  

 

Член 13  

 

Право на ефективни правни средства за защита  
 

Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази Конвенция, са  

нарушени, има право на ефикасни правни средства за тяхната  

защита пред съответните национални власти, дори и нарушението да е извършено от  

лица, действащи при упражняване на служебни функции.  

 

Член 14  

 

Забрана на дискриминацията  
 

Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция,  

следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана  на  

пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения,  

национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство,  

имущество, рождение или друг някакъв признак.  

 

Член 15  

 

Дерогиране при извънредни обстоятелства  
 

1. По време на война или на извънредно положение, застрашаващи  

съществуването на нацията, всяка от Високодоговарящите страни може да  

предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по  

тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията на положението, при  условие, 

че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното 

право.  



 230 

2. На основата на предходната разпоредба не се допуска никакво освобождаване от 

задълженията по член 2,  освен по отношение на смъртта като резултат от правомерни 

актове на война, както и от задълженията по чл. 3, 4, параграф 1 и  7.  

3. Всяка от Високодоговарящите страни, която се ползва от правото на  

такова освобождаване, е длъжна да предостави на Генералния секретар на Съвета  

на Европа пълна информация относно предприетите действия и породилите ги  

причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния секретар на Съвета на  

Европа за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване  

прилагането на разпоредбите на тази Конвенция в пълния и обем.  

 

Член 16  

 

Ограничения за политическата дейност на чужденците  
 

Никоя от разпоредбите на чл. 10, 11 и 14 не може да се тълкува като  

създаваща препятствия на Високодоговарящите страни да въвеждат ограничения за  

политическата дейност на чужденците.  

 

Член 17  

 

Забрана на злоупотребата с права  
 

Никоя от разпоредбите на тази Конвенция не може да се тълкува като  

предоставяща правото на някоя държава, група или лице да осъществява дейност  

или действия, имащи за цел разрушаването на правата и свободите, предвидени в  

тази Конвенция, или ограничаването им в по-голяма степен от предвидената в  

Конвенцията.  

 

Член 18  

 

Условия за ограничаване упражняването на правата  
 

Ограниченията, допустими в съответствие с тази Конвенция, по отношение  

упражняването на определени права и свободи, не могат да се прилагат с цел,  

различна от тази, за чието осъществяването са предвидени.  

 

 

ЧАСТ II  

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  
 

Член 19  

 

Създаване на съда  
 

За да се осигури спазването на задълженията, поети от Високодоговарящите страни по 

силата на Конвенцията и Протоколите към нея, се създава Европейски съд по правата 

на човека, наричан по-долу "Съдът". Той е постоянно действащ.  

 



 231 

Член 20  

 

Брой на съдиите  
 

Съдът се състои от съдии, чийто брой е равен на броя на Високодоговарящите страни.  

 

Член 21  

 

Условия за упражняване на длъжността  
 

1. Съдиите трябва да притежават високи морални качества и да отговарят  

или на изискванията, необходими  за заемане на висши съдебни длъжности, или да са  

юристи с призната компетентност.  

2. Съдиите заседават в Съда в лично качество.  

3. За срока на пълномощията си съдиите не могат да упражняват никаква дейност, 

несъвместима с изискванията за независимост, безпристрастност или  за работа на 

пълен работен ден; всеки въпрос, който възниква във връзка с прилагането на тази 

алинея, се решава от Съда.  

 

Член 22  

 

Избор на съдиите  
 

1. Съдиите за всяка Високодоговаряща страна се избират от  

Парламентарната асамблея с мнозинството от подадените гласове от списък от  

трима кандидати, определени от Високодоговарящата страна.  

2. Същата процедура се прилага за попълване състава на Съда при присъединяване на 

нова Високодоговарящи страна, както и за попълване на овакантените места.  

 

Член 23  

 

Срок на мандата и освобождаване от длъжност  
 

1. Съдиите се избират за срок от девет години. Те не подлежат на преизбиране.  

2. Мандатът на съдиите изтича при навършване на 70-годишна възраст.                           

3. Съдиите изпълняват длъжността си до замяната им. Те обаче продължават да работят 

по делата, които вече са започнали да разглеждат.                                                                

4. Съдия не може да бъде освободен от длъжност, освен ако останалите съдии не решат 

с мнозинство от две трети, че е престанал да отговаря на необходимите условия. 

 

 

Член 24  

 

Секретариат и докладчици 

1. Съдът разполага със секретариат, чиито функции и устройство се определят от 

правилника на Съда. Съдът се подпомага от юридически секретари.                                                                        

2. Когато заседава в едноличен състав, Съдът се подпомага от докладчици, които 

осъществяват функциите си под ръководството на председателя на Съда. Докладчиците 

са част от секретариата. 
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Член 25  

 

Пленарен състав на Съда 

Пленарният състав на Съда:                                                                            

a) избира свой председател и един или двама заместник-председатели за срок от три 

години; те могат да бъдат преизбирани; 

b) създава камари, съставени за определен срок; 

c) избира председатели на камарите на Съда; те могат да бъдат преизбирани; 

d) приема правилник на Съда; 

e) избира Секретар на Съда и един или няколко заместник-секретари; 

f) прави искания по член 26 параграф 2. 

 

Член 26  

 

Еднолични състави, комитети, камари и голяма камара 

 

1. За разглеждане на заведените дела Съдът заседава в еднолични състави, комитети от 

трима съдии, камари от седем съдии и голяма камара от седемнадесет съдии. Камарите 

създават комитети за определен срок.  

2. По искане на пленарния състав на Съда, Комитетът на министрите може с 

единодушно решение и за определен срок да намали броя на съдиите в камарите до пет.  

3. Съдия, заседаващ в едноличен състав, не може да разглежда жалби, подадени срещу 

Високодоговарящата страна, по отношение на която е избран. 

4.  Като член по право на камара или на голямата камара заседава съдията, избран по 

отношение на Високодоговарящата страна, която е страна по производството. Ако няма 

такъв съдия или той не е в състояние да участвува, в качеството на съдия заседава лице, 

избрано от председателя на Съда от списък, предоставен предварително от тази страна.  

5. Членове на голямата камара са и председателят на Съда, заместник-председателите, 

председателите на камари и други съдии, избрани в съответствие с правилника на Съда. 

Когато делото е отнесено в голямата камара на основание член 43, никой  съдия от 

камарата, произнесла решението, не участвува в голямата камара, с изключение на 

председателя на камарата и на съдията, заседавал от името на заинтересованата 

Високодоговаряща страна.  

 

Член 27  

 

Правомощия на едноличните състави 

 

1.Едноличен състав на Съда може да обяви за недопустима или да заличи от списъка 

индивидуална жалба,подадена на основание член 34, когато такова решение може да 

бъде постановено без допълнително разглеждане.  
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2.Решението по параграф 1 е окончателно.  

3.Ако едноличният състав не обяви жалбата за недопустима или не я заличи, той е 

отнася за допълнително разглеждане на комитет или камара.  

 

Член 28  

 

Правомощия на комитетите 
 

1. Комитетът, сезиран с индивидуална жалба, подадена на основание на член 34,може с 

единодушно решение: 

a) да я обяви за недопустима или заличи от списъка, когато такова решение може да 

бъде постановено без допълнително разглеждане; 

b) да я обяви за допустима и едновременно да постанови решение по същество, когато 

вече има трайно установена практика на Съда по въпроса, засягащ тълкуването или 

прилагането на Конвенцията или Протоколите към нея, който е в основата на делото. 

2. Решенията по параграф 1 са окончателни. 

3. Когато съдията, избран от по отношение на Високодоговаряща страна, която е страна 

по производството, не е член на комитета, последният може на всеки етап на 

производството да покани този съдия да замени един от членовете му, като вземе 

предвид всички релевантни обстоятелства, включително това дали 

Високодоговарящата страна е оспорила прилагането на процедурата по параграф 1b). 

  

 

Член 29  

 

Заключения на камарите по допустимостта и по същество  
 

1. Ако не е било постановено решение по допустимостт  на основание членове 27 или 

28 или решение по същество на основание член 28, една от камарите се произнася по 

допустимостта и по съществото на инвидуалните жалби, подадени на основание член 

34. Решението по допустимостта може да бъде постановено отделно. 

2. Една от камарите се произнася по допустимостта и по съществото на 

междудържавните жалби, подадени на основание член 33.  Решението по 

допустимостта се взема отделно, освен ако по изключение Съдът не реши друго. 

 

Член 30  

 

Десезиране в полза на Голямата камара  

Когато висящо дело в някои камара повдига сериозен въпрос, свързан с тълкуването на 

Конвенцията или на Протоколите към нея, или когато решаването на даден въпрос от 

камара може да доведе до противоречие с предходно решение на Съда, камарата може, 

по всяко време преди да е постановила решение по същество, да предостави 

разглеждането на делото на Голямата камара, освен ако някоя от страните по делото не 
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възрази. 

 

Член 31  

 

Правомощия на Голямата камара 
 

Голямата камара:  

а) се произнася по жалби, подадени на основание членове 33 или  34,  

когато делото й е предоставено от дадена камара на основание члел 30 или  е  

отнесено пред нея на основание член 43;   

b) се произнася по въпроси, отнесени до Съда от Комитета на министрите на основание 

член 46, параграф 4; и            

c) разглежда исканията за съвещателни мнения, подадени на основание член 47. 

 

Член 32  

 

Компетентност на Съда  
 

1.Компетентността на Съда обхваща  всички въпроси, засягащи  

тълкуването и прилагането на Конвенцията и на Протоколите към нея, които са  

отнесени пред него съгласно членове 33, 34, 46 и 47.  

2. При спор относно компетентността на Съда, той се решава от Съда.  

 

Член 33  

 

Междудържавни дела  
 

Всяка Високодоговаряща страна може да сезира Съда за всяко твърдяно нарушение на  

разпоредбите на Конвенцията и на Протоколите към нея, извършено от друга 

Високодоговаряща страна.  

 

Член 34  

 

Индивидуални жалби  
 

Съдът може да бъде сезиран с жалба от всяко лице, неправителствена организация  

или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от  

Високодоговарящите страни на правата, провъзгласени в Конвенцията или  

Протоколите към нея. Високодоговарящите страни са длъжни да не създават по  

никакъв начин пречки за ефективното упражняване на това право.  

 

Член 35  

 

Условия за допустимост  
 

1. Съдът може да бъде сезиран само след изчерпване на всички  

вътрешноправни средства за защита, в съответствие с общопризнатите норми на  

международното право, в срок от шест месеца след датата на окончателното решение  

на  националната инстанция.  
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2. Съдът не разглежда индивидуална жалба, подадена на основание  

член 34, която:  

а) е анонимна; или  

b) представлява по същество дело,  вече разгледано от Съда  

или предмет на друга процедура за международно разглеждане или решаване на  

спорове, и не съдържа нова релевантна информация.  

3. Съдът обявява за недопустима всяка индивидуална жалба, подадена на  

основание член 34, когато счете, че  

a). жалбата за несъвместима с разпоредбите на  

Конвенцията или на Протоколите към нея,  явно необоснована или  

представляваща злоупотреба с правото на жалба; или   

b) жалбоподателят не е претърпял значителна вреда, освен когато зачитането на 

правата на човека, защитени в Конвенцията и Протоколите към нея изисква 

разглеждане на жалбата по същество, като никое дело не може да бъде отхвърлено на 

това основание, ако не е било надлежно разгледано от националния съд. 

4. Съдът отхвърля всяка жалба, която счете за недопустима по силата на този член. Той 

може да направи това на всеки етап на производството. 

 

Член 36  

 

Конституиране на трета страна  

 

1. По всяко дело пред една от камарите  или пред Голямата камара всяка  

Високодоговаряща страна, чийто гражданин е жалбоподателят, има право да  

представи писмено становище и да участва в открито заседание.  

2. Председателят на Съда може, в интерес на справедливото правораздаване, да покани 

всяка Високодоговаряща страна, която не е страна в производството, или всяко 

заинтересувано лице извън жалбоподателя, да представи писмено становище или да 

участва в открито заседание.  

 

Член 37  

 

Заличаване на жалба  

1. Съдът може да реши да заличи дадена жалба от  

списъка на делата, ако обстоятелствата дават основание да се счита, че:  

а) жалбоподателят няма намерение повече да я поддържа; или  

b) въпросът е вече решен; или  

с) по всяка друга причина, установена от съда, по-нататъшното  

разглеждане на жалбата е неоправдано.  

Съдът обаче продължава разглеждането на жалбата, ако зачитането  

на правата на човека, защитени в Конвенцията и Протоколите към нея,   

налага това.  

2. Съдът може да реши отново да включи дадена жалба в списъка, ако  

сметне, че обстоятелствата го оправдават.  
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Член 38  

 

Разглеждане на делото  

Съдът разглежда делото съвместно с представителите на страните и когато е 

необходимо предприема разследване, за чието ефективно осъществяване 

заинтересованите Високодоговарящи страни са длъжни да създават всички необходими 

условия. 

 

Член 39  

 

Приятелско уреждане на спора  
 

1. На всеки етап на производството Съдът може да се постави на разположение на 

заинтересованите страни с цел да се постигне приятелско споразумение по делото на 

основата на зачитане правата на човека, както те са определени в Конвенцията и в 

Протоколите към нея. 

2. Процедурата по параграф 1 е поверителна. 

3. В случай на постигане на приятелско споразумение Съдът заличава делото от 

списъка с решение, ограничаващо се до кратко изложение на фактите и на постигнатото 

споразумение. 

4. Решението по параграф 3 се изпраща на Комитета на министрите, който следи за 

изпълнението на условията на приятелското споразумение, така както са изложени в 

решението. 

 

Член 40  

 

Открито заседание и достъп до документите  
 

1. Заседанието е открито, освен ако Съдът в изключителни случаи не реши друго.    

2. Депозираните в секретариата документи са публично достъпни, освен ако 

председателят на Съда не реши друго.  

 

Член 41  

 

Справедливо обезщетение 
 

Ако съдът установи, че е имало нарушение на Конвенцията или на  

Протоколите към нея и ако вътрешното право на високодоговарящата страна  

допуска само частично обезщетение, Съдът присъжда, ако това е необходимо, 

постановява предоставянето на справедливо обезщетение на потърпевшата страна.  

 

Член 42  

 

Решения (Бел. пр. Терминът, преведен на български език с думата „решение” в 

членове 42,43 и 44 на Конвенцията обозначава judgment/ arret в официалния текст на 
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английски и френски, а не решение по допустимост (decision/decision)) на камарите по 

допустими жалби  
 

Решенията на камарите по допустими жалби стават окончателни в съответствие с  

разпоредбите на член 44, параграф 2.  

 

Член 43  

 

Преразглеждане на делото в Голямата камара   
 

1. В срок от три месеца след датата на решението на камарата по допустима жалба 

всяка страна по делото може, в извънредни случаи, да поиска отнасяне на  

делото в Голямата камара.  

2. Състав от петима съдии от Голямата камара приема молбата, ако делото  

засяга съществен въпрос по тълкуването или прилагането на Конвенцията  

или на Протоколите към нея, или пък съществен проблем от общозначим общ характер.  

3. Ако съставът приеме молбата за разглеждане, Голямата камара се произнася по  

делото с решение.  

 

Член 44  

 

Окончателни решения  
 

1. Решението на Голямата камара е окончателно.  

2. Решението на камара по допустима жалба става окончателно:  

а) когато страните заявят, че няма да поискат делото да бъде  

отнесено в  Голямата камара; или  

b) три месеца след датата  на решението, ако не е поискано  

отнасяне на делото в Голямата камара; или  

с) когато съставът на Голямата камара отхвърли молбата за  

отнасяне, подадена съгласно член 43.  

3. Окончателното решение се публикува.  

 

Член 45  

 

Мотиви на решенията  

 

1. Решенията по същество и тези, с които жалбите се обявяват  

за допустими или недопустими, се мотивират.  

2. Ако решението в цялост или в отделни свои части  не изразява  

единодушното становище на съдиите, всеки съдия има право да приложи към него  

особеното си мнение.  

 

Член 46  

 

Задължителна сила и изпълнение на решенията  
 

1. Високодоговарящите страни се задължават да изпълняват окончателното  

решение на Съда по всяко дело, по което те са страна.  
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2. Окончателното решение на Съда се изпраща на Комитета на министрите,  

който следи за неговото изпълнение. 

3. Ако Комитетът на министрите счете, че контролът върху изпълнението на 

окончателно решение се възпрепятства поради затруднение при тълкуването на 

решението, той може да отнесе въпроса за тълкуването до Съда. Решението за отнасяне 

до Съда се взема с мнозинство от две трети от представителите, имащи право да 

заседават в комитета. 

4. Ако Комитетът на министрите е на мнение, че Високодоговаряща страна отказва да 

изпълни окончателно решение по дело, по което е страна, той може, след отправяне на 

формално уведомление до тази страна и с решение, прието с мнозинство от две трети 

от представителите, имащи право да заседават в комитета, да отнесе до Съда въпроса 

дали тази страна е изпълнила задължението си по параграф 1. 

5. Ако Съдът установи нарушение по параграф 1, той отнася делото до Комитета на 

министрите за обсъждане на мерките, които да бъдат предприети. Ако Съдът не 

установи нарушение по параграф 1, той отнася делото до Комитета на министрите, 

който прекратява разглеждането му.  

 

Член 47  

 

Съвещателни мнения  
 

1. По искане на Комитета на министрите Съдът може да дава съвещателни  

мнения по правни въпроси, отнасящи се до тълкуването на Конвенцията и  

Протоколите към нея.  

2. Тези мнения не могат да засягат въпроси, отнасящи се до  

съдържанието или обхвата на правата и свободите, определени в част I на  

Конвенцията и в Протоколите към нея, нито какъвто и да е друг въпрос, който би  

могъл да бъде разгледан от Съда или Комитета на министрите в хода на  

производствата, които могат да се образуват по Конвенцията.  

3. Решението на Комитета на министрите да поиска съвещателно мнение от  

Съда се взема с мнозинството от гласовете на представителите, имащи право да  

заседават в комитета.  

 

Член 48  

 

Съвещателна компетентност на Съда  
 

Съдът решава дали искането на Комитета на министрите за съвещателно  

мнение влиза в рамките на неговата компетентност,  както тя е определена в  

член 47.  

 

Член 49  

 

Мотиви на съвещателните мнения  
 

1. Съвещателните мнения на Съда се мотивират.  

2. Ако съвещателното мнение в цялост или в отделни свои части не  



 239 

изразява единодушното становище на съдиите, всеки съдия има право да приложи към 

него особеното си мнение. 

3. Съвещателните мнения на Съда се изпращат на Комитета на министрите. 

Член 50 

Разходи на Съда 

Разходите на Съда се поемат от Съвета на Европа. 

Член 51  

 

Привилегии и имунитети на съдиите  
 

При изпълнение на своите функции съдиите се ползват с привилегиите и  

имунитетите, предвидени в член 40 на Статута на Съвета на Европа и в  

споразуменията, сключени в изпълнение този член. 

 

ЧАСТ III  

 

 

РАЗНИ  
 

Член 52  

 

Запитвания на Генералния секретар  
 

При получаване на молба от Генералния секретар на Съвета на Европа всяка 

Високодоговаряща страна трябва да представи обяснение на начина, по който нейното 

вътрешно право осигурява ефективно прилагане на разпоредбите на Конвенцията. 

Член 53  
 

Гарантиране на съществуващите права на човека 

Никоя разпоредба на тази Конвенция не трябва да се тълкува като ограничаваща или 

накърняваща права или основни свободи на човека, гарантирани в законите на 

Високодоговаряща страна  или в което и да е споразумение, по което тя е страна.  

 

Член 54  

 

Пълномощия на Комитета на министрите  
 

Никоя разпоредба на тази Кнвенция не ограничава пълномощията на  

Комитета на министрите по силата на Статута на Съвета на Европа.  

 

Член 55  

 

Отказ от други процедури  за решаване на споровете  
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Високодоговарящите страни се съгласяват, че освен по силата на  

специални споразумения,  те няма да се ползват от други действащи договори,  

споразумения или декларации с цел чрез искане да отнесат спор  

относно тълкуването или прилагането на тази Конвенция към други процедури за  

решаване на спорове, освен предвидените в тази Конвенция.  

 

Член 56  

 

Териториален обхват 

При ратифицирането  или по всяко време след това всяка държава може да декларира 

чрез уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа, че действието на тази 

Конвенция, при условието на алинея 4 на този член,  се разпростира върху всички или 

върху някои от териториите, за международните отношения на които тя носи 

отговорност.  

2. Разпространението на действието на Конвенцията върху териториите,  

посочени в уведомлението, влиза в сила тридесет дни след получаването му от  

Генералния секретар на Съвета на Европа.  

3. Разпоредбите на тази конвенция ще се прилагат на тези територии с  

дължимото уважение към местните изисквания.  

4. Всяка държава, направила декларация в съответствие с т. 1 на този член, може по 

всяко време след това да декларира по отношение на една или няколко територии, за 

които се отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да получава жалби 

от лица, неправителствени организации или групи лица в съответствие с член 34 на 

Конвенцията.  

 

Член 57  

 

Резерви  
 

1. При подписването на тази Конвенция или при депозирането на ратификационния си 

документ всяка държава може да направи резерва по отношение  

на някоя от разпоредбите на Конвенцията в смисъл, че  закон, действащ  

в този момент на нейна територия, съответства на тази разпоредба. По силата на този 

член не се допускат резерви от общ характер.  

2. Всяка резерва, направена в съответствие с настоящия член, трябва да  

съдържа кратко изложение на съответния закон.  

 

Член 58  

 

Денонсиране  
 

1. Високодоговаряща страна може да денонсира тази Конвенция само след  

изтичането на пет години от датата,на която е станала страна по Конвенцията и шест 

месеца от датата на нотифицирането на Генералния секретар на Съвета на Европа, 

който уведомява за това другите Високодоговарящи страни. 

2. Това денонсиране не освобождава съответната Високодоговаряща страна  

от задълженията й по Конвенцията  по отношение на всеки акт, който може да  

представлява нарушение на тези задължения и който е бил осъществен  
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до момента на влизане в сила на денонсирането по Конвенцията.  

3. При същите условия престава да бъде страна по тази Конвенция всяка от 

Високодоговарящите страни, която престава да бъде член на Съвета на Европа. 

4. Конвенцията може да бъде денонсирана в съответствие с разпоредбите на 

предходните точки по отношение на  всяка територия, върху която нейното действие е 

било разпространено по силата на член 56.  

 

Член 59  

 

Подписване и ратифициране  
 

1. Настоящата Конвенция е открита за подписване от членовете на Съвета на  

Европа. Тя подлежи на ратифициране. Ратификационните документи се депозират  

при Генералния секретар на Съвета на Европа.  

2. Тази Конвенция влиза в сила след депозирането на десетия ратификационен  

документ.  

3. По отношение на страна, ратифицирала Конвенцията след влизането й в сила, тя 

влиза в сила в деня на депозиране на ратификационния документ. 

4. Генералният секретар на Съвета на Европа информира всички членове  

на Съвета на Европа за влизането на Конвенцията в сила, за имената на  

Високодоговарящите страни, които са я ратифицирали, и за всяко следващо  

депозиране на ратификационен документ.  

 

Съставена в Рим на четвъртия ден на ноември 1950 г. на английски и френски език, 

като и двата текста имат еднаква сила, в единствен екземпляр, който остава на  

съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща  

заверени копия на всяка от държавите, подписали тази Конвенция.  

 

 

ПРОТОКОЛ №1 КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ 

 

(Ратифициран със закон, приет от Народното събрание  

на 31 юли 1992 г. - ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила за  

Република България от 7 септември 1992 г.)  

 

(Изм. - ДВ, бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г.)  
 

Правителствата, подписали този протокол като членове на Съвета на  

Европа,  

решени да предприемат действия за осигуряването на колективни гаранции  

за някои други права и свободи освен включените вече в Част I на Конвенцията  

за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4  

ноември 1950 г. (по-нататък наричана "Конвенцията"),  

се договориха за следното:  

 

Член 1  
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Защита на собствеността  
 

Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от  

своите притежания. Никой не може да бъде лишен от своите притежания  освен в  

интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите  

принципи на международното право.  

 

Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на  

държавите да въвеждат такива закони, каквито сметнат  за необходими за  

осъществяването на контрол върху ползването на притежанията  в съответствие с  

общия интерес или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления  

или глоби.  

 

Член 2  

 

Право на образование  
 

Никой не може да бъде лишен от правото на образование. При  

изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и  

обучението, държавата зачита правото на родителите да дават на своите деца  

образование и обучение в съответствие със своите религиозни и философски  

убеждения.  

 

Член 3  

 

Право на свободни избори  
 

Високодоговарящите страни се задължават да провеждат свободни избори  

през разумни периоди с тайно гласуване и при условия, осигуряващи свободното  

изразяване на мнението на народа при избирането на законодателното тяло.  

 

Член 4  

 

Териториален обхват 

При подписването или ратификацията на този Протокол или по всяко време  

след това всяка Високодоговаряща страна може да изпрати на Генералния секретар  

на Съвета на Европа декларация, установяваща степента, в която тази страна се  

задължава да прилага разпоредбите на този протокол по отношение на посочените  

в декларацията територии, за международните отношения на които тя носи  

отговорност.  

Всяка Високодоговаряща страна, изпратила декларация в съответствие с  

предходната точка, може впоследствие да изпраща  нови  декларации, изменящи 

условията на всяка предходна декларация или прекратяващи  прилагането на  

разпоредбите на този Протокол по отношение на която и да е територия.  

Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за  

направена в съответствие с  т. 1 на член 56 на Конвенцията.  
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Член 5  

 

Връзка с Конвенцията  
 

Високодоговарящите страни считат разпоредбите на чл. 1, 2, 3 и 4 на настоящия 

Протокол за допълнителни членове на Конвенцията и всички нейни разпоредби  

се прилагат, като се отчита този факт.  

 

Член 6  

 

Подписване и ратифициране  
 

Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа,  

подписали Конвенцията; той подлежи на ратификация, която може да бъде  

осъществена едновременно с ратификацията на Конвенцията или след това. Той  

влиза в сила след депозирането на десетия ратификационен документ. По  

отношение на държавите, която са ратифицирали Протокола  след влизането му в сила,  

той влиза в сила в деня на депозиране на съответния ратификационен документ.  

Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на  

Съвета на Европа, който информира всички други членове на Съвета за всички  

държави, които са ратифицирали Протокола.  

 

Съставен в Париж на 20 март 1952 г. на английски и френски език, като  

и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение  

в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия от 

него на всяко от подписалите правителства.  

 

 

 

Протокол  № 4  към Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи 

относно признаването на някои права и свободи, 

освен вече провъзгласените в Конвенцията и в  

Протокол № 1 

Правителствата, подписали този Протокол, членове наСъвета на Европа, 

Решени да предприемат действия за осигуряването на колективни гаранции за някои 

други права и свободи, освен включените вече вЧаст І на Конвенциятаза защита на 

правата на човека и основните свободи,подписаната в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-

нататък наричана „Конвенцията”) ив членове 1-3 на Протокол № 1 към Конвенцията, 

подписан вПариж на 20март 1952г., 

се договориха за следното: 

Член 1 
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Забрана за лишаване от свобода за дълг 

Никой неможе да бъде лишен от свобода само поради невъзможност да изпълни 

договорно задължение. 

Член 2 

Свобода на придвижване 

1. Всеки, който се намира на законно основание на територията на дадена държава, има 

право свободно да се придвижва и свободно да избира своето местожителство в 

пределите на тази територия. 

2. Всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава, включително и на своята. 

3. Упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения, освен на тези, 

предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на 

националната или обществената сигурност, за поддържаве на обществения ред, за 

предотвратяване на престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и 

свободите на другите. 

4. Правата, признати в т.1, могат да бъдат също така предмет на ограничения в 

определени зони. Ограниченията трябва да савъведени в съответствие със закона и 

оправдани от гледна точка на общия интерес в едно демократично общество. 

Член 3 

Забрана за експулсиране на собствените граждани 

1. Никой не може да бъде експулсиран по силата на индивидуални или колективни 

мерки от територията на държавата, на която е гражданин.  

2. Никой не може да бъде лишен от правото да влезе на територията на държавата, на 

която е гражданин. 

Член 4 

Забрана за колективно експулсиране на чужденци 

Колективното експулсиране на чужденци е забранено. 

Член 5 

Териториален обхват 

1. При подписването или ратификацията на този Протокол или по всяко време след 

това всяка Високодоговаряща страна може да изпрати на Генералния секретар на 

Съвета на Европа декларация, установяваща степента, в която тази страна се задължава 

да прилага разпоредбите на този Протокол по отношение на териториите, за чиито 

международни отношения тя носи отговорност. 
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2. Всяка Високодоговаряща страна, изпратила декларация всъответствие с предходната 

точка, може впоследствие да изпраща нови декларации, изменящи условията на 

предходните или прекратяващи прилагането на която и да е от разпоредбите на този 

Протокол по отношение на която и да е територия. 

3. Декларация, направена в съответствие с този член, се счита за направена в 

съответствие с т.1 на член 56 на Конвенцията. 

4. Територията на всяка държава, по отношение на която Протоколът се прилага по 

силата на ратификация или приемане, и всяка територия, по отношение на която 

Протоколът се прилага по силата на декларация, направена от съответната държава 

съгласно този член, се считат за отделни територии за целите на употребата на термина 

„територия на дадена държава” в членове 2 и 3. 

5. Всяка държава, направила декларация всъответствие с алинея 1 или 2 на този член, 

може по всяко време след това да декларира по отношение на една или няколко 

територии, за които се отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да 

получава жалби от лица, неправителствени организации или групи лица в съответствие 

с член34 на Конвенцията във връзка с всички или с който и да било от членовете 1-4 на 

този Протокол. 

Член 6 

Връзка с Конвенцията 

Високодоговарящите страни приемат разпоредбите на членове 1-5 на този Протокол за 

допълнителни членове на Конвенцията и всички останали нейни разпоредби се 

прилагат, като се отчита този факт. 

Член 7 

Подписване и ратифициране 

1. Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали 

Конвенцията; той подлежи на ратификация, която може да бъде осъществена 

едновременно с ратификацията на Конвенцията или следтова.Той влиза в сила след 

депозирането на петия ратификационендокумент. По отношение на държавите, коитоса 

ратифицирали Протокола след неговото влизане в сила, той влиза в сила в деня на 

депозиране на техния ратификационен документ. 

2. Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Съвета на 

Европа, който информира всички други членове на Съвета за всички държави, които са 

ги ратифицирали.  

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха 

този Протокол. 

Съставен в Страсбург на 16-ия ден на септември 1963 г. на английски и френски език, 

като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава 
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насъхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща 

заверени копия на всяка от подписалите държави. 

 

Протокол № 6 към Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи 

относно промяната на смъртното наказание 

 

Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол към Конвенцията 

за защита правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 

г. (по-нататък наричана „Конвенцията”), 

Считайки, че еволюцията, осъществена в някои от държавите-членки на Съвета на 

Европа, е израз на общата тенденция вполза на премахването на смъртното 

наказание, 

се договориха за следното: 

Член 1 

Отмяна на смъртното наказание 

Смъртното наказасие се отменя. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито 

екзекутиран. 

Член 2 

Смъртно наказание във военно време 

Държавата може да предвижда в своето законодателство смъртно наказание за 

действия, извършени по време на война или на непосредствена опасност от война; това 

наказание се прилага само в случаите, определени в закона, и в съответствие с неговите 

разпоредби. Държавата информира Генералния секретар на Съвета на Европа 

засъответните разпоредби на законодателството, отнасящи се до смъртното наказание. 

Член 3 

Забрана за дерогиране 

Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията по този Протокол на 

основание член 15 от Конвенцията. 

Член 4 

Забрана за резерви 
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Не се допускат резерви по отношение на разпоредбите на този Протокол на основание 

член 57 от Конвенцията. 

Член 5 

Териториален обхват 

1. При подписване или депозиране на документите си за ратификация, приемане или 

утвърждаване всяка държава може да посочи териториите, по отношение на които се 

прилагат разпоредбите на този Протокол. 

2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация, изпратена на 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този Протокол по 

отношение на всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в 

сила по отношение на тази територия в първия ден на месеца, който следва датата на 

получаване от Генералния секретар на съответната декларация. 

3. Всяка декларация, направена всъответствие с предходните две точки, може да бъде 

оттеглена в частта й, засягаща която и да е от посочените в нея територии, чрез 

уведомяване на Генералния секретар. Оттеглянето влиза в сила на първия ден от 

месеца, който следва датата на получаване на съответното уведомление от Генералния 

секретар. 

Член 6 

Връзка с Конвенцията 

Високодоговарящите страни възприемат разпоредбите на членове 1-5 на този Протокол 

за допълнителни членове на Конвенцията и всички останали нейни разпоредби се 

прилагат, като се отчита този факт. 

Член 7 

Подписване и ратификация 

Този Протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали 

Конвенцията; той подлежи наратификация, приемане или утвърждаване. Държава-

членка на Съвета на Европа не може да ратифицира, приеме или одобри този Протокол, 

без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира Конвенцията. 

Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при 

Генералния секретар на Съвета на Европа. 

Член 8 

Влизане в сила 

1. Този Протокол влиза в сила в първия ден на месеца, който следва датата, на която 

пет от държавите-членки на Съвета на Европа ще са станали страни по този Протокол в 

съответствие с разпоредбите на член 7. 
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2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази съгласие да стане 

страна по този Протокол, той влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата на 

депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване. 

Член 9 

Функции на депозитария 

Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на съвета за: 

a) всяко подписване; 

b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или 

утвърждаване; 

c) датите на влизане в сила на този Протокол всъответствие с членове 5 и 8; 

d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо отношение към този 

Протокол. 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха 

този Протокол. 

Съставен в Страсбург на 28-ия ден на април 1983 г. на английски и френски език, като 

и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в 

архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия на 

всяка държава-членка на Съвета на Европа. 

 

Протокол № 7 към Конвенцията за защита 

правата на човека и основните свободи 

Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол, 

Решени да предприемат нови действия за осигуряването на колективни гаранции за 

някои права и свободи по силата на Конвенцията за защита правата на човека и 

основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана 

„Конвенцията”), 

 се договориха за следното: 

Член 1 

Процедурни гаранции по отношение експулсирането на чужденци 

1. Чужденец, живеещ постоянно на законно основание на територията на дадена 

държава, може да бъде експулсиран само по силата на решение, взето съгласно закона, 

и трябва да има възможност: 
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a) да представи доводи против експулсирането си; 

b) да бъде проверен неговият случай; 

c) за тази цел да бъде изслушан от компетентен орган или от едно или няколко лица, 

назначени от този орган. 

2. Чужденец може да бъде експулсиран, преди да се възползува от правата, изброени в 

подточки  a), b) и  c) на този член, когато това е необходимо в интерес на обществения 

ред или е мотивирано от съображения за национална сигурност. 

Член 2 

Право на обжалване в наказателното производство 

1. Всяко лице, признато от съда за виновно в извършването на престъпление, има право 

да обжалва обявяването си за виновно или осъждането си пред висшестоящ съд. 

Упражняването на това право, включително основанията за това, се урежда от закона. 

2. Това право подлежи на изключения, когато се отнася за несъществени престъпления, 

определени от закона, или когато съответното лице е било осъдено в първа инстанция 

от най-висшия съд в държавата, или е признато за виновно и осъдено в резултат на 

жалба, подадена срещу неговото освобождаване. 

Член 3 

Обезщетения в случай на съдебна грешка 

Когато влязла в сила присъда бъде впоследствие отменена или е последвало помилване 

въз основа на нови или новооткрити обстоятелства, които доказват, че е била допусната 

съдебна грешка, лицето, изтърпяло наказанието в изпълнение на такава присъда, се 

обезщетява съгласно закона или практиката на съответната държава, освен ако се 

докаже, че неразкриването навреме на неизвестния факт се дължи изцяло или частично 

на самия него. 

Член 4 

Право на невъзможност за повторно осъждане или наказание 

1. Никой не може да бъде съден или наказан от съда на една и съща държава за 

престъпление, за което вече е бил оправдан или окончателно осъден съгласно закона и 

наказателната процедура на тази държава. 

2. Разпоредбите на предходната точка не представляват пречка за възобновяването на 

процеса съгласно закона и наказателната процедура на съответната държава, ако има 

свидетелства за нови факти или новооткрити обстоятелства или за съществен порок на 

предидущия процес, които са повлияли на неговия изход. 

3. Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията по този Протокол на 

основание член 15 от Конвенцията. 
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Член 5 

Равенство между съпрузи 

Съпрузите имат равни граждански права и равна гражданско-правна отговорност в 

отношенията помежду си и със своите деца по отношение на сключването на брака, 

живота по време на брака и при неговото разтрогване. Този член не представлява 

пречка държавите да предприемат необходимите мерки за защита на интересите на 

децата. 

Член 6 

Териториален обхват 

1. При подписване или депозиране на документите си за ратификация, приемане или 

утвърждаване всяка държава може да посочи територията или териториите, по 

отношение на които ще действуват разпоредбите на този Протокол, като определи 

мерки, с помощта на които тя се задължава да осъществява разпоредбите наПротокола 

на съответната територия или територии. 

2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация, изпратена до 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този Протокол по 

отношение на всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в 

сила по отношение на тази територия на първия ден от месеца, който следва изтичането 

на два месеца от датата на получаване на съответната декларация от Генералния 

секретар. 

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две точки, може да бъде 

оттеглена или изменена в частта й, засягаща която и да е от посочените в нея 

територии, чрез уведомяване на Генералния секретар. Оттеглянето или изменението 

влиза в сила на първия ден от месеца, който следва изтичането на двумесечен период от 

датата на получаване на съответното уведомление от Генералния секретар. 

4. Декларация, направена в съответствие с предходните точки, се смята за направена в 

съответствие с т.1 на член 56 на Конвенцията. 

5. Територията на всяка държава, по отношение на която Протоколът се прилага по 

силата на ратификация,  приемане или утвърждаване и всяка територия, по отношение 

на която Протоколът се прилага по силата на декларация, направена от тази държва в 

съответствие с този член, се смятат заотделни територии за целите на прилагането на 

термина „територия на дадена държава” в член 1. 

6. Всяка държава, направила декларация в съответствие с алинея 1 или 2 на този член, 

мое по всяко време след това да декларира по отношение на една или няколко 

територии, за които се отнася декларацията, че признава компетенцията на Съда да 

получава жалбо от лица, неправителствени организации или групи лица в съответствие 

с член 34 на Конвенцията във връзка с членове 1-5 на този Протокол. 

Член 7 
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Връзка с Конвенцията 

Високодоговарящите страни възприемат разпоредбите на членове 1-6 на този Протокол 

на допълнителни членове на Конвенцията и всички останали нейни разпоредби се 

прилагат, като се отчита този факт. 

Член 8 

Подписване и ратифициране 

Този Протокол е открит за подписване от членовето на Съвета на Европа, подписали 

Конвенцията; той подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Държава-

членка на Съвета на Европа не може да ратифицира, приеме или одобри този Протокол, 

без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира Конвенцията. 

Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при 

Генералния секретар на Съвета на Европа. 

Член 9 

Влизане в сила 

1. Този Протокол влиза в сила на първия ден от месеца, който следва изтичането на два 

месеца от датата, на която седем от държавите-членки на Съвета на Европа ще са 

станали страни по този Протокол в съответствие с разпоредбите на член 8. 

2. По отношение на държава-членка, която дпоследствие изрази съгласие да стане 

страна по този Протокол, той влиза в сила в първия ден на месеца, който следва 

изтичането на два месеца от датата на депозиране на документа за ратификация, 

приемане или утвърждаване. 

Член 10 

Функции на депозитария 

Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на Съвета за: 

a) всяко подписване; 

b) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или 

утвърждаване; 

c) датите на влизане на този Протокол в сила в съответствие с членове 6 и 9; 

d) всяко друго действие, уведомление или декларация, имащи отношение към този 

Протокол. 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха 

този Протокол. 
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Съставен в Страсбург на 22-ия ден на ноември 1984 г. на английски и френски език, 

като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на 

съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар ще изпрати 

заверени копия на всяка държава-членка на Съвета на Европа. 

 

Протокол № 12 към Конвенцията за защита на  

правата на човека и основните свободи 

Протокол № 12 не е ратифициран от Република България и все още не е преведен на 

български език. 

Текстът на Протокол № 12 може да се намери на официалните езици на Съда 

(английски и френски) и на други европейски езици на интернет-страницата на Съда. 

 

Протокол № 13 към Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи, 

относно премахване на смъртното наказание при всички обсоятелства 

Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол, 

Убедени, че правото на живот на всеки представлява основна ценност в едно 

демократично общество и че премахването на смъртното наказание е от голямо 

значение за защитата на това право и за цялостното признаване на вроденото 

достойнство на всички човешки същества; 

Желаейки да засилят защитата на правото на живот, гарантирано от Конвенцията 

за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 

1050 г. (наричана по-нататък „Конвенцията”); Отбелязвайки, че Протокол № 6 към 

Конвенцията относно премахването на смъртното наказание, подписан в Страсбург 

на 28 април 1983 г. не изключва смъртното наказание що се отнася до действия, 

извършени във време на война или на непосредствена опасност от война; 

Решени да предприемат окончателната стъпка, за да премахнат смъртното 

наказание при всички обстоятелства, се договориха както следва: 

Член 1 

Премахване на смъртното наказание 

Смъртното наказание се премахва. Никой не може да бъде осъден на такова наказание, 

нито екзекутиран. 

Член 2 
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Забрана за дерогиране 

Не се допуска дерогиране на разпоредбите на този Протокол на основание чл. 15 от 

Конвенцията. 

Член 3 

Забрана за резерви 

Не се допускат резерви на основание чл. 57 от Конвенцията по отношение на 

разпоредбите на този Протокол. 

Член 4 

Териториално действие 

1. Всяка държава може при подписване или при депозиране на документа си за 

ратификация, приемане или утвърждаване да посочи територията или териториите, по 

отношение на които се прилага този Протокол. 

2. Всяка държава може на всеки последващ етап чрез декларация, изпратено до 

Генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този Протокол по 

отношение на всяка друга територия, посочена в дикларацията. Протоколът влиза в 

сила по отношение на тази територия от първия ден на месеца, който следва изтичането 

на три месеца от датата на получаване от Генералния секретар на съответната 

декларация. 

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две алинеи, може да бъде 

оттеглена или изменена в частта й,засягаща която и да е от посочените в нея територии, 

чрез уведомление до Генералния секретар. Оттеглянето или изменението влиза в сила 

от първия ден на месеца, който следва изтичането на три месеца от датата на 

получаване от Генералния секретар на съответното уведомление. 

Член 5 

Връзка с Конвенцията 

Държавите-членки считат разпоредбите на чл. 1 до 4 на този Протокол за допълнителни 

членове на Конвенцията и всички разпоредби на Конвенцията се прилагат при отчитане 

на този факт. 

Член 6 

Подписване и ратифициране 

Този Протокол е открит за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа, 

подписали Конвенцията. Той подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. 

Държава-членка на Съвета на Европа не може да ратифицира, приеме или утвърди този 

Протокол, без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира Конвенцията. 
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Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при 

Генералния секретар на Съвета на Европа. 

Член 7 

Влизане в сила 

1. Този Протокол влиза в сила от Първия ден на месеца, който следва изтичането на 

период от три месеца от датата, на която десет от държавите-членки на Съвета на 

Европа са изразили съгласието си да бъдат обвързани с този Протокол в съответствие с 

разпоредбите на чл. 6. 

2. По отношение на държава-членка, която впоследствие изрази съгласие дабъде 

обвързана с него, този Протокол влиза в сила от първия ден на месеца, който следва 

изтичането на период от три месеца от датата на депозиране на документа за 

ратификация, приемане или утвърждаване. 

Член 8 

Функции на депозитаря 

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите-членки на Съвета за: 

a) всяко подписване; 

b) депозирането на всеки документ за ратификация, приемане или утвърждаване; 

c) всяка дата на влизане в сила на този Протокол в съответствие с чл. 4 и 7; 

d) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащо отношение към този 

Протокол. 

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха 

този Протокол. 

Съставен във Вилнюс на 3 май 2002 г. на английски и френски език, като и двата текста 

имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на 

Европа. Генералният секретар изпраща заверени копия на всяка държава-членка на 

Съвета на Европа. 

 

 

 

 

Важна информация: Цялата кореспонденция по Вашата жалба до Европейския съд по  

правата на човека в Страсбург  трябва да бъде изпращана на следния адрес (бел. ЛЙ):     
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Monsieur le Greffier de la 

Cour europeenne des Droits de l’Homme 

Conseil de l’Europe 

67075 STFASBOURG CEDEX 

FRANCE 

 

 

 2. Харта 2009:  

 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 (2007/C 303/01) 

Европейският парламент, Съветът и Комисията тържествено прогласяват 

следния текст като Харта на основните права. 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Преамбюл 

Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха да 

споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще. 

Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на 

неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и 

солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата 

държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява 

гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие. 

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности при 

зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народи, както 

и националната идентичност на държавите-членки и организацията на техните 

публични власти на национално, регионално и местно равнище; той се стреми да 

насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното движение на 

хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване. 

За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните права в светлината на 

развитието на обществото, на социалния прогрес, на научните и технологични 

постижения като те се включат в Харта, която ги прави по-видими. 

При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и принципа на 

субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново правата, които 

произтичат по-специално от общите за държавите-членки конституционни 

традиции и международни задължения, както и от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и от 

Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и на 

Европейския съд по правата на човека. В този контекст Хартата ще бъде тълкувана 

от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки, като надлежно се вземат под 
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внимание разясненията, установени под ръководството на президиума на Конвента, 

който изработи Хартата, и актуализирани под ръководството на президиума на 

Европейския конвент. 

Ползването от тези права поражда отговорности и задължения, както спрямо 

другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения. 

Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права, свободи и принципи. 

ДЯЛ I 

ДОСТОЙНСТВО 

Член 1 

Човешко достойнство 

Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. 

Член 2 

Право на живот 

1.   Всеки има право на живот. 

2.   Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран. 

Член 3 

Право на неприкосновеност на личността 

1.   Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност. 

2.   В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално: 

   а)   
свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени 

със закон условия и ред; 
 

   б)   
забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел 

селекцията на хора; 
 

   в)   
забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на 

печалба; 
 

   г)   забраната на репродуктивното клониране на човешки същества; 
 

Член 4 

Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или 

наказание 
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Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително 

отношение или наказание. 

Член 5 

Забрана на робството и на принудителния труд 

1.   Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение. 

2.   Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд. 

3.   Трафикът на хора е забранен. 

ДЯЛ II 

СВОБОДИ 

Член 6 

Право на свобода и сигурност 

Всеки има право на свобода и сигурност. 

Член 7 

Зачитане на личния и семейния живот 

Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и 

тайната на неговите съобщения. 

Член 8 

Защита на личните данни 

1.   Всеки има право на защита на неговите личните данни. 

2.   Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и 

въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено 

от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, 

отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им. 

3.   Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган. 

Член 9 

Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство 

Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в 

съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права. 
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Член 10 

Свобода на мисълта, съвестта и религията 

1.   Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва 

свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята 

религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез 

богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали. 

2.   Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони, 

които уреждат упражняването на това право. 

Член 11 

Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация 

1.   Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва 

свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и 

идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите. 

2.   Свободата и плурализмът на медиите се зачитат. 

Член 12 

Свобода на събранията и сдруженията 

1.   Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко 

равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или 

гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в 

професионални съюзи за защита на своите интереси. 

2.   Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на 

политическата воля на гражданите на Съюза. 

Член 13 

Свобода на изкуствата и науките 

Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита. 

Член 14 

Право на образование 

1.   Всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и 

продължаващо обучение. 

2.   Това право включва възможността да се получи безплатно задължително 

образование. 
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3.   Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните 

принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на 

децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически 

убеждения, се зачитат съгласно националните закони, които уреждат тяхното 

упражняване. 

Член 15 

Свобода при избор на професия и право на труд 

1.   Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия. 

2.   Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се 

установява или да предоставя услуги във всички държави-членки. 

3.   Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на 

държавите-членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат 

право гражданите на Съюза. 

Член 16 

Свобода на стопанската инициатива 

Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и 

с националните законодателства и практики. 

Член 17 

Право на собственост 

1.   Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил 

законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде 

лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон 

случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената 

загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, 

необходима за общия интерес. 

2.   Интелектуалната собственост е защитена. 

Член 18 

Право на убежище 

Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската конвенция 

от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в 

съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 

Европейския съюз (наричани по-нататък „Договорите“). 

Член 19 
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Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране 

1.   Колективното експулсиране е забранено. 

2.   Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към 

държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен 

на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание. 

ДЯЛ III 

РАВЕНСТВО 

Член 20 

Равенство пред закона 

Всички хора са равни пред закона. 

Член 21 

Недискриминация 

1.   Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, 

цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 

религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 

национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация. 

2.   В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени 

разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството. 

Член 22 

Културно, религиозно и езиково многообразие 

Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. 

Член 23 

Равенство между жените и мъжете 

Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, 

включително заетостта, труда и възнаграждението. 

Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или приемането на 

мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол. 

Член 24 

Права на детето 
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1.   Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. 

Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, 

които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им. 

2.   При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни 

институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от 

първостепенно значение. 

3.   Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с 

двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес. 

Член 25 

Права на възрастните хора 

Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим 

живот и да участват в социалния и културния живот. 

Член 26 

Интеграция на хората с увреждания 

Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, 

които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и 

участието им в живота на общността. 

ДЯЛ IV 

СОЛИДАРНОСТ 

Член 27 

Право на информиране и консултиране на работниците в предприятието 

На работниците или на техните представители трябва да се гарантира, на съответните 

равнища, своевременно информиране и консултиране в предвидените от правото на 

Съюза, от националните законодателства и практики случаи и условия. 

Член 28 

Право на колективни преговори и действия 

В съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики 

работниците и работодателите, или съответните им организации, имат правото да 

преговарят и да сключват колективни договори на съответните равнища, както и да 

предприемат колективни действия за защита на техните интереси, включително стачка, 

в случай на конфликт на интереси. 

Член 29 
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Право на достъп до услугите за намиране на работа 

Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа. 

Член 30 

Защита при неоснователно уволнение 

Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на неоснователно уволнение, в 

съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики. 

Член 31 

Справедливи и равни условия на труд 

1.   Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и 

сигурност и зачитат достойнството му. 

2.   Всеки работник има право на ограничаване на максималната продължителност на 

труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на платен годишен отпуск. 

Член 32 

Забрана на детския труд и защита на работещите младежи 

Детският труд е забранен. Минималната възраст за допускане до работа не може да 

бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на задължително образование, 

без да се засяга действието на по-благоприятни за младежите правила и с изключение 

на ограничени дерогации. 

Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната възраст 

условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоатация или срещу 

всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, на тяхното здраве, на 

физическото, психическото, моралното или социалното им развитие, или да 

възпрепятства образованието им. 

Член 33 

Семеен и професионален живот 

1.   Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален 

план. 

2.   За да може да съчетава семейния и професионалния живот, всеки има право на 

защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и право на платен 

отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или осиновяване на дете. 

Член 34 

Социална сигурност и социална помощ 
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1.   Съюзът признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална 

сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като 

майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положение или старост, както и в 

случай на загуба на работа, в съответствие с правилата, установени от правото на 

Съюза и от националните законодателства и практики. 

2.   Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на Съюза, има 

право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в съответствие 

с правото на Съюза и с националните законодателства и практики. 

3.   С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и 

зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да осигурят 

достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства 

според правилата, установени от правото на Съюза и от националните законодателства 

и практики. 

Член 35 

Закрила на здравето 

Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи 

при условията, установени от националните законодателства и практики. При 

определянето и осъществяването на всички политики и действия на Съюза се осигурява 

висока степен на закрила на човешкото здраве. 

Член 36 

Достъп до услугите от общ икономически интерес 

С цел да насърчава социалното и териториално единство на Съюза Съюзът признава и 

зачита достъпа до услугите от общ икономически интерес, предвиден от националните 

законодателства и практики в съответствие с Договорите. 

Член 37 

Опазване на околната среда 

Високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество 

трябва да бъдат включени в политиките на Съюза и гарантирани в съответствие с 

принципа на устойчиво развитие. 

Член 38 

Защита на потребителите 

В политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита на потребителите. 

ДЯЛ V 

ГРАЖДАНСТВО 
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Член 39 

Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския 

парламент 

1.   Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в изборите за 

Европейския парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, 

както и гражданите на тази държава. 

2.   Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и 

тайно гласуване. 

Член 40 

Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори 

Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в общински избори в 

държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази 

държава. 

Член 41 

Право на добра администрация 

1.   Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, 

органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен 

срок. 

2.   Това право включва по-специално: 

   а)   
правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета 

индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него; 
 

   б)   

правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като 

се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и 

професионалната и служебна тайна; 
 

   в)   задължението на администрацията да мотивира своите решения. 
 

3.   Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му 

от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им 

задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата 

на държавите-членки. 

4.   Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на един от официалните 

езици на Договорите и трябва да получи отговор на същия език. 

Член 42 

Право на достъп до документи 
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Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което 

пребивава в държава-членка или има там седалище според устройствения му акт, има 

право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на 

Съюза, независимо от вида на техния носител. 

Член 43 

Европейски омбудсман 

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което 

пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право 

да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на 

институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на 

Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции. 

Член 44 

Право на петиции 

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което 

пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право 

да отправя петиции до Европейския парламент. 

Член 45 

Свободно движение и пребиваване 

1.   Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава на 

територията на държавите-членки. 

2.   В съответствие с Договорите правото на свободно движение и пребиваване може да 

се предоставя на гражданите на трети страни, които пребивават законно на територията 

на държава-членка. 

Член 46 

Дипломатическа и консулска закрила 

Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските 

власти на всяка друга държава-членка на територията на трети страни, в които 

държавата-членка, чиито гражданин е, няма представителство, при същите условия, 

както гражданите на тази държава. 

ДЯЛ VI 

ПРАВОСЪДИЕ 

Член 47 

Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес 
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Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, 

има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с 

предвидените в настоящия член условия. 

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок 

от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има 

възможността да бъде съветван, защитаван и представляван. 

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, 

доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие. 

Член 48 

Презумпция за невиновност и право на защита 

1.   Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие 

със закона. 

2.   На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита. 

Член 49 

Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието 

1.   Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на 

извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или 

международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание 

от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в 

по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да 

се приложи това наказание. 

2.   Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие 

или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла 

на общите принципи, признати от всички народи. 

3.   Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението. 

Член 50 

Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също 

престъпление 

Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за 

престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с 

окончателно съдебно решение в съответствие със закона. 

ДЯЛ VII 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА 

ХАРТАТА 
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Член 51 

Приложно поле 

1.   Разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите, органите, службите 

и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за 

държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те 

зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие 

със своите компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите 

компетенциите на Съюза. 

2.   Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на Съюза извън 

компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции или задачи за Съюза и 

не променя компетенциите и задачите, определени в Договорите. 

Член 52 

Обхват и тълкуване на правата и принципите 

1.   Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от 

настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното 

съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа на 

пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако 

действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на 

необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора. 

2.   Признатите от настоящата Харта права, които са предмет на разпоредби на 

Договорите, се упражняват при определените в тях условия и граници. 

3.   Доколкото настоящата Харта съдържа права, съответстващи на права, гарантирани 

от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, 

техният смисъл и обхват са същите като дадените им в посочената Конвенция. Тази 

разпоредба не пречи правото на Съюза да предоставя по-широка защита. 

4.   Доколкото настоящата Харта признава основни права, които произтичат от общите 

за държавите-членки конституционните традиции, тези права трябва да бъдат 

тълкувани в хармония с тези традиции. 

5.   Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи, могат да бъдат 

прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове, приети от институциите, 

органите, службите и агенциите на Съюза, както и чрез актове на държавите-членки, 

когато те прилагат правото на Съюза при упражняване на съответните им компетенции. 

Позоваването на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на 

законността на такива актове. 

6.   Националните законодателства и практики трябва да бъдат взети предвид в тяхната 

цялост, както е посочено в настоящата Харта. 

7.   Разясненията, изготвени за да направляват тълкуването на настоящата Харта, се 

вземат надлежно под внимание от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки. 
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Член 53 

Степен на закрила 

Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да се тълкува като ограничаваща или 

накърняваща права на човека и основни свободи, които в съответните им приложни 

полета са признати от правото на Съюза, от международното право и от 

международните конвенции, по които Съюзът или всички държави-членки са страни и 

по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи, както и от конституциите на държавите-членки. 

 

Член 54 

Забрана на злоупотребата с право 

Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се тълкува като даваща право 

да се извършва дейност или действие, които имат за цел погазване на признати в 

настоящата Харта права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-

голяма степен от предвидената в настоящата Харта . 

° 

° ° 

Възпроизведеният тук текст представлява адаптирана версия на Хартата, 

прогласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в сила на 

Договора от Лисабон. 

Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма година. 

Hecho en Estrasburgo, el doce de diciembre de dos mil siete. 

Ve Štrasburku dne dvanáctého prosince dva tisíce sedm. 

Udfærdiget i Strasbourg den tolvte december to tusind og syv. 

Geschehen zu Strassburg am zwölften Dezember zweitausendsieben. 

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Strasbourgis. 

Έγινε ζηo Σηραζβoύργo, ζηις δώδεκα Δεκεμβρίοσ δύο τιλιάδες επηά. 

Done at Strasbourg on the twelfth day of December in the year two thousand and seven. 

Fait à Strasbourg, le douze décembre deux mille sept. 

Arna dhéanamh in Strasbourg an dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht. 

Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette. 
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Strasbūrā, divtūkstoš septītā gada divpadsmitajā decembrī. 

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio dvyliktą dieną Strasbūre. 

Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján. 

Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa. 

Gedaan te Straatsburg, de twaalfde december tweeduizend zeven. 

Sporządzono w Strasburgu dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego. 

Feito em Estrasburgo, em doze de Dezembro de dois mil e sete. 

Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte. 

V Štrasburgu dňa dvanásteho decembra dvetisícsedem. 

V Strasbourgu, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč sedem. 

Tehty Strasbourgissa kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. 

Som skedde i Strasbourg den tolfte december tjugohundrasju. 

За Европейския парламент 

Por el Parlamento Europeo 

Za Evropský parlament 

For Europa-Parlamentet 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Euroopa Parlamendi nimel 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

For the European Parliament 

Pour le Parlement européen 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 

Per il Parlamento europeo 

Eiroparlamenta vārdā 

Europos Parlamento vardu 
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Az Európai Parlament részéről 

Għall-Parlament Ewropew 

Voor het Europees Parlement 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Pelo Parlamento Europeu 

Pentru Parlamentul European 

za Európsky parlament 

za Evropski parlament 

Euroopan parlamentin puolesta 

På Europaparlamentets vägnar 

Председател 

El Presidente 

Předseda 

Formand 

Der Präsident 

eesistuja 

Ο Πρόεδρος 

The President 

Le Président 

An tUachtarán 

Il Presidente 

Priekšsēdētājs 

Pirmininkas 

Az elnök 

Il-President 
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de Voorzitter 

Przewodniczący 

O Presidente 

Preşedintele 

predseda 

Predsednik 

Puheenjohtaja 

Ordförande 

За Съвета на Европейския съюз 

Por el Consejo de la Unión Europea 

Za Radu Evropské unie 

For Rådet for Den Europæiske Union 

Für den Rat der Europäischen Union 

Euroopa Liidu Nõukogu nimel 

Για ηο Σσμβούλιο ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

For the Council of the European Union 
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Вж. Стратегия за гарантиране на спазването в целия Съюз на Хартата на основните 

права на ЕС, включваща граждански, лични, икономически и социални права. 

Европейска комисия, 19.10.2010 г. - http://ec.europa.eu/news/energy/index_bg.htm  

 

 

БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ 

 1. Закон 1991:  

 

 

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА 

РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА 

(обн.,ДВ,бр.50 от 1991 г.; изм.,бр.52 от 1994 г.; изм. и доп.,бр.12 от 2004 г., бр.29 от 

2005 г.; изм.,бр.30 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.81 от 2006 г.; доп.,бр.60 от 24 юли 2007 

г.) 

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) Обявява се политическа и гражданска реабилитация на 

лицата, които са били незаконно репресирани заради техния произход, политически 

убеждения или религиозни вярвания през периода от 12 септември 1944 година до 10 

ноември 1989 г. и ако са: 

1. (доп.,ДВ,бр.12 от 2004 г., бр.29 от 2005 г.) осъдени по наказателни дела с 

изключение на осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., освен ако са реабилитирани 

по съдебен ред, деянията им са амнистирани или присъдите им са отменени по реда на 

надзора;  

2. незаконно задържани в поделенията на Министерството на вътрешните работи и 

други места; 

3. (доп.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и 

други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани; 

4. интернирани, изселвани и заселвани по административен ред; 

5. осъдени по наказателни дела за неиздължени държавни доставки; 

6. изключени студенти и ученици; 

7. репресирани във връзка с насилствената промяна на имената; 

8. безследно изчезнали;  

9. (нова,ДВ,бр.12 от 2004 г.) български граждани, насилствено изселени в Съветския 

съюз. 

10. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) убити на обществени места, в жилища или при опит за 

бягство; 

11. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) осъдени за приготовление за бягство, опит за бягство или 

бягство през границата, или убити при опит за бягство през границата при 

обстоятелства, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни 

вярвания; 

12. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) загинали в затвори, трудововъзпитателни общежития, 

арести и други подобни места, както и при обстоятелства, свързани с техния произход, 

политически убеждения или религиозни вярвания; 

13. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) с висше или полувисше образование, освободени от 

работа и заставени да работят в общината, в която живеят, по строителни обекти, в 

системата на чистотата или в селското стопанство; 

14. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) лишени от право на пенсия. 

Чл.2. (1) (пред.чл.2,ДВ,бр.29 от 2005 г.) лицата от посочените по-горе категории имат 

право на еднократно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, 

http://ec.europa.eu/news/energy/index_bg.htm
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както следва: 

1. (доп.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) осъдените по Закона за защита на народната власт, глави I 

и II от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против 

Народната република, от Наказателния кодекс в сила от 13 март 1951 г. и глава I - 

Престъпления против Народната република, в сила от 1 май 1968 г., военно-

наказателните закони (Военно-наказателният закон в сила до 28 септември 1949 г. и 

Военно-наказателният закон в сила до 17 февруари 1956 г.) по причини, свързани с 

техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания, чиито деяния са 

амнистирани; 

2. осъдените за престъпления, амнистирани с чл.1 от Закона за амнистия и за 

освобождаване от изтърпяване на наложени наказания (ДВ,бр.6 от 1990 г.); 

3. осъдените на лишаване от свобода за неиздължени държавни доставки и изтърпели 

наказанието; 

4. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) осъдените за приготовление за бягство, опит за бягство 

или бягство през границата по причини, свързани с техния произход, политически 

убеждения или религиозни вярвания; 

5. (пред.т.4,ДВ,бр.29 от 2005 г.) въдворените в трудововъзпитателни общежития, 

лагери и други подобни места; 

6. (пред.т.5,ДВ,бр.29 от 2005 г.) интернираните, изселваните и заселваните по 

административен ред;  

7. (пред.т.6,ДВ,бр.29 от 2005 г.) изключените студенти и ученици, които не са 

допуснати да завършат образованието си; 

8. (нова,ДВ,бр.12 от 2004 г.; пред.т.7,бр.29 от 2005 г.) български граждани, 

насилствено изселени в Съветския съюз. 

9. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) осъдените от Народния съд 1944 - 1945 г., които са 

реабилитирани по съдебен ред, чиито деяния са амнистирани или чиито присъди са 

отменени по реда на надзора; 

10. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) лишените от право на пенсия. 

(2) (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) Лицата, които са били в затвори, лагери и други подобни 

места и са живи, получават обезщетение за всяка изтърпяна от тях репресия в пълния 

му размер за целия срок на претърпяната репресия. 

Чл.3. (1) (доп.,ДВ,бр.12 от 2004 г.; изм.,бр.29 от 2005 г.) Когато лицата по чл.2, ал.1, 

т.1-6, 8, 9 и 10 не са получили обезщетение за имуществени вреди и са починали, 

обезщетението се изплаща на техните наследници - деца, съпруг, родители или на братя 

и сестри, когато няма други наследници. 

(2) (доп.,ДВ,бр.12 от 2004 г.; изм.,бр.29 от 2005 г.) Наследниците - деца, съпруг и 

родители или братя и сестри, когато няма други наследници, на осъдените на смърт, 

чиито присъди са изпълнени, на безследно изчезналите след 12 септември 1944 г., на 

убитите на обществени места, в жилища или при опит за бягство, на загиналите в 

затвори, трудововъзпитателни общежития, арести и други подобни места, както и при 

обстоятелства, свързани с техния произход, политически убеждения или религиозни 

вярвания, на убитите при опит за бягство през границата и на загиналите във връзка с 

насилствената промяна на имената получават еднократно обезщетение за 

неимуществени вреди. 

(3) (нова,ДВ,бр.12 от 2004 г.) На братята и сестрите на репресираните лица по ал.1 и 2 

се изплаща обезщетение, само при условие че искане за такова обезщетение не е 

предявявано или изплатено на техни деца, съпруг или родители. 

Чл.4. (1) Размерът и редът на изплащането на обезщетението се определят от 

Министерския съвет. 

(2) Правото на обезщетение се установява със съответни писмени доказателства. 
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(3) (изм.,ДВ,бр.12 от 2004 г., бр.29 от 2005 г.; доп.,бр.60 от 2007 г.) Когато липсват 

писмени доказателства за обстоятелствата по предходните разпоредби, включително за 

характера на репресията, установяването им се извършва по ред, определен от 

Министерския съвет, от централна комисия, която се състои от представители на 

Министерския съвет, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлижност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия, Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на 

труда и социалната политика и от равен на тях брой представители на организациите на 

репресираните в България със съдебна регистрация до 1 декември 2003 г. За работата 

си в комисията членовете й, които не заемат длъжност по трудово или служебно 

правоотношение, получават възнаграждение по ред и в размер, определени от 

Министерския съвет. 

(4) (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) В централната комисия не могат да участват лица, които 

са били щатни или нещатни сътрудници, информатори, доверени лица, 

облагодетелствани лица на Министерството на вътрешните работи, Държавна 

сигурност, Разузнавателното отделение към Щаба на войската, Разузнавателното 

управление на Генералния щаб при Министерство на народната отбрана и Народната 

милиция в периода 1944 - 1989 г. или участвали в политически репресии. 

(5) (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) Обстоятелствата по ал.4 се установяват с декларация за 

съответствие, депозирана пред председателя на комисията. За деклариране на неверни 

данни в декларацията деклараторът носи отговорност по реда на чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

(6) (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) При спорни случаи централната комисия се произнася с 

обикновено мнозинство от състава си дали дадена репресия е политическа. 

Съответните ведомства и институции са длъжни да предоставят на комисията 

информация и документация, свързани с нейната дейност. 

Чл.5. (изм.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) 

(1) (изм.,ДВ,бр.81 от 2006 г.) Искането за обезщетение се предявява пред областния 

управител по последния постоянен адрес на репресираното лице. 

(2) Областният управител се произнася с мотивирана заповед по основателността на 

искането след събиране и преценка на представените доказателства относно вида, 

характера и продължителността на репресията, както и качеството "правоимащо лице".  

(3) Областният управител изплаща на правоимащото лице еднократно парично 

обезщетение въз основа на заповедта по ал.2, с която искането е уважено. 

(4) (изм.,ДВ,бр.30 от 2006 г.) Отказът на областния управител да удовлетвори искането 

за обезщетение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(5) Обезщетението се изплаща от държавния бюджет.  

Чл.6. Не се изплаща обезщетение на лицата, които са получили обезщетение по 

досегашния ред. 

Чл.7. Признава се за трудов стаж: 

1. времето, през което лицата по чл.1, точки 1 и 2 са били в затвори, 

трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане; 

2. (изм.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) времето, през което лицата, навършили 16 години не са 

работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани. 

Чл.8. Наследниците на убитите, самоубилите се и изчезналите във връзка с 

насилствената промяна на имената получават наследствена пенсия до законното 

основание за прекратяването й. 

Чл.9. (нов,ДВ,бр.12 от 2004 г.) 
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(1) (изм.,ДВ,бр.29 от 2005 г.) Лицата по чл.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 9 и 13, както и осъдените за 

приготовление за бягство, опит за бягство или бягство през границата по чл.1, т.11 

получават към пенсията си или към сбора от получаваните пенсии месечна добавка в 

следните размери: 

1. които са били в затвори, трудово-възпитателни общежития, лагери и места за 

задържане за период до 6 месеца - 30 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст; 

2. от 6 до 12 месеца - 31 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

3. от 12 до 18 месеца - 32 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

4. от 18 до 24 месеца - 33 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

5. от 24 до 30 месеца - 34 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

6. от 30 до 36 месеца - 35 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

7. от 36 до 42 месеца - 36 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

8. от 42 до 48 месеца - 37 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

9. от 48 до 54 месеца - 38 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

10. от 54 до 60 месеца - 39 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

11. от 60 до 66 месеца - 40 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

12. от 66 до 72 месеца - 41 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

13. от 72 до 78 месеца - 42 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

14. от 78 до 84 месеца - 43 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

15. от 84 до 90 месеца - 44 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

16. от 90 до 96 месеца - 45 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

17. от 96 до 102 месеца - 46 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

18. от 102 до 108 месеца - 47 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

19. от 108 до 114 месеца - 48 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

20. от 114 до 120 месеца - 49 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

21. над 120 месеца - 50 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

22. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) които са били интернирани, изселвани и заселвани по 

административен ред до 12 месеца - 10 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж 

и възраст, от 12 до 36 месеца - 15 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, а над 36 месеца - 20 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

23. (нова,ДВ,бр.29 от 2005 г.) лица с висше или полувисше образование, които са били 

заставени да работят по строителни обекти, в системата на чистотата или в селското 

стопанство - 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

(2) Добавката е за сметка на републиканския бюджет и се изплаща чрез Националния 

осигурителен институт по реда за плащане на пенсиите. 

(3) Добавката се отпуска по искане на лицето от първо число на месеца, следващ този, 

през който е направено искането, като се представят документите, издадени по реда на 

чл.4, ал.2 и 3. Искането се подава до териториалното поделение на Националния 

осигурителен институт, където лицето получава пенсията си. 

(4) (нова,ДВ,бр.81 от 2006 г.) Добавката на лицата по ал.1, т.23 се отпуска по реда на 

ал.3 след представяне на документ, издаден от централната комисия по искане на 

лицето, за установяване качеството "правоимащо лице". 

Чл.10. (нов,ДВ,бр.29 от 2005 г.) 

(1) Областният управител и териториалните поделения на Националния осигурителен 

институт, за да се произнесат по съществото на искането, изискват от правоимащите 

лица да представят писмени доказателства за твърденията си. 

(2) Областният управител и териториалните поделения на Националния осигурителен 

институт служебно искат произнасяне на централната комисия, когато липсват писмени 

доказателства относно вида, характера или продължителността на репресията.  
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Допълнителни и заключителни разпоредби 

§ 1. Отменят се: 

1. Точка 5 от Решението за политическа и гражданска реабилитация на осъдени и 

репресирани лица от 30 март 1990 г. (ДВ,бр.30 от 1990 г.). 

2. Точка 5 от Решението на Парламентарната комисия за разглеждане и решаване на 

някои неотложни въпроси, свързани с допуснати деформации и нарушения на 

законността в държавния, обществения и стопанския живот (ДВ,бр.44 от 1990 г.). 

3. Точка 5 от Решението на Парламентарната комисия за разглеждане и решаване на 

някои неотложни въпроси, свързани с допуснати деформации и нарушения на 

законността в държавния, обществения и стопанския живот (ДВ,бр.48 от 1990 г.). 

§ 2. Актовете по чл.4 да се издадат от Министерския съвет не по-късно от 6 месеца от 

влизането в сила на закона в сила.  

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. 

§ 3а. (нов,ДВ,бр.29 от 2005 г.) 

1. "Щатни сътрудници" са българските граждани, които са били на служба в 

Министерството на вътрешните работи, бившите Държавна сигурност, Народна 

милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на войската или Разузнавателно 

управление на Генералния щаб като оперативни работници на оперативна работа. 

2. "Нещатни сътрудници" са българските граждани, които са доставяли информация 

или са сътрудничили по друг начин на Министерството на вътрешните работи, бившите 

Държавна сигурност, Народна милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на 

войската или Разузнавателно управление на Генералния щаб. 

3. "Облагодетелствани лица" са българските граждани, на които са били 

предоставени: 

а) образователни, професионални, административни или имуществени привилегии от 

Министерството на вътрешните работи, бившите Държавна сигурност, Народна 

милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на войската или Разузнавателно 

управление на Генералния щаб; 

б) защита от Министерството на вътрешните работи, бившите Държавна сигурност, 

Народна милиция, Разузнавателно отделение към Щаба на войската или Разузнавателно 

управление на Генералния щаб срещу наказателно преследване. 

4. (нова,ДВ,бр.81 от 2006 г.) "Интернирани, изселвани и заселвани по 

административен ред" са и членовете на семейството (включително мабобетни, 

непълнолетни и пълнолетни деца), когато в удостоверение образец No 3 на 

Министерството на вътрешните работи или с решение на централната комисия е 

посочено, че е изселено цялото семейство.  

Бележки по прилагането на закона: 

1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица (ДВ,бр.12 от 13 февруари 2004 г.): 

(§ 6) Исканията за обезщетение на лицата, насилствено изселени в бившия Съветски 

съюз или за получаване на обезщетения от братя и сестри на репресираните се 

предявяват в срок до 16 февруари 2007 г. 

(§ 7) Министерският съвет приема наредба по прилагането на чл.4 в срок до 16 май 

2004 г. 

2. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица (ДВ,бр.29 от 5 април 2005 г.): 

(§ 10) Исканията за обезщетение на лицата по чл.2 и чл.3 от този закон се предявяват в 
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срок до 9 април 2008 г.. 

(§ 11) (изм.,ДВ,бр.81 от 2006 г.) Лицата, които са пропуснали да предявят искане за 

обезщетение до 29 юни 1996 г., могат да го предявят в срок до 31 декември 2007 г. 

(§ 12) Обезщетенията по чл.5, ал.3 се изплащат на правоимащите лица считано от 1 

януари 2006 г.  

 

2.Закон 2006: 

 

ЗДРДОПБГДСРСБНА  

ЗАКОН  

за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия  

(Обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 57 от 2007 г.; изм. и доп., 

бр. 109 от 20.12.2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.)   

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

    Чл. 1. (1) Този закон урежда реда за достъп, разкриване, използване и съхраняване на 

документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската 

народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за 

периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.  

    (2) Обявяването на принадлежност на български граждани, заемащи публични 

длъжности или извършващи публични дейности, към органите по ал. 1 се извършва при 

условията и по реда на този закон.  

    (3) За прилагането на този закон се създава централизиран архив на документите на 

Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия.  

    (4) Документите на Държавна сигурност включват и:  

    1. документите на Вътрешни войски и на Разузнавателния отдел на Гранични войски, 

създадени в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.;  

    2. следствените дела, водени от Държавна сигурност, и съдебните дела, по които в 

резултат на дейността на Държавна сигурност или разузнавателните служби на 

Българската народна армия са произнесени присъди. 

 

      

    Чл. 2. Източник на информация по този закон са и оригиналните документи, 

съхранени:  

    1. от физически или юридически лица и предадени на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;  

    2. в органите на държавна власт, независимо от административните актове за тяхното 

унищожаване. 

 

      

    Чл. 3. (1) Публични длъжности по смисъла на този закон са:  

    1. президентът и вицепрезидентът на Република България;  

    2. народните представители в Народното събрание и в Европейския парламент;  
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    3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и 

заместник-министрите;  

    4. председателят и съдиите от Конституционния съд;  

    5. омбудсманът, заместник-омбудсманът и главният секретар в администрацията на 

омбудсмана;  

    6. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите 

и членовете на държавни комисии;  

    7. съдиите, прокурорите, следователите, дознателите;  

    8. членовете на Висшия съдебен съвет;  

    9. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на 

конкуренцията;  

    10. председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране 

на съобщенията;  

    11. управителят, подуправителите, председателят, заместник-председателите, 

членовете на управителен, надзорен и контролен съвет, директорите, заместник-

директорите, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската 

народна банка, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната 

здравноосигурителна каса;  

    12. изпълнителните директори на изпълнителни агенции и ръководителите на 

държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския 

съвет, и техните заместници;  

    13. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за 

приватизация, както и членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на 

Агенцията за следприватизационен контрол;  

    14. главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, 

главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-

директорите, началниците на районните полицейски управления, началниците на 

отдели и началниците на сектори в Министерството на вътрешните работи;  

    15. началникът и заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия, 

началниците и заместник-началниците на щабовете на отделен род войски;  

    16. (изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г.) директорът, заместник-директорите, 

директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба 

"Военна информация" и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, 

директорът, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на секции в 

Националната разузнавателна служба, началникът, заместник-началниците, 

началниците на отдели и началниците на сектори в Националната служба за охрана, 

председателят, заместник-председателите, главните директори, директорите, 

началниците на отдели и началниците на сектори в Държавна агенция "Национална 

сигурност";  

    17. областните управители и заместник областните управители;  

    18. кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските 

съветници;  

    19. председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на 

управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на 

редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета 

за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално 

радио и Българската телеграфна агенция;  

    20. председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на 

централните избирателни комисии за произвеждане на избори;  

    21. ръководителят на Националния център за изучаване на общественото мнение към 
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Народното събрание;  

    22. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник 

министър-председателите и на министрите;  

    23. посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на 

дипломатическите мисии на Република България;  

    24. главният секретар, директорите, началниците на отдели и началниците на сектори 

в администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните 

комисии на Народното събрание;  

    25. главният секретар, началникът на кабинет, секретарите, съветниците, 

ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в администрацията на 

президента;  

    26. главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, 

главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-

директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в централната и 

териториалната администрация на изпълнителната власт;  

    27. членовете на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет;  

    28. лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, Организацията на 

Северноатлантическия договор и всяка друга международна организация, в която 

членува или в чиято дейност участва Република България;  

    29. други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, 

Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.  

    (2) Публични дейности по смисъла на този закон са дейностите, извършвани от:  

    1. собствениците, директорите, заместник-директорите, главните редактори, 

заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите 

коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или 

електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; 

собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и 

дружества за осъществяване на връзки с обществеността;  

    2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на 

управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в 

Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни 

звена;  

    3. ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на 

филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и 

частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на 

училища по Закона за народната просвета;  

    4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и 

контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-

председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на 

Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, 

генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;  

    5. председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни 

органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за 

регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на 

други юридически лица с нестопанска цел;  

    6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;  

    7. председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски 

съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;  

    8. председателите и членовете на управителните и контролните органи на 

националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;  
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    9. членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на 

банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни 

дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни 

посредници и на инвестиционни дружества;  

    10. едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на 

управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, 

организиращи хазартни игри;  

    11. (изм., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) едноличните търговци - предприятия, осъществяващи 

електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и 

прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни 

съобщения;  

    12. едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на 

управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - 

радио- и телевизионни оператори;  

    13. синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в 

списъка на синдиците при Централната банка. 

     

Глава втора 

    ОРГАНИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ 

И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ  

    Раздел I 

    Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия  

 

      

    Чл. 4. (1) Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 

на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия, наричана по-нататък "комисията", е независим държавен 

орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, 

обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия.  

    (2) Комисията е юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

и със седалище София.  

    (3) Комисията е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.  

    (4) Комисията изготвя правилник за своята дейност и дейността на администрацията 

си. Правилникът се обнародва в "Държавен вестник".  

    (5) Комисията представя в Народното събрание доклади за извършената дейност два 

пъти годишно - до 20 юли и до 20 декември, които се приемат с решение. 

 

      

    Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от девет членове, включително 

председател, заместник-председател и секретар, които се избират от Народното 

събрание за срок пет години по предложение на парламентарните групи. Членовете на 

комисията могат да бъдат преизбрани само за още един мандат.  

    (2) При определяне на състава на комисията никоя от представените в Народното 
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събрание политически партии и коалиции не може да има мнозинство.  

    (3) Членове на комисията могат да бъдат само дееспособни български граждани, с 

висше образование, с постоянно местожителство в страната, които се ползват с 

обществен авторитет и доверие и са получили разрешение за достъп до класифицирана 

информация с ниво на класификация "Строго секретно".  

    (4) Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са:  

    1. осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от 

реабилитацията;  

    2. били щатни и нещатни служители на органите по чл. 1;  

    3. били секретни сътрудници на органите по чл. 1;  

    4. щатни и нещатни служители, служители под прикритие и сътрудници на службите 

за сигурност и на службите за обществен ред;  

    5. на изборна длъжност в орган на държавна власт или на местно самоуправление;  

    6. на изборна длъжност в ръководни или контролни органи или които представляват 

политически партии, организации, коалиции, професионални и съсловни организации, 

съгласно съдебното решение за регистрация;  

    7. наети по трудово или служебно правоотношение.  

    (5) Членовете на комисията осъществяват своята дейност по трудово 

правоотношение.  

    (6) Членовете на комисията освобождават заеманите от тях длъжности, 

несъвместими с изискванията по ал. 4, в 7-дневен срок от избирането им.  

    (7) Правомощията на член на комисията се прекратяват от Народното събрание 

преди изтичане на мандата му:  

    1. по негово искане;  

    2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три 

последователни месеца;  

    3. при несъвместимост с изискванията по ал. 3 и 4.  

    (8) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на член на комисията 

Народното събрание в едномесечен срок избира нов член до края на първоначалния 

мандат по реда на чл. 6. 

 

      

    Чл. 6. (1) Предложенията за членове на комисията се внасят в Народното събрание, 

придружени от автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, 

че не страда от психическо заболяване, необходимите документи за извършване на 

проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната 

информация и декларация за обстоятелствата и данните по чл. 5, ал. 3 и 4.  

    (2) Постоянната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното 

събрание проверява обстоятелствата по чл. 5, ал. 4, т. 2, 3 и 4 в 14-дневен срок от 

внасянето на документите по ал. 1.  

    (3) (Изм., ДВ, бр. 109 от 2007 г.) Председателят на Комисията по вътрешна сигурност 

и обществен ред на Народното събрание изпраща в Държавна агенция "Национална 

сигурност" документите на кандидатите за членове на комисията за извършване на 

проучване за надеждност. Държавна агенция "Национална сигурност" извършва 

специално проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация 

в 14-дневен срок.  

    (4) Предложенията се разглеждат от постоянната Комисия по вътрешна сигурност и 

обществен ред на Народното събрание в 7-дневен срок от получаването на 

информацията по ал. 2 и 3.  

    (5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите и в 7-дневен срок внася доклад, 
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обобщаващ резултатите от проведеното проучване.  

    (6) Кандидатите, които не отговарят на изискванията на този закон, се оттеглят по 

искане на комисията по ал. 2. Нови предложения се правят в 7-дневен срок от 

внасянето на доклада по ал. 5.  

    (7) Народното събрание избира поименно членовете на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Народното 

събрание избира от състава на комисията председател, заместник-председател и 

секретар. 

 

      

    Чл. 7. (1) Председателят на комисията я представлява, ръководи и организира 

дейността й, като:  

    1. определя дневния ред и свиква заседанията;  

    2. публикува решенията и докладите за дейността й на страницата на комисията в 

интернет и в бюлетина по чл. 14;  

    3. внася в Народното събрание два пъти годишно или при поискване доклад за 

дейността на комисията;  

    4. осъществява и други дейности съобразно задачите и функциите на комисията.  

    (2) Заместник-председателят на комисията подпомага председателя в неговата 

дейност и го замества при негово отсъствие.  

    (3) Секретарят на комисията организира текущата дейност и подготовката на 

заседанията на комисията. 

 

      

    Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя й по негова 

инициатива или по писмено искане на повече от половината от нейните членове.  

    (2) Заседанията на комисията се провеждат при кворум повече от половината от 

всички членове. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички 

членове с явно гласуване.  

    (3) За заседанията се води стенографски протокол, в който се отразяват 

разискванията и гласуването на всеки от членовете на комисията.  

    (4) Решенията на комисията могат да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

      

    Чл. 9. При осъществяване на дейността си комисията:  

    1. издирва, събира, проучва, анализира и оценява документи, съдържащи 

информация за дейността на органите по чл. 1;  

    2. разкрива и обявява имената на български граждани, заемали или заемащи 

публични длъжности или извършвали или извършващи публична дейност, за които е 

установена принадлежност към органите по чл. 1;  

    3. предоставя достъп на физически лица до информацията, събирана за тях, по тяхно 

искане, по искане на техните роднини по права линия до втора степен включително или 

на нотариално упълномощени от тях лица;  

    4. издава документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1;  

    5. предоставя достъп до документите на органите по чл. 1 по реда на Закона за 

достъп до обществена информация;  

    6. води регистри на получените искания и издадените документи по т. 3 и 4;  

    7. сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции. 
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    Чл. 10. Комисията извършва изследователска дейност, публикува документи, 

организира семинари, конференции и изложби с образователно-информационен 

характер. 

 

      

    Чл. 11. Комисията управлява централизирания архив на документите на органите по 

чл. 1. 

 

      

    Чл. 12. Комисията предоставя на органите по чл. 16, ал. 1 списъци на лицата, заемали 

или заемащи публична длъжност или извършвали или извършващи публична дейност. 

 

      

    Чл. 13. При изпълнение на дейностите по чл. 9 комисията изисква и получава 

безплатно информация от:  

    1. службите за сигурност;  

    2. органите на държавна власт и на местно самоуправление;  

    3. физическите и юридическите лица. 

 

      

    Чл. 14. Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност 

и за взетите решения. В бюлетина се публикуват и докладите по чл. 4, ал. 5. 

 

      

    Чл. 15. (1) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, 

равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически 

институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като 

се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното 

тримесечие.  

    (2) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 20 на сто по-

високо от основното месечно възнаграждение по ал. 1, а заместник-председателят и 

секретарят на комисията - с 10 на сто.  

    Раздел II 

    Задължения на държавните органи  

 

      

    Чл. 16. (1) (Доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г.) Министърът на вътрешните работи, 

министърът на правосъдието, министърът на отбраната, министърът на външните 

работи, директорът на Националната разузнавателна служба, началникът на 

Националната служба за охрана, директорът на Националната следствена служба, 

председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", председателят на Главно 

управление на архивите и директорът на Централния военен архив организират в 

ръководените от тях структури окомплектоването и предаването на документите на 

органите по чл. 1 на комисията.  

    (2) Органите по ал. 1 предоставят на комисията:  



 287 

    1. писмени доклади за щатните и нещатните служители и за секретните сътрудници 

на органите по чл. 1, които са заемали или заемат публична длъжност или са 

извършвали или извършват публична дейност; в докладите се посочват структурната 

част на органите по чл. 1 и времето, през което лицата са работили или сътрудничили;  

    2. писмени доклади за щатните и нещатните служители и за секретните сътрудници 

на органите по чл. 1, които са заемали или заемат публична длъжност или са 

извършвали или извършват публична дейност и са сътрудничили или сътрудничат на 

службите за сигурност и службите за обществен ред след 10 ноември 1989 г.; в 

докладите се посочват структурната част на органите по чл. 1 и времето, през което 

лицата са работили или сътрудничили;  

    3. всички документи, отнасящи се до лицата по т. 1 и 2;  

    4. други материали, поискани от комисията.  

    (3) На искането на комисията се отговаря в 14-дневен срок от получаването му. Този 

срок може да бъде удължен еднократно от комисията по мотивирано искане на 

органите по ал. 1. 

 

      

    Чл. 17. Органите по чл. 16, ал. 1 по утвърден с председателя на комисията план-

график окомплектоват и подготвят за предаване архивните дела и справочния апарат 

(картотеки, каталози, фондови книги, описи, регистрационни дневници, архивни 

регистри, исторически справки на фондообразувателите и други). 

 

      

    Чл. 18. Оперативният архив на органите по чл. 1 се предава, като:  

    1. архивните оперативни дела и следствените и съдебните дела, водени по описа на 

органите по чл. 1, се окомплектоват и подготвят за предаване по архивни фондове след 

проверка и сверяване дело по дело в архивния регистър на съответния архивен фонд с 

предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, номер на фонда, 

номер на архивната единица, брой листа; констатираните нередности (липса на цели 

архивни единици (дела), липса на листа, липса на заверителни надписи и други) се 

описват в предавателно-приемателните протоколи;  

    2. картотеките с имената и псевдонимите на секретните сътрудници и обектите на 

разработки, заедно с регистрационните дневници, се предават поотделно с 

предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, регистрационен 

дневник на секретните сътрудници и обектите на разработка, съдържащ от номер до 

номер, брой листа; констатираните нередности се описват в предавателно-

приемателните протоколи. 

 

      

    Чл. 19. (1) Служебният и партийният архив на органите по чл. 1 се предават, като:  

    1. архивните дела се окомплектоват и подготвят за предаване по архивни фондове 

след проверка и сверяване дело по дело в съответните инвентарни и временни описи с 

предавателно-приемателни протоколи, които съдържат пореден номер, номер на фонда, 

номер на архивната единица, брой листа; констатираните нередности (липса на цели 

архивни дела, липса на листа, липса на заверителни надписи и други) се описват в 

предавателно-приемателните протоколи; с отделен предавателно-приемателен 

протокол се предават на комисията инвентарните описи, временните описи, книгата на 

фондовете (фондовата книга), историческите справки на фондообразувателите, 

тематичните и именните каталози и други;  

    2. личните кадрови дела на щатните и нещатните служители, заедно с именната 



 288 

картотека, се предават с предавателно-приемателни протоколи, които съдържат 

пореден номер, архивен номер на личното кадрово дело, брой листа; констатираните 

нередности (липса на цели лични кадрови дела, липса на листа, липса на заверителни 

надписи и други) се описват в предавателно-приемателните протоколи.  

    (2) В случаите, когато едно лице е било щатен или нещатен служител на органите по 

чл. 1 и на службите за сигурност и на службите за обществен ред, личното кадрово дело 

се разшива и се оформя ново архивно дело, което съдържа документи само за периода, 

през който лицето е било щатен или нещатен служител на органите по чл. 1. 

Техническата обработка се извършва от службата, където е съхранявано делото до 

предаването му в комисията. Извършените допълнителни дейности по разшиването на 

личните кадрови дела и оформянето на нови архивни дела се описват в предавателно-

приемателните протоколи. 

 

      

    Чл. 20. Предавателно-приемателните протоколи по чл. 18 и 19 се изготвят в два 

еднообразни екземпляра, подписват се от органа по чл. 16, ал. 1 и от председателя на 

комисията и се регистрират.  

    Раздел III 

    Задължения на гражданите и институциите  

 

      

    Чл. 21. (1) Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни в 7-

дневен срок от получаване на поканата да се явят пред комисията и да предоставят 

исканите от тях сведения и документи.  

    (2) Органите, които поддържат бази данни и водят регистри на лицата, заемали или 

заемащи публични длъжности или извършвали или извършващи публична дейност, са 

длъжни при поискване от председателя на комисията в 14-дневен срок да предоставят 

трите имена, единния граждански номер и заеманата длъжност на тези лица, както и да 

уведомяват в същия срок за настъпили кадрови промени.  

    (3) Ръководителите на държавни органи и на юридически лица и търговски 

дружества предоставят на комисията поисканите от тях документи в 14-дневен срок.  

    (4) При изпълнение на своите задължения членовете на комисията или 

оправомощени от нея лица от администрацията й имат право на безплатен достъп до 

Националната база данни "Население" и до регистъра БУЛСТАТ. 

 

      

    Чл. 22. (1) Физическите и юридическите лица и институциите, които притежават 

оригинални документи на органите по чл. 1, са длъжни да ги предоставят на комисията.  

    (2) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени лично, по пощата или по друг 

начин. 

 

      

    Чл. 23. Физическите и юридическите лица и институциите не могат да публикуват 

или разгласяват по друг начин документи или части от тях, които установяват 

принадлежност на български граждани към органите по чл. 1. 

     

Глава трета 
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    РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА АРМИЯ  

    Раздел I 

    Установяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните 

служби на Българската народна армия  

 

      

    Чл. 24. Принадлежност към органите по чл. 1 се установява при наличието на 

дейност като щатен или нещатен служител или секретен сътрудник на органите по чл. 

1. 

 

      

    Чл. 25. Обстоятелството по чл. 24 се установява въз основа на документи, съдържащи 

се в информационните фондове, както следва:  

    1. за установяване на дейност на щатен служител - с данни от неговото лично 

кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;  

    2. за установяване на дейност на нещатен служител - с данни от неговото лично 

кадрово дело, щатните разписания или ведомостите за получавани възнаграждения;  

    3. за установяване на дейност на секретен сътрудник - със собственоръчно написана 

или подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни 

сведения; документи за получени възнаграждения; документи, собственоръчно 

написани или подписани от сътрудника, съдържащи се в делата на оперативен отчет; 

документи от ръководилия го щатен или нещатен служител, както и наличие на данни 

за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколите 

за унищожаване или други информационни носители. 

 

      

    Чл. 26. (1) Установяване на принадлежност към органите по чл. 1 е задължително за:  

    1. лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за президент и 

вицепрезидент, народни представители в Народното събрание и в Европейския 

парламент, кметове и общински съветници;  

    2. лица, заемали публични длъжности от 10 ноември 1989 г. до влизането в сила на 

този закон;  

    3. лица, заемащи публични длъжности или извършващи публична дейност към деня 

на влизане в сила на този закон;  

    4. лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или 

контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от 

Закона за информация относно необслужвани кредити.  

    (2) В срок от 24 часа след приключване на регистрацията комисиите по ал. 1, т. 1 

предоставят списъците на кандидатите за проверка в комисията.  

    (3) Резултатите от проверката на лицата по ал. 1, т. 1 се публикуват от комисията в 7-

дневен срок в интернет страницата й и в бюлетина по чл. 14.  

    (4) Не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г. 

 

      

    Чл. 27. (1) Установяване на принадлежност към органите по чл. 1 в рамките на 

предварителна проверка може да бъде извършено по писмено искане на:  
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    1. политически партии, коалиции и организации по отношение на техните членове;  

    2. органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по отношение на 

лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност;  

    3. професионални, синдикални, обществени, религиозни, научни и други граждански 

организации и сдружения по отношение на техните членове.  

    (2) Искането по ал. 1 се подписва от представляващия лицата по ал. 1. Към искането 

се прилага писмено съгласие на проверяваното лице за извършване на предварителната 

проверка.  

    (3) Резултатът от предварителната проверка се предоставя в писмена форма на 

заявителя в 7-дневен срок. При наличието на доказателства за принадлежност към 

органите по чл. 1 се уведомява и проверяваното лице. 

 

      

    Чл. 28. Комисията се произнася служебно, когато се появят нови доказателства за 

принадлежност към органите по чл. 1 на лица, за които вече се е произнесла.  

    Раздел II 

    Обявяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия  

 

      

    Чл. 29. (1) Обявяването на принадлежност на лице към органите по чл. 1 се извършва 

с решение на комисията.  

    (2) Решението по ал. 1 съдържа:  

    1. за щатен или нещатен служител - трите имена на лицето по документ за 

самоличност; дата и място на раждане; всички документи, свързани с кариерното му 

развитие; структурата или структурите, в които е работило; публичната длъжност или 

публичната дейност, която е заемало или извършвало или заема или извършва по време 

на проверката;  

    2. за секретен сътрудник - трите имена на лицето по документ за самоличност; дата и 

място на раждане; трите имена на вербувалия и ръководилия го щатен или нещатен 

служител; структурата или структурите, в които е осъществявано сътрудничеството; 

качеството, в което е осъществявано сътрудничеството; използваните псевдоними и 

документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1; 

кога е снето от действащия оперативен отчет, както и публичната длъжност или 

публичната дейност, която е заемало или извършвало или заема или извършва по време 

на проверката.  

    (3) Лице, на което имената и псевдонимите му са включени в справочните картотеки 

или регистрационните дневници на съответните служби, се разкрива от комисията, като 

изрично се отбелязва, че липсват други данни по чл. 25, т. 3.  

    (4) Решението на комисията се обявява на проверяваното лице и се публикува в 

интернет страницата на комисията и в бюлетина по чл. 14.  

    (5) Решението на комисията може да се обжалва от проверяваното лице по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

      

    Чл. 30. (1) Не подлежат на публикуване данни за лице, което:  

    1. е починало;  

    2. е изразило писмено готовност да дава или е давало информация единствено до 
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навършване на 18-годишна възраст;  

    3. в тридневен срок след писменото му уведомяване за резултата от предварителната 

проверка по чл. 27, ал. 3 оттегли кандидатурата си за заемане на публична длъжност 

или извършване на публична дейност.  

    (2) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага за лице, регистрирано в избирателните 

комисии за участие в изборите. Ако за такова лице е установена принадлежност към 

Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската народна армия, 

името му задължително се обявява в интернет страницата на комисията и се изпраща на 

съответната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден. 

     

Глава четвърта 

    ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И 

РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ  

 

      

    Чл. 31. (1) Всеки има право:  

    1. на достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а 

или роднини по права линия до втора степен включително в органите по чл. 1;  

    2. да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а 

или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на 

принадлежност към органите по чл. 1;  

    3. на достъп до документите на органите по чл. 1 за научноизследователска, 

публицистична и проучвателна дейност по реда на Закона за достъп до обществена 

информация.  

    (2) Правото по ал. 1 се упражнява чрез подаване на писмено заявление до комисията 

лично или от нотариално упълномощен представител.  

    (3) Комисията отговаря писмено на заявлението по ал. 2 в 30-дневен срок, като 

уведомява лицето за времето и мястото за запознаване с документите.  

    (4) Достъпът по ал. 1 включва:  

    1. непосредствено запознаване с документите;  

    2. издаване на копия от документи;  

    3. разкриване самоличността на лицата, давали информация по делото.  

    (5) За упражняване на правото по ал. 4, т. 3 се подава изрично писмено заявление.  

    (6) В случаите, когато съдържанието на документите може съществено да наруши 

права и законни интереси на трети лица, чиито имена са споменати в документите, и 

няма изрично писмено съгласие от тях или от техните законни наследници, се 

предоставят копия, които не включват данните, отнасящи се до третите лица.  

    (7) В случаите на ал. 6 лицето подписва декларация за неразгласяване на 

обстоятелствата, които са му станали известни.  

    (8) Лице, за което е установена принадлежност към Държавна сигурност или към 

разузнавателните служби на Българската народна армия, има право да се запознае с 

документите, съдържащи се в неговото лично и работно дело. Лицето може да обжалва 

решението на комисията за установяване на принадлежност по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

      

    Чл. 32. (1) Не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване или 

публично оповестяване би увредило интересите на Република България в 
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международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено 

лице.  

    (2) За да не бъде разкрит или публично оповестен документ, съответната служба за 

сигурност внася мотивирано предложение в комисията. Комисията се произнася с 

решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.  

    (3) Документите по ал. 1, които не се разкриват и публично оповестяват, се 

регистрират в отделен архивен фонд в централизирания архив по чл. 1, ал. 3, който е на 

пряко разпореждане на председателя на комисията. 

     

Глава пета 

    АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

      

    Чл. 33. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от този 

закон, се наказва с глоба от 15 000 до 30 000 лв.  

    (2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от член на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия или 

от оправомощени от комисията длъжностни лица.  

    (3) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.  

    (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

     

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА  

 

      

    § 1. По смисъла на този закон:  

    1. "Документ" е всяка записана информация, независимо от материалния й носител, 

включително информацията в автоматизирани и комплексни информационни системи и 

бази данни.  

    2. "Щатни служители" са български граждани, осъществявали държавна служба в 

органите по чл. 1 от ниво оперативен работник, следовател и дознател включително.  

    3. "Нещатни служители" са български граждани, привлечени да изпълняват задачи и 

поръчения, свързани с дейността на органите по чл. 1.  

    4. "Секретни сътрудници" са български граждани, оказвали негласна помощ на 

органите по чл. 1 в качеството на резиденти, агенти, съдържатели на явочни квартири, 

съдържатели на секретни (конспиративни) квартири, осведомители, доверени лица и 

информатори.  

    5. "Лично кадрово дело" е организационна форма, в която се събират данни за 

кадровото развитие на щатните и нещатните служители.  

    6. "Щатно разписание" е документ, съдържащ имената на щатните и нещатните 

служители, осъществявали дейност в службите и звената на органите по чл. 1.  

    7. "Служби за сигурност" са служби за сигурност по смисъла на § 1, т. 1 от 
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допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.  

    8. "Служби за обществен ред" са служби за обществен ред по смисъла на § 1, т. 2 от 

допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация. 

     

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

      

    § 2. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира 

членовете на комисията. 

 

      

    § 3. В 45-дневен срок от избирането й комисията приема правилник за своята дейност 

и дейността на администрацията си и го обнародва в "Държавен вестник". 

 

      

    § 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет осигурява 

на комисията и администрацията й необходимите работни помещения и технически 

средства за осъществяване на нейната дейност и за съхранение на архива на органите 

по чл. 1. 

 

      

    § 5. Охраната на сградата, архива и имуществото на комисията се осъществява от 

Националната служба за охрана. 

 

      

    § 6. Комисията започва дейността си с проверка на лицата по чл. 3, ал. 1. 

 

      

    § 7. (1) Комисията предоставя на ръководителите на службите за сигурност списъци 

на лицата, заемащи публична длъжност или извършващи публична дейност.  

    (2) В 14-дневен срок от предоставянето на списъците по ал. 1 ръководителите на 

службите за сигурност свалят от отчет служителите под прикритие и сътрудниците, 

заемащи публична длъжност или извършващи публична дейност, и уведомяват 

комисията за това. 

 

      

    § 8. В 8-месечен срок от влизането в сила на закона органите по чл. 16, ал. 1 предават 

на комисията документите на органите по чл. 1, намиращи се в техните структури. 

 

      

    § 9. Архивите на прекратилите действието си държавни органи по Закона за достъп 

до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление 

на Генералния щаб (обн., ДВ, бр. 63 от 1997 г.; бр. 89 от 1997 г. - Решение № 10 на 

Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 24 от 2001 г.; бр. 52 от 2001 

г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; отм., бр. 

45 от 2002 г.) се предоставят на комисията. 
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    § 10. В едномесечен срок след избирането на членовете на комисията физическите и 

юридическите лица и институциите са длъжни да предоставят на комисията 

намиращите се в тях документи на органите по чл. 1. 

 

      

    § 11. (Изм., ДВ, бр. 57 от 2007 г.) След прекратяване на дейността на комисията 

всички материали относно дейността й се предават за съхранение съгласно Закона за 

Националния архивен фонд. 

 

      

    § 12. За лице, заемало или заемащо длъжност началник на отдел или началник на 

сектор в служба "Военна информация" към министъра на отбраната или началник на 

отдел или началник на секция в Националната разузнавателна служба след 16 юли 1991 

г., не се установява принадлежност към органите по чл. 1 по смисъла на този закон. 

 

      

    § 13. След влизането в сила на закона използването на справочния апарат (картотеки, 

регистрационни дневници, каталози и описи) и архивните документи на органите по чл. 

1 се извършва само след разрешение на председателя на комисията. 

 

      

    § 14. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона документите, създадени от 

дейността на полицията, и съдебните дела на областните, военните и военнополевите 

съдилища в България, образувани в периода от 1 януари 1923 г. до 9 септември 1944 г., 

се окомплектоват и се подготвят за предаване на Главно управление на архивите по 

архивни фондове след проверка и сверяване в картотеката и в съответните инвентарни 

описи.  

    (2) Предаването се извършва с предавателно-приемателни протоколи, които 

съдържат пореден номер, номер на фонда, номер на архивното дело и брой листа. В 

предавателно-приемателните протоколи се отбелязват и констатираните нередности.  

    (3) С отделен предавателно-приемателен протокол се предават на Главно управление 

на архивите инвентарните описи и картотеката с имената на лицата, разработвани от 

полицията и осъдените по дела на областните, военните и военнополевите съдилища.  

    (4) Предавателно-приемателните протоколи се изготвят в два еднообразни 

екземпляра, утвърждават се от министъра на вътрешните работи и от председателя на 

Главно управление на архивите и се регистрират. 

 

      

    § 15. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., 

бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 

г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 

44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., 

бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 

1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 

г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 

г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - 

Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 

1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 

на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., 

бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 и 75 от 2006 г.) се правят 
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следните допълнения:  

    1. Създава се нов чл. 273:  

    "Чл. 273. Който разгласи информация, установяваща принадлежност към Държавна 

сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия, в нарушение на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и с 

глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."  

    2. Създава се нов чл. 284а:  

    "Чл. 284а. Длъжностно лице от състава на Комисията за разкриване на документите и 

за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия или от нейната администрация, 

което разгласи информация или разпространи документ в нарушение на Закона за 

достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 

граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия, станали му известни в това му качество, се наказва с лишаване от свобода от три 

до шест години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."  

    3. Създава се нов чл. 284б:  

    "Чл. 284б. Длъжностно лице, което не свали от отчет сътрудник или служител под 

прикритие, заемащ публична длъжност или извършващ публична дейност по смисъла 

на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и 

глоба в размер от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева."  

    4. Създава се нов чл. 313б:  

    "Чл. 313б. (1) Който унищожи, скрие, преправи или повреди документ на Държавна 

сигурност или на разузнавателните служби на Българската народна армия, се наказва с 

лишаване от свобода от три до шест години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет 

хиляди лева.  

    (2) Същото наказание се налага и на онзи, който държи документ в нарушение на 

Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия." 

 

      

    § 16. Данните на щатните и нещатните служители и на секретните сътрудници на 

органите по чл. 1 не представляват лични данни по смисъла на Закона за защита на 

личните данни. 

 

      

    § 17. Документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на 

Българската народна армия, включително и на техните предшественици и 

правоприемници, както и архивите на местата за лишаване от свобода, специалните 

архиви на съда, следствието и прокуратурата и архивите на трудововъзпитателните 

училища, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. не представляват 

класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 

информация. 

 

      

    § 18. Изпълнението на закона се възлага на Комисията за разкриване на документите 
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и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия. 

 

      

    Законът е приет от 40-то Народно събрание на 6 декември 2006 г. и е подпечатан с 

официалния печат на Народното събрание.  
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