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1 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ПОЧИТ  

КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ  
 

Кабинетът обяви 1 февруари за Ден на признателност и почит към жертвите на 

комунистическия режим. Решението е взето по предложение на президентите на 

Република България д-р Желю Желев (1990-1997) и Петър Стоянов (1997-2002), 

съобщава правителствената пресслужба. 

 

В мотивите се посочва, че 1 февруари 1945 г. е денят, в който посрещат смъртта 

регенти, депутати, офицери, министри, обществени, жертви на Първи състав на 

т. нар. Народен съд. Той става знаков за нашата история, защото поставя 

началото на кървавите репресии срещу българския народ.  

 

„Денят на национална памет ще почита жертвите, но също така ще ни дава 

опорна точка за по-вярно разбиране на събитията от близкото минало, без което 

е невъзможно да вървим напред като свободна, демократична и достойна 

европейска страна", посочват в писмото си до министър-председателя Бойко 

Борисов президентите Желев и Стоянов. 

 

СОФИЯ, 

25 януари 2011, вторник   

 

 
София, 1946 г. Показно развеждане на противници на режима, като врагове на 

народа. Сн.: "Изгубената България" 
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ОКУПАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ,  

9-16 СЕПТЕМВРИ 1944 
От Проф. д-р Пламен ЦВЕТКОВ  

 

  
Сн.faktor.bg 

 

Това, което се е случило на 9-ти септември със сигурност не е никаква народна 

революция или въстание, а е много съмнително и дали е преврат. 

Ще напомня накратко събитията: На 5-и септември без никакви морални, 

политически и други причини Сталин обявява война на България, след като 

правителството вече е взело решение да скъса с Германия. Реално той напада 

една държава, която вече е на страната на Обединените нации. Открай време 

страната ни е била на пътя на експанзията на Русия към Цариград, Босфора и 

Дарданелите. Това е единствената причина, поради която се предприема тази 

война. В нощта на 8-и срещу 9-и септември, група звенари, активисти на 

политическия кръг „Звено‖ заедно с неколцина комунисти нахълтват в  

министерството на войната и с любезното съдействие на тогавашния военен 

министър ген. Иван Маринов се самопровъзгласяват за правителство. 

Любопитното е, че министрите на това правителство на Константин Муравиев, 

което обявява война на Германия са арестувани чак на 16 септември, когато 

завършва операцията на Червената армия по окупирането на България. 

Подобен оперетен спектакъл се разиграва и в Норвегия през април 1940 г., 

когато там нахлува германската армия, и едно лице на име Видкун Куинслинг 

заедно със свои привърженици се самопровъзгласяват за правителство. Не съм 

открил норвежки или друг историк, който да определя тези събития като 

преврат. Става просто дума за завладяването на една страна от армията на една 

тоталитарна система, от един тоталитарен вожд. В случая с Норвегия това е 

Хитлер, а при България – Сталин. И всеки завоевател си има своите помагачи и 

посрещачи. Когато провъзгласяват това прословуто правителство на 

Отечествения фронт, някои от министрите му даже на се знаели, че са заели 

такива постове. Такъв е случаят с хора на Никола Петков, а Петко Стайнов също 

не е бил наясно дали е министър на външните работи. Това е просто една 

оперетна история. Фактически тук става дума за завладяването на България от 

армията на един от най-зловещите диктатори на всички времена в историята на 

човечеството. 
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Момент от спектакъла по посрещането на Червената армия в София ... 

Сн. Кадър от архивен филм 

 

Що се отнася до митовeте за тази дата, за съжаление все още има хора, които 

честват този оперетен спектакъл, който бележи началото на една трагедия. По 

заповед от Москва започва да се изтребва офицерският, политическият и 

духовният елит на страната. Но се намират хора, които приемат това за някакъв 

празник. Продължавам да си мисля, че България е държава, в която живеят две 

нации – едните, които се подчиняват подсъзнателно на всичко руско и съветско 

и останалите, които се опитваме да бъдем българи.  

 

Комунистическата пропаганда действа на принципа на Гьобелс, даже много по-

ефикасно. Всяка лъжа да се повтаря толкова пъти, докато стане истина. 

Комунистическите терористи, нарекли се партизани, по мои скромни сметки, до 

нахлуването на Червената армия у нас не са били повече от 1500 човека реално. 

Защото така наречената с гръмкото име Народно-освободителна въстаническа 

армия всъщност е името на партийната милиция на БКП. Те се делят на 

бригади, отряди и чети. Една чета е била не повече от 3 – 4 човека, отрядът от 

15 – 16, а бригадата от максимум 100 души. 

Събирайки всичките им бойни единици, които се знаят по места се получи 

цифрата 1500. Тя също е малко надута. Тези партизани идват със щиковете на 

съветската армия и благодарение на службите на Берия. Те са били една петта 

колона на СССР в България, но след 1944 г. започват да пренаписват историята 

в духа на Министерството на истината на Оруел. Основната им цел е да посочат, 

че идването им на власт е закономерно и заслужено.  

 

Из интервюто на Ст.Стоянов "Партизанин и терорист са едно", София, 

08.09.2009, FROG news  

Проф. д-р Пламен ЦВЕТКОВ  
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 „НАРОДНИЯТ СЪД‖ - 2730 ОСЪДЕНИ НА СМЪРТ 
 

ДОСТЪПНИ СА ВЕЧЕ НАЙ-ДЪЛБОКИТЕ ТАЙНИ НА МВР  

Източник: БГНЕС, 13 август 2010  

 
Първи състав на «Народния съд» 

 

Част от пазения в най-дълбока секретност архив на МВР за периода 1923-1944 

г., както и документи от Народния съд (декември 1944 - април 1945) са били 

предадени от МВР на Държавна агенция "Архиви" (archives.government.bg). 

 

Това са картотеки, инвентарни описи, каталози, дело на фонд "Полицейски 

архив", съхранявани 65 години в Дирекция "Информация и архив" на 

вътрешното министерство. 

 

На пресконференция зам.- министърът на вътрешните работи Веселин Вучков 

обяви, че след предаването на целия справочен апарат всеки изследовател, всеки 

гражданин и сега може да отиде в ДА "Архиви" и да поиска да се запознае с 

някой исторически документ. 

 

Дори документът още физически да не е пренесен от МВР в Агенцията, това 

няма да е пречка да бъде издирен и предоставен, посочи Вучков. 

 

Интересът към критите досега архиви е значителен, тъй като е вероятно да 

бъдат разкрити, например интересни факти около миналото на управлявалия 35 

години България Тодор Живков или за присъдата срещу Никола Вапцаров и 

разстрела му през 1942 г. 
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Полицейското кадрово досие на някогашния (до 1944 г.) шеф на тайната 

полиция Никола Гешев, писма и телеграма от бащата, съпругата и майката на 

Гео Милев, писани след неговото изчезване, са сред документите, които 

официално никой не е виждал, а сега са достъпни. 

 

Прегледани, сверени по архивните регистри и предадени на ДА "Архиви" са 

делата от "Полицейския архив" - подфонд "Лични и съдебни дела" - 120 392 

архивни единици. От тях до момента в хранилището на ДА "Архиви" са 

извозени около 102 000 архивни единици. 

 

Прегледани, сверени по архивните регистри и предадени на ДА "Архиви" са 

делата от фонд "Народен съд" - 1537 архивни единици и предстои извозването 

им. 

 
Проф. Богдан Филов, бивш Министър-председател, пред «Народния съд» 

 

В момента се преглеждат, сверяват по архивните регистри и предават делата от 

подфонда "Общи дела", които са 23 838, досега са обработени около 7000 

архивни единици. 

 

До края на септември т.г. ще бъдат прегледани, сверени и предадени архивните 

документи от фонд "Полицейски архив", а самото им извозване по 

предварителни разчети ще приключи най-късно до края на октомври. 

 

Накрая ще бъдат предадени и филмите, на които са заснети част от архивните 

дела, с цел създаване на "застрахователен фонд" - като една допълнителна 

гаранция. 

 

С това смятаме, че процесът по предаването на този исторически архив, 

съхраняван от МВР, ще бъде приключен няколко месеца предсрочно, заяви зам.- 

министър Вучков. 

 

За първи път толкова успешно се предава такъв огромен обем документи за 
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толкова кратко време, заяви главният секретар на ДА "Архиви" Георги Чернев, 

който определи свършеното като "нещо изумително". 

 

По отношение на предаването на документи на т.нар. комисия по досиетата 

Веселин Вучков увери, че там нещата вървят също със сериозен темп, до края 

на настоящата година усилията са насочени към предаването на документите на 

ДС от всички областни дирекции на МВР. 

 

Надяваме се към края на тази година огромната част от тези документи да бъдат 

физически предадени в новото хранилище на комисията, оглавявана от Евтим 

Костадинов, посочи Вучков. Зад всяка папка се крие лична съдба, коментира 

Веселин Вучков. 

 
Обвиняемите 

Сред предадените документи е дознанието по убийството на Сотир Янев - 

депутат,социалдемократ, автор на много книги на политическа тема. Той е бил 

депутат в последното Народно събрание преди 1944 г. и достинал до поста 

председател на парламентарната външна комисия. На 15 април 1943 г. бил убит 

пред адвокатската си кантора в центъра на София. 

 

В документите има и писма от евреи. Сотир Янев е сред тези, които са 

подписали писмото за спасяването на българските евреи. Покъртителни писма 

има от еврейски организации и отделни хора за  това какво става с евреите по 

регионите, как се подготвят за депортиране, каза Веселин Вучков. 

 

 Днес беше показано и полицейското досие от преди 1944 г. на Григор Шопов - 

първи зам.- министър на вътрешните работи в продължение на десетилетия и 

най-дългогодишния шеф на Държавна сигурност. То е доста тънко, коментира 

Вучков. През 1935 г. полицията го подозира, че съучаства в организирането на 

комунистическо събрание, има негови собственоръчни обяснения. 

 

Според сътрудници на ДА "Архиви" интерес представляват документи за Кирил 

Дрангов - известен деец на македонското революционно движение, неговата 
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кореспонденция с Ванчо Михайлов. Има и писма и картички от Михайлов, 

живял тогава на различни места в чужбина. 

 

Предаването на архивите на МВР започна през 2006 г., но почти веднага беше 

прекратено. После беше обявено, че ще бъде направено и през 2008 г., но реално 

става едва сега. 

 

Народен съд е била наречена институцията, създадена след преврата на 

09.09.1944 г. за съдене на управляващите страната след 1 януари 1941 по време 

на участието на България във Втората световна война. Бил е използван за 

разчистване на политически сметки с огромен брой политици и интелектуалци - 

писатели, художници, журналисти, които не са изразили симпатия към новата 

власт на Отечествения фронт. 

 

 
Принц Кирил Кобургготски пред «Народния съд» 

Сн. Кадри от архивен филм 

 

Процесите са били 135, присъдите - 9 155. Осъдени са били и хора убити в 

първите дни след 9 септември. 

 

На смърт са били осъдени 2618 души, издадени са били 1226 доживотнни, 8 20-

годишни, 946 15-годишни, 687 10-годишни и 3741 по-кратки присъди. Много от 

осъдените на затвор са починали веднага след приключването на съда от 

изтезания.  

 

Източник: БГНЕС 

 

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/dostypni-sa-veche-naj-dylbokite-tajni-na-

mvr-3191091  

 

 

 

 

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/dostypni-sa-veche-naj-dylbokite-tajni-na-mvr-3191091
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/dostypni-sa-veche-naj-dylbokite-tajni-na-mvr-3191091
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МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ „КЪРВАВИЯ ЧЕТВЪРТЪК‖,  

1 ФЕВРУАРИ  1945 г. 
НВ Царица Йоанна, Из книгата й спомени, Мадрид 1966  

 

 
 

На осъдените, преди да ги убият бе отнета последната надежда да видят отново 

близките си, тъй като семействата бяха депортирани и това бе причината, 

поради която поисках да ги видя един по един преди екзекуцията… 

 

…Ескортът беше подреден в двора на Съдебната палата от входа към ул. 

Алабинска. По този път се простираше конвой от шест камиона, към които бяха 

отправени жертвите. Беше дадена заповед да се удря и убива всеки, който 

протестираше, повишавайки глас. Един млад депутат, Иван Батембергски, 

извика: „Помощ‖, но веднага му бе счупен черепа с приклад. Друг, министърът 

Тодор Кожухаров, инвалид от войната и блестящ писател, вървеше, опирайки се 

на бастун; изведнъж извика: „Не трябва да плачем за нас, а за България.‖ И запя 

националния химн „Шуми Марица‖. Бе убит с удар от револвер. Тримата 

регенти Кирил, Филов и Михов бяха изведени последни заедно с двама тежко 

болни осъдени. Качиха ги на един полупразен камион. Духаше леден вятър. 

  

…В гробищата на София бяха паднали няколко бомби, отваряйки много широки 

ровове. Осъдените бяха накарани да слязат на малки групи в близост до тези 

„вече готови‖ ями. Някой, не виждайки строен наказателния взвод, попита дали 

ще трябва да чакат на това място и с този ужасен северен вятър. Бе отговорено 

набързо, че ще бъдат убити един по един. Наистина, двама екзекутори бяха 

готови с автомати в ръце. … 

  

…Изглежда, че на всеки убит [проф. Ал.]  Станишев е проверявал пулса и 

слагал ухо на сърцето му.  Има върховното себеотрицание да повтори това 

задължение толкова пъти, докато остане сам и последен, за да бъде убит.. 

  

…Върху телата на жертвите бяха изсипани камиони със сгурия. Надяваха се 

така да отклонят вниманието и народните поклонения. Узна се обаче, по 

странните пътища на vox populi кого покриваха тези черни могили. Жени, млади 

и стари се спираха безстрашно да се молят на тази земя; и аз самата,  
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Афиш с Народните представители в ХХV Обикновено Народно събрание на 

Царство България:„МИР, НЕУТРАЛИТЕТ, СТОПАНСКО ТВОРЧЕСТВО” 

Сн. Фотоархив Любомир Юруков 

 

придружавана от една или друга от моите дами, отивах да коленича край този 

общ гроб. Носех пълен траур. Странно – запазила съм жив спомен от черните 

воали, развявани от вятъра.  Бях познавана отдалече. Ни никой, никога не ми 

каза нещо. Носехме свещи и цветя, върху тези пластове от въглища. Свещите 

можехме да ги държим запалени при лошо време за няколко мига, закривайки 

ги с телата си. Беше единствената възможна почит към тези нещастни мъртъвци 

и към всички други в нашата Родина. За тях и дали са още там не се узна повече 

нищо. 

  

… Бях внимателно следена и моят свят, можеше да се каже, че вече беше 

ограничен между двата гроба, този на моя Съпруг в Рилския манастир и този на 

мъчениците от „Кървавия четвъртък‖ Бях сама, с две деца, на двадесет и девет 

години.‖ 

  

Царица ЙОАННА,  Спомени  (Испания, 1966)*** 

 

http://edinzavet.wordpress.com/2010/02/01/narsud1945/   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://edinzavet.wordpress.com/2010/02/01/narsud1945/


14 
 

 
БУНТ НА ОСТРОВ ПЕРСИН, 1953 
 

Петко ОГОЙСКИ 

Из "Записки за българските страдания 1944-1989" - част 1 

 

 
 

НОВОГОДИШНО ОПИЯНЕНИЕ ОТНОВО 

 

Наближаваше Новата 1953 г., а на 25 декември е католическата Коледа - 

Рождество Христово (сега и тук сме по този календар) и черквите в Белене 

често ни упойваха с камбанния си звън. Там има три християнски 

вероизповедания - католици, православни и протестанти (евангелисти), като и 

трите си имат черкви. Този камбанен звън, особено за Великден, е толкова 

продължителен, денонощен, че събужда душевно копнение за вяра в доброто на 

света, буди носталгия по роден топъл кът и мили хора, плоди надежди за мир и 

свобода. Една песен се беше утвърдила и предавала от излизащи и влизащи, че и 

по случай Рождество Христово се пееше, макар да беше за Великден 

(Възкресение Христово): 

 

"Ден Великден е днеска, другари, 

всеки шепне: "Възкресе Христос!" 

Черна мъка сърцето ми пари, 

ден - Великден, но не и за мен... 

Във килията мокра и тъмна, 

окован и заключен лежа, 

а нейде звън чувам камбанен 

да се носи навред над света..." 

 

Този камбанен звън ни създаде някакво приповдигнато настроение и ние 

копахме и мъкнехме товарите си някак по-леко. Защото съзнавахме, че там, 

нейде наблизо, на другия бряг на зловещата за нас река, ръката, която бие 

камбаната, тия, които ще се съберат под купола на черквата, са наши 
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единомишленици, християни, отричащи злото, което ни е пленило и обградило 

с телени мрежи и стражеви кули на острова. Макар винаги гладни, цели 

седмици си отрязвахме по филийка хляб и ги събирахме "за Нова година". 

Получил някой колет, дай да видим какво ще дадеш "за Нова година". А аз вече 

четвърти път срещах Нова година извън семейството си, а други и далеч 

повече... Предпразничното оживление не беше чуждо и на милиционерите и 

надзирателите, та някак насмешливо и по - лабаво се отнасяха към нас. 

 

На самата Нова година се събрахме в по-големи компании, пяхме, рецитирахме 

стихове,държахме речи, в които взаимно се уверявахме, че това ще е последната 

Нова година извън домовете ни. Помня, че импровизирах и нескопосан, но 

подходящ куплет: 

 

"От нас трепери днес тирана, 

макар заключени в Персин, 

велика сила сме, отбрана, 

чак от Берлин до Сахалин..." 

 

Изглежда и управата, и доносниците дори, не си гледаха работата в тези дни. 

Защото никой не ни потърси сметка за речите и пророкуванията, че тази Нова 

година ще е последна за нас в затвора и може би първа за "падналите тирани, 

които ще ни заместят..." 

 

Първите няколко дни на януари приповдигнатото ни настроение получи нов 

тласък. Големи и дебели снегове се топяха някъде към Унгария и Чехия и 

водата по Дунава застрашително се надигаше. Някои бригади, изпратени за 

работа към остров Голяма Бързина, се връщаха мокри до колене и казваха, че 

водата започнала да обзема части от Персин. Някои се вайкаха какво ли ще се 

случи с нас, но повечето очаквахме това да донесе някаква промяна в 

положението ни. Надявахме се, че ще ни върнат по затворите, които сега вече 

предпочитахме пред лагера. Но когато ни откараха в т. нар. пилещарници. 

някъде към зеленчуковите градини, за да спасяваме разставените наоколо им 

кошери, видяхме, че други бригади вече мъкнеха кафези с кокошки и пилета, 

като газеха до колене във вода.  

 

Към брега имаше дига и някаква застава ("Тигър") на Гранични войски, с 

каквито беше опасан островът, но водата си беше нахлула от някакво друго 

място, пренебрегвайки дигата. Раздадоха ни двуметрови колове и с въженца и 

телове привързвахме кошерите и ги понасяхме към дигата. Водата се пенеше и 

блъскаше в дървета и възвишенийца, на едно от които видяхме няколко 

треперещи и озъртащи се зайци. Милиционерите стояха по дигата и стреляха по 

тях, но като не ги улучваха, навиха крачоли и отидоха, та ги избиха с тояги. 

Отвъд дигата стоеше голям паром- платформа от два понтона с наковани отгоре 

дъски, на който трябваше да товарим донесените кошери. Отдолу земята като да 

се беше размекнала на метър дълбочина, защото краката ни потъваха дълбоко в 

калта и при всяко пристъпване се чуваше - шш-люю-п, и за да извадиш 

останалия в калта гумен цървул, потънеш почти във водата. Мисля, че зад 

закованите прелки на кошерите едва ли останаха живи пчели.  

По толкова пъти ние се препъвахме и сандъците цамбурваха във водата. Вечерта 

в полутъмно се върнахме в лагера, като зад нас остана да приижда и водата... 
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ПОНТОНЪТ "УЖАС‖ 

 

През нощта водата нахлу и между наровете на нашата барака. Ние с Христо 

Сталев от Айтоско и Иван Парасков лежахме на горните нари и тези от долните 

започнаха да се качват при нас. "Накъде нагоре?"- рекохме ние и скочихме долу. 

Водата беше вече до над коленете ни. Юрнахме се всички към вратата, която 

под общия ни напор се откърти и ние плеснахме по очи във водата. Хванати за 

ръце, на групи се отправихме към една от издигнатите на насип постройки. Там 

пристигнаха в същото време не само още 3/4 от нашите затворнически бригади, 

но и рецидивистите от близкия "Кримски полуостров", може би към 150 души. 

Сред събраните не по-малко от 400 души осъмнахме, без да мигнем ни час. 

Докъдето се виждаше пред нас -вода. Охраната и всички служители се бяха 

изпокрили в помещенията на милицията и управата, на малката височинка 

извън лагерните заграждения. 

 

Беше 12 януари 1953 г. Студът, гладът, мокрите дрехи и крака, смраченото 

потискащо небе, безчинствата на плъзналите между нас "кримки", както и 

пълната неизвестност за съдбата ни наслагваха в душите ни такава черна мъка, 

че онова, което стана, беше неизбежно. То беше порив на отчаянието, то беше 

бунт на обречени... Но срещу кого?  

 

 
Общ изглед на затвора Белене в периода 1952 до 1960 г. Втори обект – 3500 до 

5000 души. Рисунка от бивш лагерист. 

 

Административните ни казнители бяха избягали в укритията си на по-сигурно 

място. Но при нас, точно в тази продълговата постройка бяха физическите 

изпълнители на техните жестоки наредби - четни и бригадни отговорници. Тия 

довчерашни властници навън, докарани тук по за няколко месеца, които в 

затвора наричахме "кофтета", прегрешили нещо пред своята власт, тук бяха 

пълновластни господари над нас. В съдружие с нарочно докарани криминални 

престъпници те бяха забравили, че са човеци, само и само да възвърнат 
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доверието и началническите си постове. Те биеха и инквизираха по-злостно от 

самите началници и надзиратели. Вървяха между нас с тояги в ръце, за разлика 

от носещите и пистолети началници. Те нямаха за нас друго название освен 

"гадове", "фашистки отрепки", "шпиони" или "американски агенти". С игли бяха 

бодяли по коленете вързан за стълб останалия по болест Иван Мостров да 

признава къде крием "реакционна литература" (земеделска) и по техен донос и 

техните култсъветници ни връзваха на комарите или ни хвърляха в дълбоките 

мокри изби на наказателното отделение. 

 

Сега за пръв път всички те, ведно с оглавяващите ги важни особи - Димитър 

Пенчев четен командир, от ДС в Нова Загора, Иван Гечев, Велю Баев, Боян 

Михнев, Борис Текерлеков. Любен Гумнеров, бяха сред нас като равни с равни 

и по стечение на обстоятелствата, изгубили властващото си положение. (По- 

късно те бяха освободени и реабилитирани като Б. Михнев и Д. Знеполски след 

Априлския пленум 1956 г. станаха и генерали). 

 

Чрез подвиквани пароли - "риба-тиган", ние бързо се намерихме сред щъкащите 

около сградата затворници и негласното ни ръководство реши, че сега е времето 

да бъдат наказани тези "ръце, очи и уши" на властта. 

- Сега е междуцарствие, а само в междуцарствието настъпва властта на народа -

напомняше ми, че съм казвал архитект В. Димитров, от Княжево, когато скъпо 

платихме за тази си дързост. 

 

- По-добре така! - казваха си всички тогава. - Хем тази садистична сган да 

получи своето, хем ние вместо да мрем мърцина, да получим по-достойното - 

куршума... Или пък да ни вдигнат за 

затворите. 

 

По определен списък светкавично действащите наши "командоси" започнаха да 

помитат в настъпилата привечер определените виновници - Карамелата, Георги 

Д. Симеонов, Богомил Блажев и други. 

 

- Другари, а-а, колеги - изстъпи се пред нас Велю Баев, - и дивите животни дори 

при такова природно бедствие се сплотяват, нека и ние... 

- А - а, а, не сме ли вече "гадове"? - прекъснаха го нашите. - Тука случаят не е 

между диви животни, а между зверове и човеци. У-у-у... - извикаха. 

 

Той побегна и заедно с други се заключиха в една малка стаичка, служеща за 

четна канцелария предните дни. Някои заблъскаха във вратата и, а наоколо 

продължаваше нашата акция. С робска, но все пак умерена ярост бяха набити 

до10  души, но никой не беше убит. 

 

- Ало-о, милиция! Помощ! Тука стана бунт, въстание! - крещяха пресипналите 

гласове на укрилите се в стаичката през някакво задно прозорче.  

 

- Бунт! Въстание! - така го нарекоха тия, чиято врата се тресеше от идващото 

възмездие. Исигурно бяхме далеч повече от участниците в Старозагорското 

въстание, а по целия остров и не по-малко от Априлското... Но и потисниците 

ни не бяха по-малко жестоки от всякакви турци и турнаци - Кирякстефчовци и 

Дядовълювци. 

 

- Братя, готови за отпор! Милиция, надзиратели и граничари идват с моторници 

и разни понтони - чуха се вече и наши гласове. - Ето, закотвят ги около 
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постройката... 

 

Между нас и дебаркиралите въоръжени сили се завързаха кратки ръкопашни 

схватки, но твърде неравни. От наша страна - с дървета, тухли, буркани и 

викове: "Махнете оттук мошениците", "Искаме свобода!", "Долу червената 

буржоазия!", "Долу СССР!", "България - независима!" и други. От тяхна страна - 

мълчаливи удари с приклади, мушкане с щикове и ножове. Но явно с превес в 

тяхна полза. 

 

- Нагоре, към тавана, братя! - извикаха някои. - Нов Шипченски проход ще им 

покажем как се защитава сега... 

 

Повече от 100 души - от най-активните, успяхме да се изкачим на тавана по една 

подвижна дървена стълба, която после бутнахме встрани. На апелите им да се 

предадем отговаряхме по опълченски: "Назад, поганци!", "Назад, сюлейманци!" 

и с нова серия от керемиди, тухли и буркани, като събаряхме всеки, който се 

покатери към нас. Покатери се обаче един надзирател, бай Ангел. Доста пълен, 

мургав и весел - Пол Робсън го наричахме, беше добър и ни стана жал да го 

съборим. Опасявахме се, че ще се пребие... Той пък сега си изпълни стриктно 

задачата, като създаде горе такова предмостие, че след миг цял сноп щикове 

опряха в гърдите ни. В безизходицата си ние започнахме да се друсаме на 

плетения от лески таван, които бяха приковани на гредоред. Те се откъртваха и 

ние политахме презглава надолу, дето освен святкащите остриета на ножове и 

брадви от притеклите се на помощ на милицията криминални ни очакваха 

прикладите и щиковете на милиционерите и дърветата на надзирателите. 

 

Помня, че последен падна едно момче от Севлиевско, което стоеше на гредите и 

декламираше: "България цяла сега нази гледа, този връх висок е, тя ще ни съзре. 

Ако би бегали - да мрем по-добре." 

 

- И да би бегали, няма накъде! - иронично прибави вездесъщият Таньо Колев и 

също политна надолу с всеобщия безпарашутен десант. Лавината от телеса така 

ме притисна долу, че останах без въздух. С нечовешки усилия се изскубнах и 

изтърколих извън купчината. Някой с щик ме набоде като с вила за сено и ме 

хвърли отново в купчината от мърдащи тела. Здрава била човешката кожа. 

Дрехите ми бяха пробити, но на гърба имах само една синьо-червена буца цели 

години от тогава... 

 

Милиционерите, хванали пушките си за цевите, удряха по нас като че ронят 

царевица...   

 

Петко ОГОЙСКИ, Из "Записки за българските страдания 1944-1989" - част 1, 

Стр. 157-160/282 

 

http://diktaturata.bg/index.php/2013-08-01-14-02-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diktaturata.bg/index.php/2013-08-01-14-02-55
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Г О Р Я Н И Т Е:  

176 НЕЛЕГАЛНИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ,  

47 ОТ КОИТО В СОФИЯ  

 
Радостина  ГЕОРГИЕВА 

 

 
Георги Маринов Стоянов – Търпанов 

 

 

ПОМЕН ПРЕДИ РОЖДЕСТВО  

 

На 12 декември 1951 г. е убит дядо ми. И на тази дата, у дома, още преди да 

дойда на бял свят, се прави помен. Поменът е вкъщи, защото и до ден днешен не 

знаем къде е гробът му. На 12 декември 1951 г. е изпълнена смъртната присъда 

на дядо ми Георги Маринов Стоянов - Търпанов, командир на горяните от 

Сливенския балкан. На този ден още 10 души от Втора сливенска горянска чета 

биват садистично унищожени. Макар че са осъдени на смърт чрез разстрел, за 

да не се вдига шум, те са убити с кирки и лопати... А ръцете им били вързани с 

тел... 

 

Опитите ни да разберем къде е общият безкръстен гроб останаха без резултат. 

Никога няма да забравя и думите на държавен служител, към когото се обърнах 

за съдействие, веднага  щом ми  разрешиха да изследвам архивите. 

"Вие само гробове търсите!" - каза той. 

Погледнах го недоумяващо. Не намерих думи, с които да изразя какво 

почуствах в онзи момент. Понякога мълчанието е единственият смислен 

отговор. 
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Тази могила, която търся още отпреди да видя бял свят, е една от многото по 

българската земя. Тази могила е част от наследството ми от "народната власт". 

В нея са заровени изпотрошените кости на: 

 

Георги Маринов Стоянов - Търпанов, 36год. 

Иван Спасов Христов, 26год. 

Паскал Иванов Петров, 48год. 

Димо Банчев Фирков, 23год. 

Борис Стефанов Рачев, 31 год. 

Митю Ганев Митев, 43год 

Митю Славов Панайотов, 32год. 

Желю Господинов Желев, 25год. 

Петко Минков Иванов, 25год. 

Колю Вълев Иванов, 30год. 

Диню Иванов Динев, 40год. 

 

В присъда № 834 на Старозагорския окръжен съд  се казва, че ‖тези българи, 

грамотни, неосъждани, по занятие земеделци, са виновни за това, че  в края на 

1950 и началото на 1951 година в Сливенска околия и Сливенския Балкан, 

първите седем души са били ръководители на бандитска група или организация 

на БЗНС – Никола Петков, която си е поставила за цел да  събори, подрони или 

събори народнодемократичната власт в Народната република чрез преврат, 

бунт, метеж, терористични действия, или общественоопасни престъпления, а 

останалите четирима са членове на тази организация и минали в нелегалност, 

вследствие на което по чл. 70, ал.1 от Наказателния закон, във връзка с чл. 5 от 

Закона за разтуряне на БЗНС и чл.35 от НЗ...  ги осъжда на СМЪРТ ЧРЕЗ 

РАЗСТРЕЛВАНЕ, като ги лишава от правата по чл.28 завинаги и конфискува в 

полза на държавата цялото им имущество, движимо и недвижимо.‖ 

  

Още преди да го заловят, дядо ми е казвал на хората си, при провал да хвърлят 

вината въху него. „Всички сте млади, много ще теглите, но ще оживеете...‖ 

 

Така и си отива  - с мисълта да спаси другите, знаел е, че е обречен на смърт. Не 

е искал да  чака  освобождение отвън и да се крие. Казвал е – „Ние отвътре, 

чуждите сили отвън.‖  

 

ГОРЯНСКИТЕ ЧЕТИ - ВЪОРЪЖЕНАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ 

КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ   

 

Горянското движение в България е първото в Източна Европа. Но то все още не 

е изследвана напълно. Възниква като  естествена реакция срещу окупацията на 

страната ни от  Червената армия и наложения чрез преврат комунистически 

режим. За въоръжената съпротива можеше свободно  да се говори след 10-и 

ноември 1989 г., но много по-късно започна  сериозната изследователската 

работа по темата. Публикуваното  дотук може да се раздели най-общо  на две 

части –  книги базирани на архивините документи от ДС, и такива, в които са 

събрани  спомени на очевидци, или техни наследници и съратници.  

 

В доклад на Държавна сигурност се казва, че първите прояви на бандитизма у 

нас започват още през октомври 1944 г. с прехвърлянето на въоръжена група от 

Германия, оборудвана с радиостанция, с цел "да разрушава тила на армията". 
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Из Музея на МВР в София: „Част от вражеския пропаганден материал, 

разхвърлян от американския самолет по време на полета му над страната на 

22.ІХ.1953 г.” 

 

Професор Диню Шарланов пише в  „История на комунизма в България‖, т 1.: 

„ няма надежден архивен източник за неразкритите  нелегални организации, но 

техният брой несъмнено е голям. Не се поддава на конкретно цифрово 

изражение още една проява на съпротивата, присъща за условията на  

съветската комунистическа тоталитарна система. Това са враждебно 

настроените към нея среди по места, формирани по най-различни признаци -

роднинство, бивша политическа принадлежност, лишени от собственост, онези 

върху които се  е оказал натиск..‖ 

 

Точният  брой на горяните трудно  може да бъде установен и защото  в архивите 

не се прави ясно разграничение между нелегален и горянин, пък и до сега точно  

научно определение на „горянин" не е давано. В документите най-често такива 

хора са наричани „бандити‖. Това е естествено, тъй като  гледната точка на 

службите е класово партийна. 

 

Условията  и причините, поради които се зараждат четите ,са различни, но  

целта им е една – да се даде масов  отпор на комунистическата власт. 

 

На 23 май 1947г. към Дирекцията на Държавна сигурност специално се създава  

Първи отдел за борба с контрареволюцията . Така по заповед на Антон Югов се 

оформят Дирекция на държавна сигурност и Дирекция на народната милиция. 

Разширява се репресивния апарат. В ДС има различни отдели със специфично 

предназначение, съобразно разследваните групи от българското население. За 

борбата с антикомунистическата съпротива през 1948г. се създават първите 

части на Вътрешни воиски. През 1950г. те наброяват 10 батальона. По решение 

на Политбюро на ЦК на БКП те се трансформират в дивизия. Това се прави по 

съветски модел.  

 

В книгата си "Кратка история на България"  Ричард Краптън пише: "През 1946 

г. са въведени строги разпоредби относно частната земя. След политическата 

наредба на комунистите от 1947 г. кампанията за колективизацията значително 

се изостря. През 1948 г. Петият  партиен конгрес призовава към масова 
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колективизация  и из страната се провеждат хиляди събрания, за да се разясни 

тази политика. На практика тази разяснителна политика е била свързана с 

насилие и репресии. Селяните започват да се съпротивляват. Раздават се позиви, 

някой от активистите – колективизатори биват прогонвани. Жените 

организирали бунтове и отказвали да гладуват, за да дават продукцията на 

държавата. Хората масово искат да излязат от ТКЗСТ –та." 

А в секретен бюлетин на ДС от 1951г. четем: „Характерно е, че за разлика от  

миналите години  през 1951 проявите на бандитизъм в страната взеха сериозен 

характер..." 

 

Сред въстаниците имало представители на  стотици земеделци, легионери,  

националисти,  троцкисти и анархисти, бивши офицери, членове на ВМРО и 

дори бивши членове на управляващата партия. Имало и такива, които никога не 

са членували в политически организации преди  деветосептемврийския преврат. 

Държавна сигурност отчита, че в страната са разкрити 176 нелегални групи и 

организации, 47 от които в София. 

 

От април 1951г. до октомври 1962г. предава своите емисии радио "Горянин", 

локализирано някъде в Гърция. То е гласът на българската съпротива. 

 

В тази обстановка се подготвя  

ВСЕНАРОДНО ВЪСТНИЕ СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ.  

 

 
Из Музея на МВР в София: „Оръжие, боеприпаси, снаряжение, пари и други 

вещи, иззети от шпионите, действащи по задача на гръцкото разузнаване” 

 

Горянството в най - общ план се дели на два периода –1944-1948 и от 1949-

1956г. Вторият период е времето, в което съпротивителното  движение укрепва 

и се разраства. Докато след 1944г. съпротивата е спонтанна,  по места, то след 

изборите и разбиването на легалната опозиция и обесването на Никола Петков, 
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те се увеличават, защото са изчерпани всички  мирни форми за борба с 

комунистическата власт. 

 

Така през 1950г. в цялата страна има мрежа от нелегални групи и организации.  

 

Пак да повторим: 

В БЪЛГАРИЯ СА ДЕЙСТВАЛИ 176 НЕЛЕГАЛНИ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ, 

47 ОТ КОИТО В СОФИЯ.  

 

Целта на Георги Маринов - Търпана и неговите сподвижници била да се 

привлече вниманието на външните сили и международната общественост към 

положението в България. Постепенно назряла идеята  да се организира масов 

митинг, където хората да заявят исканията си. Да се освободят политическите 

затворници. Търсят се контакти и с другите горянски чети, за съвместни 

действия. 

 

Имало е координатори между селищата и организациите по места. Горянският 

отряд предприема наказателни акции, сплашване чрез предупредителни писма  

на развилнели се комунисти и председатели на селсъвети. Няколко пъти влизат 

в престрелки с милицията, която им устройва засади. 

 

Продължават да  се изграждат групи  на антикомунистическата  съпротива  в 

околията. Държавна сигурност е била добре информирана за  дейността на 

горяните, но не е знаела колко са, нито къде точно се намира лагерът им.  

 

Един от четниците казва в показавията си пред съда: 

 

„Георги Маринов Търпанов говори пред бандата в Балкана , като каза, че 

задачата била ДА ОРГАНИЗИРАМЕ И ПОВДИГНЕМ  българския народ и с 

помощтта на англоамериканците да съборим днешната власт, да се въоръжим 

предварително.‖ – т.  ХІІ , 147, ІІІ . раз. от АМВР. 

 

В средата на 1951 г. Радио "Свободна Европа" излъчва съобщение, че в 

Сливенско действа голяма чета, която се готви за въоръжено въстание срещу 

властта. Комунистите са сериозно обезпокоени и правят мащабна, показна 

акция, на 1 срещу 2 юни, деня на Ботевата гибел.  Лично Вълко Червенков и 

вътрешният министър Георги Цанков ръководят операцията по разгрома на 

четата. Хиляди милиционери и войници блокират Сливенския Балкан. 

 

БЛОКАДАТА НА 1 ЮНИ 1951 

Из  книгата "Горяните от Източния Балкан" 

 

Показания на Георги Петров Георгиев, разпитан като обвиняем : 

„ На 29 май се преместихме в нов лагер. Причината  за преместването беше, че 

имало арестувани ятаци, които знаели къде се намира лагера, можели да ни 

издадат. Новият лагер се намираше на изток от стария на един-два километра. В 

новия лагер започнаха да пристигат бандити, като разказваха, че имало големи 

арести по селата. 

 

Рано сутринта на 1 юни  дойде бандита Иван Султанов от Тополчане и каза на 

бандита Георги Маринов – „Бенковски‖, че са забелязани много камиони по 

шосето, изглеждало, че ще има блокада. Георги Маринов нареди бързо да си 

вземем багажа и да се преместим в нов лагер. Още не бяхме си взели всички 
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багажа и някой от бандитите почнаха да викат, че са забелязали  войници около 

лагера....  

Том ХІІ, 147- ІІІ раз. От архива на МВР  

 

Йордан Байчев е член на Младежката конспирация на ЗМС , превел над 10 

човека в отряда. Става горянин дни  преди блокадата. 

 

"Аз бях като канал между Сливен, с. Желю войвода и Балкана . Аз бях ученик , 

имахме нелегална група, в последствие, когато възрастните преминаха в 

нелегалност, ние, младежите  тръгнахме след тях.  

На първи юни 1951 г. времето беше лошо. Благодарение на мъглите и дъжда 

успяхме да се измъкнем от блокадата. Само три жертви дадохме. Командирът 

ни Георги Търпанов  ни раздели на групички, всички заедно не можехме да 

пробием. Уговорихме си  за място на среща връх „Калинка‖, но не можахме да 

стигнем до там. 

 

БАЛКАНЪТ БЕШЕ БЛОКИРАН ОТ ВОЙСКА И МИЛИЦИЯ.  

Някой потърсиха помощ и храна и тогава между нас се вмъкнаха хора на ДС и 

ни предадоха...‖     ( В-к „Земеделско знаме, бр. 22 , год. 2001) 

 

 

БИТКАТА СРЕЩУ 13 000 ВОЙНИЦИ, МИЛИЦИОНЕРИ И ЦИВИЛНИ 

АГЕНТИ 

 

Иван Тодоров ( Пристава), участник в сражението срещу горяните разказва: 

„ Хем ми бяха приятели, хем ги поддържах, хем бях войник в 11 пехотен полк и 

ни вдигаха тогава  с колите   и ние да ги обграждаме. Повече от 10 000 войници 

бяха докарани от Сливен, Ямбол и Стара Загора , пък и от северните гарнизони. 

Там видях и Вичев – началника на ДС в Котел. Ама войниците не бяха 

настроени против тях. Стреляха си във въздуха и се криеха по храстите . Иначе 

колкото бяха много, жив нямаше да остане от горяните. Те се измъкнали и дали 

малко жертви. Няколко бяха хванати и няколко убити. Но после пустата 

Василка, жената  на Барабанчика  им изяде главите. И мъж и дали от ДС и с 

него, с Тодор Кавръков ги излъгаха , та ги изловиха. Последният им бивак бил 

някъде около „Нивеща‖  към Харманлийски кладенец. 

 

В битката изпърво от страна на горяните се чуваше картечница, чух, че от 

Дейковата група им била останала. Илия Вичев от Безмер бил обграден и се 

самоубил. Чувах  че агентите, тези  от ДС  все питаха къде е Матейска калинка. 

За да знаят тази местност, някой им е казал.‖ 

В отряда, подразбира се, е имало внедрен човек."  

 

( Откъс от  книгата на Петко Огойски „Записки по българските страдания, т. ІІ ) 

 

От показанията на Иван Спасов Христов пред съда разбираме каква е била 

тактиката за горяните за излизане от обръчите на блокадата. В началото на  май, 

1951 четата е от 72 човека, а по време на блокадата са 106 човека, между които 

и една жена - Елена Василева, "Горяна". 

 

Георги Маринов предварително е дал инструкции да не се стреля по войниците, 

а само по офицерите. 

Четата успява да се измъкне от обсадата и както се вижда от цитирания 

документ дадени са само  три  жертви от страна на горяните. Командирът се 
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спасява и оцелява, въпреки, че е тежко ранен. 

  

Бюлетин „Държавна сигурност‖, бр. 2  АМВР, 15. 12. 1983 г. / 1984г.  

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА БЛОКАДА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

БАНДАТА  

 

Изпълнението  на плана за блокадата  на бандитските групи се ръководеше от 

първия зам. Министър ген. Кумбилиев и командира  на вътрешни войски , 

генерал Гилин. 

 

На 31 май 1951 г. срещу първи юни през нощта военните подделения на 

вътрешни войски от Стара Загора, Казанлък и Бургас трябваше да се изнесат в 

района на първа бандитска група в местността „Нивеща‖. Още преди да се 

разсъмне блокадата трябваше да  бъде затворена, за да не де позволи на 

бандитите да се измъкнат. 

 

В същото време  войските от поделение „Дон‖ в гр. Ямбол трябваше да 

блокират местността „Соата‖ под връх „Синилка‖. 

 

Иван Гулев, окръжен началник на МВР – Ст. Загора , Петър Господинов  - 

окръжен началник на МВР Бургас  и Кънчо Богданов – зам началник  по ДС – 

Стара Загора бяха заедно с ъс зам- министъра Кумбилиев  и трябваше да 

участват в операцията в местността „Нивеща‖, Веселин Райков началник отдел 

ХІІ към МВР , трябваше да придружава ковмандването на  поделение „Дон‖. 

 

Разсъмваше се , точно тогава падна  мъгла, нщо не се виждаше. Не можехме да 

направим връзка с поделенията от Казанлък и Бургас, тъй като блокадната 

линия ги бе объркала и блокадната линия се затвори много по- късно от 

уреченото време .Започнаха да се чуват изстрели. Към обяд времето се изясни. 

Войсковите поделения бяха по местата си. На различни места започнаха 

престрелки. Доложиха, че група бандити са заловени. Направихме им щателен 

обиск  и по нареждане на др. Кумбилиев бяха откарани в околийското 

управление на МВР – Сливен. 

 

Другарят Кумбилиев , преди да си замине за София , ни повика с Веселин 

Райков и след обсъждане на създалата се обстановка  заповяда: „До сега било 

каквото било.  По-късно ще правим задълбочен анализ и изводи. Вашата задача 

сега е да се мобилизира целия оперативен състав , да се направи необходимото 

за издирването и залавянето на бандитите.  

В чест на седмата годишнина  от социалистическата революция в България – 9 

септември  1951 г.  бандитите трябва да се издирят и заловят.‖ -1-12- 605 . л. 144  

 

В справка на службите на ДС се посочва: ―Така например бандитската група в 

Сливенския балкан, наброяваща 72 бандити, беше ликвидирана без остатък." 

 

„В чест на девети септември‖ горяните са заловени чрез измама  и предателство 

и с  това се слага край на горянското движение в Сливенския край. След 

разгрома на Втора горянска чета се водят четири процеса, на които са издадени 

общо 16 СМЪРТНИ ПРИСЪДИ.  
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На факсимилето: Това са началните страници за ликвидиране на Сливенската  

чета от Бюлетина на ДС.   

 

Три години след битката на 106-тимата и в чест на първото десетилетие от 

„победния девети‖, през 1954 г. в центъра на София, в „Княжевската градина‖, е 

издигнат Паметникът на съветската армия. По случай победата над горянството  

и всенародната съпротива срещу режима Вълко Червенков нарежда той да бъде 

голям и внушителен. / Първоначалният проект е бил по-скромен/. 

Монументалноста му трябва да вселява страх и респект в съзнанието на  всеки 

българин,  та на никой да не му мине и  през ум да се противопостави на 

официалната власт.  Там на едно знаме, веещосе в скулптурната  композиция,  

пише: „Вся власть советом!‖. На „лицето‖ на паметника с огромни букви, за да 

се вижда отдалече, четем: „ На съветската армия - освободителка от 

признателния български народ!‖ 

 

Радостина  ГЕОРГИЕВА 
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СВЕТЕЦЪТ, ЗАСТРЕЛЯН В СОФИЙСКИЯ ЗАТВОР, 1952 

 

 
 

ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ - ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ КАТОЛИЧЕСКИ СВЕТЕЦ, 

ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМА 

 

Винкенти Босилков е роден на 16 септември 1900 г. в село Белене. Формира се 

последователно в семинариите в село Ореш и в Русе. Продължава 

образованието си при отците пасионисти в Белгия и Холандия. Влиза в ордена и 

приема монашеското име Евгени. Завръща се в България през 1924 г. и е 

ръкоположен за свещеник. След това специализира в Папския източен институт 

в Рим. 

През 1946 г. Светият Престол назначава отец Евгени за апостолически 

администратор на Никополската епархия. През 1947 г. папа Пий XII. назначава 

Евгени Босилков за епископ на Никополската епархия. Епископ Евгени 

Босилков е арестуван на 16 юли 1952 г., като е обвинен за участие в нелегална 

католическа организация и шпионаж. 

Подложен на нечовешки мъчения. Присъдата е прочетена на 3 октомври: 

епископ Босилков е осъден на смърт и конфискация на имуществото му. 

Смъртната присъда е изпълнена на 11 ноември 1952 г. 

На 15 март 1998 г. папа Йоан Павел II. официално го провъзгласява за блажен в 

римската базилика "Свети Петър". Празникът на блажения Евгени Босилков е на 

13 ноември. 
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ЕПИСКОП  БОСИЛКОВ БИЛ УБИТ, ЗАЩОТО НЕ ИСКАЛ ДА ВЛЕЗЕ В ОФ 

 

РУСЕ, 1998-02-06 

Иво ЖЕЙНОВ 

Първият български католически светец ще бъде русенският епископ Евгени 

Босилков. На 11 ноември 1952 г. той е застрелян в тила в подземията на 

софийския затвор. Заедно с него са умъртвени Камен Йончев, Павел Джиджов и 

Йосафат Шишков. Телата са заровени в обща яма, която умишлено е заличена, 

за да не се знае къде е гробът им. 

Евгени Босилков е убит, защото отказва да присъедини Католическата църква 

към Отечествения фронт. Висши служители от Дирекцията по 

вероизповеданията започват през 1952 активно да предлагат на Евгени Босилков 

да влезе в ОФ. По това време отговарящ за вероизповеданията в правителството 

е Карло Луканов, католик по майка. Епископ Босилков е канен на официални 

обеди в Дирекцията по вероизповеданията. Колегиално с него говорят 

владиците Филарет Ловчански и Йоан, преминали на страната на ДС, сочат 

документите в архива на МВР. Приятелски внушения за влизане в ОФ му прави 

и заместникът на Светия синод. От страна на Руската патриаршия в България 

пристига епископ Николай Крутицки, но въпреки всички увещания Евгени 

Босилков отказва Католическата църква да се влее в редиците на Отечествения 

фронт.  

На 5 юни 1952 епископ Евгени Босилков е поканен на последен обяд с Карло 

Луканов и Цола Драгойчева. На 16 юли той е арестуван. В следствените арести 

Босилков става свидетел на убийството на Фортунат Бакалски. 

Методите на инквизициите в ДС са известни. Арестувани са повече от 100 

души. Фабрикуват се доказателства и се стига до момента, в който майка 

свидетелства срещу сина си. Католическите свещеници и миряни са обвинени в 

шпионаж. Факт е, че те са поддържали неразрешени от правителството връзки с 

Ватикана. Като веществени доказателства за подривната дейност на католиците 

са показани радиостанции, карти на гранични селища и пътища, оръжие, и т. н. 

Процесът срещу католиците в България не е единствен. Такива съдебни фарсове 

се разиграват през същия период в Чехия, Унгария, Румъния и Албания. До 

1975 епископ Босилков се води като безследно изчезнал. Едва през тази година 

българската държава съобщава на Ватикана, че католическият епископ е бил 

убит.  

 
Софийският централен затвор 
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ЕПИСКОП ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ ОПРАВДАН СЛЕД 47 ГОДИНИ 

СОФИЯ, 1999-05-11 

Вестник „Демокрация‖ 

Върховният касационен съд отмени по реда на надзора смъртната присъда на 

епископ Евгени Босилков, издадена през 1952. В скалъпен процес преди 47 

години монсеньор Босилков заедно с още четирима католически свещеници бе 

осъден на смърт с типично комунистическото обвинение, че бил агент на чуждо 

разузнаване. Присъдата бе атакувана с необяснимо дълго закъснение от бившия 

главен прокурор Иван Татарчев. Върховният съд посочва в решението, че 

присъдата на Евгени Босилков е не само необоснована, но е била издадена в 

нарушение и на процесуалния, и на материалния закон. Миналата година 

епископ Босилков бе обявен за блажен от Римо-католическата църква. 

 

РЕЛИКВИ НА МОНСЕНЬОР ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ ОБИКОЛИХА ЮЖНА 

АМЕРИКА 

РУСЕ, ПЛОВДИВ, 2000-11-13 

Реликвариум с част от кървавата риза на блажения монсеньор Евгени Босилков 

обиколи цяла Южна Америка. Континентът с най-много католици се поклони 

пред първия български католически светец. 

На 18 ноември католическата църква и Конгрегацията на пасионистите ще 

честват в Белене, родното място на Евгени Босилков, 100-годишнината от 

неговото рождение. 

Кървавата риза на епископ Босилков е пазена 35 години от неговата племенница 

сестра Габриеле. Заедно с други негови вещи тя я е получила от 

администрацията на Софийския затвор след изпълнението на смъртната му 

присъда. След падането на тоталитарния режим сестра Габриеле е предала 

ризата на Генералното настоятелство на пасионистите в Рим. Във Ватикана 

пасионистите имат хранилище, в което ревниво пазят своите материални тайни. 

Достъп до хранилището имат само малък кръг определени лица. Там се пази и 

кървавата риза на блажения Евгени Босилков – мъченик за вярата. 

 

http://izsofia.blogspot.com/2009/11/1952.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izsofia.blogspot.com/2009/11/1952.html
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СОФИЙСКОТО МОРЕ, 1950-те 

 
Или защо на Княжевската трамвайна линия се появи табела  

„Тук ще бъде пристанище Павлово“  

 
 

Георги МАРКОВ 

Из "Задочни репортажи за България", 1978 

... 

И така, в началото на петдесетте години, при напълно разстроено стопанство, 

мизерия, оскъдица и глад из цялата страна, ние бяхме призовани да започнем 

строежа на софийското море, което щеше да се състои от система канали и 

езера. Доколкото ми е известно, много от консултираните технически 

специалисти се бяха изказали решително против тази неоправдана глупост. Но 

въпреки това партията пусна в действие своя мотор и тежко на този, който 

дръзнеше да оспорва проекта. Всеки гражданин на голяма София беше 

задължен да даде известен брой работни дни, които варираха от 3 до 20 

(доколкото си спомням). И тъй като почти всички тия хора работеха, то 

отбиването на ангарията отначало ставаше за сметка на почивните им дни или 

на годишните отпуски. Ала изглежда, че на вожда, който гореше от нетърпение 

да плува с яхта от Панчарево до Павлово, това се видя твърде бавно и 

недостатъчно. Внезапно беше издадено нареждане, което за няколко години 

всяко лято и есен разстройваше значително нормалната работа на предприятия 

и учреждения, а именно ония, които имаха да отбиват трудови дни за канала, да 

правят това в работно време. Всеки у нас си спомня хаоса, който настъпи 

навред, когато значителна част от служители и работници биваше извеждана 

всеки работен ден край София, за да копае за мечтата на Червенков и неговите 

наследници. Маса гишета и важни бюра трябваше да затворят, хора, 

изпълняващи важни функции в производството, трябваше да оставят текущата 

си работа и да отидат да копаят. Главната тежест падна върху чиновниците, 

които по онова време бяха смятани за нещо като лентяи. Ние се събирахме на 

определени пунктове рано-рано заранта, след това пристигаха камиони, ние се 

качвахме и с песни пристигахме на съответното място, което представляваше 
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някакъв безнадежден ров. Голямата част, разбира се, бяха жени и момичета, 

които никога през живота си не бяха хващали кирки и лопати. Резултатът от 

тяхната работа беше почти плачевен. Повечето от тях така стояха, приказваха си 

и въобще не похващаха работа, въпреки настойчивите апели на съответния 

отговорник. Аз лично се съмнявам дали средното количество изкопана пръст по 

време на всички трудови дни надхвърля една кофа на човек. Милиони работни 

дни бяха пропилени за нещо, което два багера можеха да свършат за един месец. 

Отгоре на всичко времето съвсем не покровителствуваше идеята за 

изкуственото море, често валеше дъжд и сума народ се изпоразболя, така че 

след трудовите дни по работните места се появяваха вместо хора медицински 

свидетелства. 

На Софийското море, 1950-те "... значителна част от служители и работници 

биваше извеждана всеки работен ден край София, за да копае за мечтата на 

Червенков..." 

 

 
На „Софийското море”, 1950-те  

 

Но партийното и държавното ръководство настояваше. Тогава се запитах — 

защо те всъщност не приложиха сериозна строителна техника, защо не 

използуваха масово машини! Отговорът неизбежно беше — защото на 

построяването на изкуственото море се гледаше не само като на строеж, а преди 

всичко като на средство за тероризиране на хората, за упражняване на 

непрестанен натиск върху тях, за изнасилването им, за провокиране на нервните 

им системи, защото онзи, който внезапно въстанеше срещу тази лудост, се 

изпращаше на доста продължителен трудов курорт край Дунава или другаде. И 

трябва да кажа, че провокацията беше огромна, защото аз поне не познавам 

нито един здравомислещ гражданин, който за секунда дори да е повярвал, че ще 

се вози на кораб около София. Дори най-фанатизирани и дисциплинирани 

партийци мърмореха и казваха „На гол корем — чифте пищови―. Някои средни 

партийни ръководители, които имаха важни производствени задачи, остро 

възразиха срещу отклоняването на хората им за морското строителство. Въобще 

надигна се цяла вълна на разума срещу лудостта. Но въпреки това работата по 

каналите край София продължи. Вече съм забравил колко години трая това, 

може би седем, може би повече, защото беше нещо обикновено да потърсите 

някого и да ви кажат: „Ами той отбива трудова на канала.― Едва ли друг обект в 
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България е предизвикал повече псувни и проклятия от софийското море. Колко 

пъти чиновничките от предприятието, където работех, са плакали, че не могат 

да дадат неделите на децата си, а трябва да ги жертвуват заради маниащината на 

шепа безотговорни ръководители.  

 

Постепенно с годините работата по каналите започна да намалява, но дълго 

време тя не спря. Партийният и вестникарският ентусиазъм за корабоплаване 

през боянските ливади се изпари, но хора продължаваха да се изпращат да 

копаят — просто така, да се намират на работа, въпреки че едва ли някой 

вярваше в това прехвърляне на пръст. И така нещата продължиха до началото 

на шестдесетте години. Спомням си добре — бях в „Литературен фронт― този 

ден, когато главният редактор Гошкин с презрение съобщи, че инженери били 

открили, че ако се пуснела вода в канала Павлово-Панчарево, цяла София щяла 

да се издави. Каналът, който беше на по-високо ниво от града, бил пропускал, а 

освен това имало и някакви стари римски канали, които щели да наводнят 

София. И така официално се сложи край на първия акт от комунистическата 

трагикомедия, наречена „софийското море―, а именно копаенето на морето. Но 

хората биха били големи оптимисти, ако си мислеха, че с това се свършваше. 

Защото следваше второто действие — „зариването на морето―, което трябваше 

да бъде направено от същите ръце на обикновени и безправни хора у нас, които 

бяха правили копаенето. И това зариване също отне години и предизвика 

същите псувни и проклятия. Бях вече на работа в издателство, когато мои 

колежки отиваха да зариват. Достоевски в своите „Записки от мъртвия дом― 

разказва за различни наказания, налагани от директора на сибирската каторга, 

някакъв майор изверг, който имал налудни идеи и наричал себе си „Цар и Бог―. 

Каторжниците били в състояние да понасят и най-трудните изпитания, но онова, 

което бе ги смазало напълно, било чувството за безсмислица. Ако, пише 

Достоевски, ни наредеха да наливаме вода в каца без дъно. Софийското море, 

или, ако щете, плавателните канали край София бяха такава каца без дъно, в 

която изчезнаха не само трудът и парите, но и отговорността за тях. 

 

И така след много години на копаене и зариване една нощ надписът на спирка 

„Павлово― „Тук ще бъде пристанище Павлово― изчезна. Както опитните 

криминалисти заличават умело всички следи на извършеното престъпление и 

прикриват всички улики, така и у нас днес едва ли ще намерите останали следи 

от канали, кораби и пристанища в землищата на Драгалевци, Симеоново или 

Дървеница. 

 

Но едно нещо не може да бъде изличено въпреки времето и неспирния 

заглушаващ паметта вой на партийните високоговорители — спомените на 

хиляди и хиляди хора, които и до ден днешен повтарят в разни варианти думите 

на оня драгалевчанин, който, когато го запитали защо е закъснял за работа, 

отговорил: 

 

„Ами чеках параходо да дойде… па като не дойде, тръгнах пеша…―  

.... 

Георги МАРКОВ 

Из "Задочни репортажи за България", 1978 

Пълният текст: 

http://chitanka.info/text/2898/18#textstart  

 

 

 

http://chitanka.info/text/2898/18#textstart


34 
 

 

 

ЙОСИФ СТАЛИН Е ВЗРИВЕН, 1953 

 
Георги  КОНСТАНТИНОВ (анархист) - революции, затвори, емиграция... 

 

 
Сн.: 168 часа 

 

Георги Константинов Георгиев (известен в определени среди с прякора 

Анархията), е български революционер анархист. Осъден е през 1953 за атентат 

срещу паметник на Сталин. В периода 1973-1991 е политически емигрант във 

Франция. Автор е на книги за анархизма и за дейността на Държавна  сигурност. 

Георги Константинов Георгиев е роден на 15 май 1933 г. в Горна Джумая, 

Царство България. Завършва  математика. На 19 години организира 

взривяването на паметника на Сталин в Борисовата градина в София. Това се 

става на 3 март 1953 г. Два дни по-късно съветският диктатор умира. Само този 

факт и връзките на на вуйчо му с човек от партийната власт отървават 

Константинов от смъртна присъда.  

Влиза в затвора и излежава 10 от общо 20-те години, на които е осъден. След 

амнистия през 1962 г. е освободен, но остава под постоянното наблюдения на 

Държавна сигурност. През 1973 г. успява да избяга през Югославия. Установява 

се във Франция и живее там до 1991 г. След амнистия се завръща в София (има 

задочна смъртна присъда), за да доживее старините си в България.  

През 2007 Константинов е предложен от СДС за член на комисията по 

досиетата. На 26 март 2007 Държавната комисия по сигурността отхвърля 

официално кандидатурата му. Поводът са 25 тома данни на Национална служба 

„Сигурност‖ за терористична дейност от негова страна...  (от Уикипедия, 
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свободната енциклопедия)  

 

НАЧАЛНИТЕ  НОТИ  НА "МАРСИЛЕЗАТА" 

 

Георги КОНСТАНТИНОВ, Из книгата "Ставайте робове, аз не ща ярем..." , 

София, 2005. 

 

Лекциите и упражненията поеха нормалния си ход. За втория семестър отново 

ни рапределиха на групи за практическия стаж. С арменеца Арши Бедрос и 

гъркинчето от созопол Щиляна Джаферова ни изпратиха в поликлиниката на ул. 

„Цар Симеон‖. Те двамата пушеха и по време на почивките излизаха във 

вътрешния двор при шадравана, около който имяше пейки. Обикновено ги 

придружавах, за да си поговорим. От пейката, на която сядахме, се виждаше 

куполът на Софийския централен затвор (СЦЗ). Понякога излизах сам в 

извънпочивно време и го „съзерцавах‖. Ако един ден не ме прострелят при опит 

да бъда задържан, ще мога да съзерцавам поликлиниката оттам. ДС има 

следствен отдел в СЦЗ и нейният конвейр работи с ускорен ритъм... Смехът на 

колегите проряза болезнено съзнанието ми. Заслушах се в разговора им. Колко 

далече от мислите ми бяха двамата. Весели, непокварени и добри млади хора. 

Само че и овцата... е добра. От такива „сватбари‖ нямаше да станат. Затова, 

макар и да „не знаеха какво правят‖, мислех, че не са „невинни‖. Ако не намерят 

в себе си сили да противостоят на диктатурата, ще ги смели и превърне в свои 

слуги. Робите са отговорни наравно с робовладелеца за окаяната си съдба и за 

тоя им „статут‖ част от вината е тяхна...  

С приближаване на пролетта атмосферата се сгъстяваше и в съдебните зали на 

столицата и големите градове почти всеки ден имаше процеси със смъртни 

присъди. Повечето от тях, както ни разказваха бивши затворници, се 

изпълнявали нощем. От две години насам – с разстрел в тила. Наскоро 

вестниците и радиото съобщиха за голям процес срещу 43-ма католически 

свещеници и монахини от цялата страна. Това обясняваше защо миналото лято 

Кольовата „връзка‖ с домакина на Пловдивската болница засече и не се 

осъществиха никакви контакти. Шест от подсъдимите бяха осъдени на смърт и 

четирима екзекутирани. Същата участ имаше завърналият се от Турция 

нелегален, когото осъдиха с приютилия го Димитър Серафимов Развигоров. Не 

го познавах, но благозвучното му име се запечати в паметта ми... 

За осъдените и екзекутирани селски момчета пресата и радиото пазеха гробно 

мълчание. Тяхнатаистория не можеше да послужи за оправдаване на 

болшевишкия терор... Франц Хаджиев ми беше казал, че са арестували Павел 

Каръков и процесът му е насрочен за 24 март 1953 г. Бяхме решили да отиден и 

окуражим. Да му кажем, че прокурорът ще лежи остатъка от присъдета. Един 

ден, обикаляйки с Пеев съдебната палата, влязохме в една от залите, в която се 

гледаше политически процес. Подсъдимите – четирима, облечени в широки 

райета, с остригани глави, отслабнали и пожълтели, бяха като охтичави. 

Обвинението – най-често срещаното – „създаване на нелегална 

организация/група, поставила си за цел да събори с бунт, терор, метеж или 

въстание законоустановената народнодемократична власт (чл. 70 от НК, чиято 

първа  алинея предвижда смърт или 20 години затвор за ръководителите й)....  

= = =  

Часът наближаваше 19 и 30. Митингът бе започнал. Трибуната на 

ораторстващите беше пред „Народното събрание― срещу коня на царя 

„освободител―. Чуваха се само речите по високоговорителите. Завихме покрай 

университета към „Орлов мост―. Групи от граждани, придошли от източните 
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квартали на столицата, запълваха жълтите павета на „Царя― почти до самия 

мост. По даден сигнал комсомолските активисти започваха да скандират 

„възторжено― „Ста-лин! Ста-лин!―, последвано от „Чер-вен-ков! Чер-вен-ков!― и 

„Веч-на друж-ба!―. 

– Карай през тълпата нечистива! Искам да погледна еснафска, чиновническа и 

полицейска България в очите. Знаеш ли, Васка, като ги видя тръгнали като стадо 

овце, вцепенени от страх и угодничество, ми се иска да съм атомна бомба и да 

дръпна запалката в най-гъстата част на това тесто от роби. 

– Те не са виновни, Гошо. Пет века робство не са шега, а и сега... 

– А кой е виновен за петвековното робство? 

– Строго съдиш народа, приятелю, а казваш, че го обичаш... 

– Василе, моята любов принадлежи на оня народ, който ще отиде на барикадите, 

за да защити човешкото си достойнство, свободата и хляба си. А не на тая 

тълпа, която позволява на джандарите да се гаврят с нея. И като я душат и 

грабят, да изтръгват от гърлото и, наред с наядения залък, славословия и осанна 

за убийците. Виж ги, помъкнали хоругвите и иконите на тирана! Дори някои 

пеят, като че ли за да дадат право на Великия инквизитор, който казвал на 

кроткия Иисус, че те обичат робството и мразят свободата. Хиляди техни братя 

гинат в тюрмите и лагерите, а те си чоплят носа. И с облекчение въздъхват, 

когато джиповете на милицията спрат пред вратата на съседа. Това е тяхната 

невинност. Само подлеци, които се канят утре пак да ги яхнат, могат да ги 

ласкаят и тупат снизходително по рамото. Стига илюзии! Стига фарисейщина! 

Да се мълчи срещу овчедушието на еснафското мнозинство и да позволяваме на 

неговата „житейска философия― да се промъква и в нашите мозъци, аз смятам за 

престъпление. Ние трябва да сме навсякъде киселината, която бавно, но сигурно 

разяжда и робския дух, и робовладелските вериги! Само с чука на 

революционната истина могат да се разкъртват робските пластове в душите на 

хората. И който обича народа, трябва да му я казва в лицето! За да го подготви 

утре да върви под огъня на картечниците. 

– Като те слушам, си мисля каква болка се е натрупала в душата ти! 

– Трябваше да я изкажа. Тази вечер или в някой недалечен утрешен ден може и 

да ни няма повече. Затова говорих като за последно, а болката ми е за тия, сред 

които се промъкваме сега...  

Трамваи „тройка― и „четворка― се движеха по линията, която заобикаля 

университета и по „Царя― продължава към ул. „Иван Асен Втори―. 

Придвижихме се по „стъргалото― с дивите кестени срещу течението към парка. 

Приближихме „Орлов мост―. Оттук бронзовият истукан се виждаше. Нещо 

безчовечно, мъртвешки тежко имаше в нескопосната скулптура, крачеща върху 

пиедестала. Стигнахме до моста и влязохме в градината през централния вход 

край езерото. Там се отбихме по алеята вдясно, която заобикаля затревената 

площ, където се издигаше статуята. Тази алея, между статуята и езерото, беше 

по-тъмна и по-безлюдна. Другата, лявата, обикновено по-оживена и осветена, 

беше също опустяла. Митингът и студът бяха прогонили повечето посетители 

от парка. Само тук-там се движеха отделни двойки или забързани самотници. 

Не се виждаха и милиционерите, които охраняват парка. Това беше най-

доброто, което можехме да желаем. Пейките по „нашата― алея бяха празни. 

Избрахме една, на десетина метра откъм гърба на тирана, и седнахме. 
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Георги Константинов през 1950-те 

Пространството, което ни отделяше от статуята, беше запълнено с храсти. Часът 

минаваше 19,30. Без да се бавя, казах на Васил: 

– Запали една цигара и когато съм готов, с нея ще подпалим фитила. След като 

го затворя в манерката, вземаш чантата, без да се бавиш, и я поставяш върху 

пиедестала, между краката му. През това време ще наблюдавам движението по 

алеите. Ако случайно някой те забележи и от престараване се развика, ще 

открия огън по него. В суматохата, която ще последва, трябва да се смесим с 

тълпата, за да ни изгубят. 

– А защо не поставиш ти бомбата? 

– Защото вече съм правил това и защото не съм те извикал за свидетел. Аз ще 

бъда с гръб към тебе и с револвер в ръката. Когато си свършиш работата и 

излезеш на алеята, която води към изхода, трябва да ми извикаш, за да те 

последвам.  

Васил не възрази и прикривайки клечката кибрит в затворените си в шепи ръце, 

запали цигарата с нея – края на фитила, който му подадох. След това го пъхнах 

със светкавична бързина в манерката, запуших я с гумената тапа и завинтих 

капачката. Затворих чантата, в която съскаше горящият фитил, и се изправихме. 

Подадох му я и си стиснахме ръцете. Видях как хлътва в храстите, които ни 

деляха от скулптурата на „бащата на народите―. След това огледах напрегнато 

обгърнатия в мрак парк. Само „Ариана― и езерото бяха обляни от светлина, но 

там не се виждаше никой, освен двама млади, които, облегнати на перилата на 

мостчето, се оглеждаха в езерната повърхност. По алеята, на която трябваше да 

излезе Васил, в обратна посока се движеше военен с приятелката си. Погледнах 
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към статуята, която се виждаше от мястото, където бях на пост. Тя се 

открояваше на фона на светлините от лампионите на „Орлов мост―, но Васил го 

нямаше там. Струваше ми се, че остава съвсем малко време до взрива. 

Фосфоресциращите стрелки и циферблат на часовника ми сочеха 19 часа и 52 

минути. Изминали бяха две и половина минути от запалването на фитила. Ако 

Васил чака в храстите, докато отмине офицерът, бомбата можеше да го направи 

на късове. Защо ли се бави? 

– Пешо-о, бързай, Пешо, че ще изтървем трамвая! – се разнесе гласът му откъм 

изхода на градината.  

Въздъхнах с облекчение  и хукнах след него, за да се смеся с хилядната тълпа на 

митингуващите. Стигнах до изхода и вече без да тичам се упътих към 

трамвайната спирка, но трамваят се измъкна почти под носа ми и отнесе със 

себе си Васил. Ще свиря отново „Марсилезата― под прозорците над ресторант 

„Реклама―. Облегнах се на перилата на моста в очакване на следващия трамвай. 

Погледнах часовника. Оставаше само една минута. Недалече от мен беше 

застанал милиционер, регулировчик на движението. Даваше път на колите, 

които се движеха от двете страни на канала.  

Страхотен трясък, придружен от светкавица, разтърси въздуха. Статуята, обвита 

в бял дим, се наклони напред и заби нос в земята. Милиционерът изтича до 

телефонната будка. Настъпи паника. Тези около мен се спогледаха и започнаха 

да се оттеглят плахо към митинга. По „Царя― в обратна посока, привлечени от 

гърмежа, любопитни прииждаха към моста. Около себе си чувах: 

– Какво стана? 

– Самолетна бомба ли беше? 

В това време пристигна нов трамвай. Качих се в последната кола, за да се 

отдалеча от „лобното място―. Чу се пищене на клаксони и сирени. През 

прозорците на трамвая се виждаха черни милиционерски рейсове. Един, два, 

три. Около тях препускаха джипове през разбягващата се тълпа. Те се 

придвижваха към главния вход на парка. Нашият трамвай спря. 

Дали ще проверяват и тук? Отново освободих предпазителя на револвера. Чух 

някой да казва, че спирането се дължи на разбягалите се от профучаващите 

рейсове и джипове хора, които задръстваха трамвайната линия. От задното 

стъкло на втората кола се виждаше, че една от камионетките спря пред главния 

вход. От нея изскочиха десетки милиционери и хукнаха към овакантения 

пиедестал. С тях по алеите на градината навлязоха и джипове. Другият рейс 

продължи нагоре по Цариградското шосе, а третият сви по канала покрай парка 

в посока, обратна на движението. Обграждаха „градината на Свободата―. След 

малко в осветените от лампионите конуси, върху централната алея към изхода 

се видяха милиционери, които мъкнат под мишници дърпащи се млади мъже и 

момичета. Започваха арести. Всичко се разви със светкавична бързина. 

Трамваят потегли отново. Не изпитвах никакви угризения на съвестта от ареста 

на влюбените. Не бях виновен за това, че тази вечер не е вечер за обич, че на 

трети март 1953 година в парка нямаше място за любов.  

За момент трамваят спря пак, този път на спирката до университета. Тук 

тълпата беше много по-гъста, митингът на площад „Народно събрание― беше в 

разгара си. Разноцветни ракети се пръскаха в небето, преди искрите им да се 

изсипят надолу към скандиращите групи. Както се казва: „За едни сватба, за 

други брадва...―  

= = =  
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След няколко криволици и спирки трамваят ме отведе на „Халите―. От там до 

„Площада на цветята―  нямаше и 100 метра. Застанах под прозорците на 

Василовата квартира и изсвирих началните ноти на химна на Френската 

революция. От осветения квадрат на левия прозорец се подаде главата на 

Зафира и ми правеше знак с ръка да го чакам – слиза веднага. 

– Какво стана? Защо не се качи с мене в трамвая? 

– Изтървах го и трябваше да чакам следващия. 

– А бомбата? 

– Йосиф Джугашвили е издинамитен. 

Васката ми стисна ръката и ме подкани да вървим към квартирата на Свобода. 

От пазара купихме  цветя. 

 

Георги КОНСТАНТИНОВ,  

Из книгата "Ставайте робове, аз не ща ярем...", София, Изд. Шрапнел, 2005. 

Стр. 224, 225- 234,237- 238, 239 

 

Списък с произведения на Георги Константинов  

в онлайн библиотеката на ФАБ.: 

http://lib.a-bg.net/avtor/georgi-konstantinov  
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АКЦИЯ „ХУЛИГАНИ‖ 1959  

В подземията на „Московска” 5, София 

 

 
 

Разказва Божидар ПЕТРОВ, тогава 16-годишен: 

 

„НАКАРАХА МОМЧЕТАТА ДА СИ СВАЛИМ ПАНТАЛОНИТЕ‖  

 

. . . През периода 1959-1960 г. имах нещастието да бъда закарван от органите на 

МВР в Столично управление на ул. „Московска"№5 седем пъти. Причините 

бяха, че съм носел тесни панталони, слушал съм западна музика, танцували сме 

американски танци и т. н. Ето какво се случи първия път, когато една съботна 

вечер танцувахме в клуба на ул. „Гочо Гопин". Към 20 часа в клуба влязоха 

много цивилни и униформени от МВР и накараха повечето от нас, момчетата, да 

си свалим панталоните, без да сваляме обувките си. Аз и неколцина младежи не 

се подчинихме. Тогава ни натовариха на една закрита кола, която стоеше пред 

клуба, и след малко ни свалиха на ул. „Московска" 5. Влязохме в чакалнята и 

след малко започнаха да ни викат един по един. Дойде и моят ред и аз се озовах 

в мебелирана стая, в която имаше двама униформени висши офицери. „Сваляй 

бързо панталоните бе, копеле" - извика единият, дойде до мен и ме удари по 

лицето. „Чакайте, не ме бийте, нищо не съм направил - извиках аз. - 

Панталоните са ми нови и са си мои". „Я го карай долу тоя" - каза другият 

офицер, изведоха ме навън, викнаха един старшина и той ме поведе по 

стълбите, които водят към бул. „Дондуков". Отляво имаше нощен бар, а срещу 

него отдясно една врата, в която влязохме. По много стълби, виещи се надолу, 

стигнахме до друга врата, а след нея - до едно голямо помещение с дър¬вен под 

и десетина килии около него. Отвориха една и ме блъснаха вътре. Тя беше 

малка и в нея нямаше ни¬що. Светеше слаба светлина.Тишината беше 

угнетя¬ваща. Часът бе около 22. Напрягах се да чуя някакъв звук, но нищо не се 

чуваше. Сигурно след час чух шум от отварящи се врати. Разбрах, че не съм 

сам. 

 

Мина доста време, сигурно вече беше след полунощ, когато се чуха много 

стъпки по дървения под и после някакъв глас започна силно да вика: „Всички да 
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си свалят горните дрехи, да си навият ръкавите, да си свалят обувките и 

чорапите и да навият панталоните до колената. Готови ли сте!" После изщрака 

ключ: „Излизай", каза някой. Изкараха и други. „Лягай, дигай краката." 

Страшни писъци огласяха тъмнината. „Не викай, твойта мама, брой до 50." 

Нещо плющеше. Писъци и ругатни. „Вържи го, неговата мамица." „Дай стола." 

Това продължаваше повече от час, докато дойде и моят ред. Накараха ме да 

легна близо до вратата, "която водеше до подземието. Легнах н вдигнах краката 

по команда. Над мен се беше изправил цивилен мъж със синя риза, вратовръзка 

н навити ръкави. „Ще броиш до 50 на глас и ако не викаш силно, ще се спасиш 

и ще те пуснем." Започна се. Близо до мен биеха друга жертва. Един дълъг 

гумен бич свистеше и нанасяше удари по ходилата - болките аз си ги зная. 

Преброих до 50, като виках, но слабо, защото като се обадех по-силно, виждах 

погледа му на убиец. „Ставай, каза ми моят палач, облян в пот. Дай ръцете." 

Дигнах се да стана, но като се опитах да се изправя на крака, силна пронизваща 

болка ме стовари на колене. Не можех да стъпя и както си бях на колене, опънах 

ръцете си, събрани напред. „До 20 ще броиш", нареди той и започна. Той удря, 

аз броя. Боли, боли, но какво е това пред боя по табаните. „Сега отивай в банята. 

До един час ще има преглед - който има някаква следа от боя, ще го бием пак." 

Затътрих се по корем в указаната посока до „банята". 

 

Вътре имаше десетина човека, които лежаха по цимента. Устата ми беше 

пресъхнала и исках да пия вода, но един палач с мустаци ни каза, че водата не е 

за пиене и никой не трябва да пие. Ходилата на краката ми се бяха подули, 

сякаш бяха напомпани с въздух, изглеждаха невероятно огромни, не можех да 

стъпя и да се изправя. Лечебната процедура беше следната: трябваше да мокрим 

ръцете си и да ги разтриваме, после да пляскаме - до изчезване на отока. От 

един маркуч водата течеше непрекъснато по цимента. Мокрех краката си и ги 

натисках в пода - нещо неимоверно болезнено. Някои не можеха да се изправят, 

за да извършат предписаната оздравителна гимнастика, която завършваше с 

тичане на място по цимента, а след това в кръг по дъските около палачите. С 

голямо усилие успях да „оправя" крайниците си и тогава ме подложиха на 

„преглед", който минах благополучно. Прегледът се състоеше в следното: 

показваш си ръцете, пляскаш няколко пъти с тях, после вдигаш един по един 

краката си, без да лягаш по земята, и при одобрение се обличаш и обуваш. Един 

от палачите ме изведе по стълбите навън, като на изхода ми каза: „Отивай си 

право вкъщи и на никого нито дума, защото пак ще те докараме тук." Прибрах 

се у дома н си легнах. Часът беше 4 сутринта. Не казах нищо на родителите си - 

не исках да ги тревожа. 

 

Из сборника „Българският ГУЛАГ – Свидетели”, 

Издание на вестник „Демокрация‖, Сф, 1991, Стр.255 – 257 от 415 

Съставители: Екатерина Бончева, Едвин Сугарев, Свилен Пътов, Жан Соломон 
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ПАРИЖ – СОФИЯ - ПРАГА, 1968   

 

 
 
Алфред ФОСКОЛО  

 

Като френски гражданин след завършването на университета отбивах редовна 

военна служба в парижко поделение на ВВС. Висшистите след 18ч. бяхме 

свободни, така че майските нощи на 68-ма прекарвах с мои бивши състуденти в 

двора на Сорбоната и по барикадите на Латинския квартал да дишаме 

сълзотворен газ. Не че участвах, бях на 26 години (с четири-пет по-възрастен от 

стандартните бунтари) и беше немислимо да се подвизавам под червени 

знамена. Просто присъствах, защото исках да усетя пулса на събитията, търсех 

да разбера същността на случващото се. Червена революция? Болшевишки 

метеж? Комунистически заговор? Нищо подобно!  

 

Колкото и парадоксално да звучеше, световната комунистическа система бе 

изненадана и не откликна с радост на събитията. ФКП не само че не подкрепи 

движението, а видя в него неконтролируем съперник и се опита по всякакъв 

начин да го ограничи. От този момент и особено след съветското нашествие в 

Чехословакия, в западното обществено съзнание за пръв път обликът на 

комунизма се смени от прогресивен в реакционен. Въпреки разветите червени 

знамена и издигнатите марксистко-ленински лозунги агонията не реалния 

социализъм започна през 68-ма.  

 

Заплахата усетиха всички компартии, включително и българската. В началото 

на септември същата година това ми потвърди в следствения отдел на Държавна 

сигурност моят следовател – майор Иван Недков. В момент на откровение 

призна: "Ние много го бяхме олабили последните години… но сме взели мерки 

на идеологическия фронт и ще видиш как ще ви стегнем." 
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Студетските вълнения в Париж, Май 1968 г.  

 

И беше прав майорът, защото 68-ма беше влязла в ход още в началото на 

десетилетието. От двете страни на желязната завеса първото следвоенно 

поколение се беше почувствало натясно в амортизирани политически и 

обществени прийоми и мисления. Манталитетите изпреварваха застоялата 

действителност. На младежта й се искаше да танцува рок, да облича джинси, да 

носи минижуп, да се движи безпрепятствено и да се люби свободно. На Запад 

68-ма избухна като изриване, което демокрацията прие, предъвка и превърна в 

материал за изграждане на съвременно общество. Такъв бе подходът и на 

чехословашките управници за разлика от всички други соцдържави. Съветските 

танкове обаче не позволиха това да се осъществи. А софийската младеж? И нея 

я беше засърбяло. Не само се дрънкаше с китари по пейките на Докторската 

градина, но и се слушаше радио Люксембург на пращящи транзистори, влачеха 

се скришом по купони тежки магнетофони "Мамбо" със записи на Елвис, Рей 

Чарлз и Бийтълс. Момчетата си пускаха коси и бради, които кварталният 

стрижеше, носеха дънки с риск да бъдат срязани, а на бедрата на момичетата с 

миниполи удряха печати. Това бяха и годините, в които хората се вълнуваха от 

пиесата на Валери Петров "Когато розите танцуват", а младият Любомир 

Левчев беше смятан за изгряващ дисидент!?! Говореше се за размразяване, за 

лъх на свеж въздух. Ето защо още в 1966 г. в навечерието на ІХ конгрес на БКП 

помогнах на група младежи да разпространят следния позив: 

 

 Ч Е Т И  И  Р А З П Р О С Т Р А Н Я В А Й ! 

 

СЪСТАВЕНА ОТ С.Н.В – Л Е В С К И 

П Р О Г Р А М А В Д Е В Е Т Т О Ч К И 

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ВЪЗХОД И НЕЗАВИСИМОСТ 

ИЗКАЗВА М И Н И М А Л Н И Т Е ЖЕЛАНИЯ НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН 

 

П О С Л У Ч А Й Д Е В Е Т И К О Н Г Р Е С Н А Б К П 

 

С Н В - Л Е В С К И 
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• КАНИ ВСЕКИ ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН, ПАРТИЕН ИЛИ БЕЗПАРТИЕН ДА 

ДЕЙСТВА С ВСИЧКИ СИЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ОТ 

ІХ ТОЧКИ. 

 

• ОБЯВЯВА ЗА ЛИЧНО ОТГОВОРНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА 

В ІХ ТОЧКИ ТЕЗИ, КОИТО ДНЕС РАЗПОЛАГАТ С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ. 

 

• НАПОМНЯ, ЧЕ ВСЯКО ТЪРПЕНИЕ ИМА ГРАНИЦИ И ЧЕ АКО БЪДЕ 

ПРИНУДЕН ПРИ ЛИПСА НА ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА, ЩЕ СИ 

СЛУЖИ С НЕЛЕГАЛНИ ТАКИВА 

 

СЛЕДНОТО ПИСМО Е БИЛО ПОСЛАНО ДО ВСИЧКИ МИНИСТРИ И 

ЧЛЕНОВЕ НА Ц К 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

НА СПОРТ-Т О Т О, С Л Е В С К И ПЕЧЕЛИШ... 

НА БОРБА СЪС С Н В – Л Е В С К И, ПЕЧЕЛИШ ТИ... 

И ЦЯЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД. 

 

С А М О Л Е В С К И!  

 

 
Факсимиле на Позива от 1966 г. 
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ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ВЪЗХОД – ЛЕВСКИ 

 

Политическите, социални и икономически промени в България през изтеклите 

двадесет години наложиха и налагат дълбоко отражение в народната 

психология и начин на мислене и доведоха българския народ до пълното 

осъзнаване на неоценимата стойност на свободата и демокрацията като форма 

на държавно управление. 

 

С ИДВАНЕТО СИ НА ВЛАСТ БКП ОБЕЩА: 

 

    общество, в което ще се зачита достойнството на човека 

    справедливо заплащане на труда 

    свобода, равенство и национална независимост 

    повишаване жизненото равнище на народа и всеобщо благоденствие 

 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ БКП ПРОВЕЖДА: 

 

    непрекъснат надзор над населението – всеки от нас се третира като 

непълнолетен, без право на мнение по политически, стопански, културни и 

битови въпроси, 

    позорна експлоатация, превръщайки трудещите се в инструмент на 

противонародните си партийни интереси и родината ни в съветска губерния, 

    дискриминация в университети, учреждения и заводи, давайки предимство на 

шепа опортюнисти, ползуващи се с феодални привилегии, 

    пагубна за българското стопанство политика, вследствие на което стандартът 

на живот у нас е много нисък. 

 

ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВСИЧКО ТОВА: 

 

    убедени, че тази гавра с народа ни трябва на всяка цена да се прекрати в най-

скоро време, 

    че трябва да бъдем свободни и да разполагаме с богатствата на страната си, 

    че днешните управници водят България по погрешен път и са загубили 

народното доверие, 

    убедени в реакционния характер на днешния ―комунизъм‖, превърнал се в 

безмилостен държавен капитализъм, който служи на малцинство от демагози и 

кариеристи, 

 

НИЕ, СНВ – ЛЕВСКИ, в името на вековните тежнения на българския народ за 

свобода и независимост – гаранция за политически, социален, икономически и 

културен прогрес – приканваме всички честни граждани под знамето на Левски 

в изпълнение, чрез всички възможни легални и нелегални средства на следната 

политическа платформа: 

 

    Установяване на демократично конституционно-парламентарно управление, 

    Свобода и зачитане на личността; неприкосновеност на жилището; свобода на 

словото, печата, съвестта; равенство пред законите. 

    Морално признание и материално обезщетение на пострадалите от 

сталинисткия терор. 

    Право на частна собственост върху обработваемата земя. 

    Дребната индустрия в ръцете на работниците – пълна свобода на частната 

инициатива в областта на индустрията, търговията, професиите, занаятите. 

Увеличение на заплатите – участие на работници и чиновници в разпределение 



46 
 

на печалбите. 

    Пълна независимост спрямо Москва и Варшавския пакт. 

    Незабавно преустановяване на износа за СССР. 

    Незабавно отваряне на границите – свободен излаз в чужбина. 

    Федерация на балканските и европейски народи на принципите на 

самоопределение, пълно равенство, независимост и вътрешно демократическо 

устройство – единствен път към духовен и материален подем. 

 

СТИГА ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ! ВЪН СЪВЕТСКИТЕ 

ИМПЕРИАЛИСТИ! 

ДА ЖИВЕЕ БРАТСКИЯТ СЪЮЗ И ДРУЖБА НА НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА! 

 

БРАТЯ БЪЛГАРИ, МАНИФЕСТИРАЙТЕ НАВСЯКЪДЕ ВАШЕТО 

ЕДИНСТВО ЗА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ, ПО ЗАВОДИ И 

УЧРЖДЕНИЯ, В ГРАДА И СЕЛОТО С НАДПИСА СНВ – ЛЕВСКИ, ПО 

СТАДИОНИ И МИТИНГИ СЪС ЗОВА ―САМО ЛЕВСКИ‖ 

----------------------------------------------------- 

 
София, Юли 1968 г. – домакин на ІХ Световен фестивал на младежта и 

студентите 

 

Не, не бяхме никакви герои, а просто нормални момчета с нормални 

въжделения и нормални рефлекси. 

 

Смятахме, че ни носи "вятърът на историята" и той наистина стори чудо. Малко 

след разпространяването футболният отбор "Левски" би ЦСКА със 

съкрушителното 7:2, което предизвика спонтанно ликуващо шествие на 

левскарите към паметника на Апостола. Органите на ДС изпаднаха в паника, 

направиха връзка с позива и смениха имената на отборите. 

 

Когато танковете на Варшавския пакт влизаха в Прага, младежкият ни 

ентусиазъм завърши с арести. Последва шумен показен процес, с който 

трябваше да сплаши младежта и да се докаже, че случилото се в Чехословакия е 

резултат от непрестанните усилия на агентите на империализма срещу 

социалистическата общност. Имаше още един процес срещу д-р Радан Сарафов, 

който бе осъден на смърт и разстрелян. По нашия процес бяха произнесени 

близо 100 години затвор за всички, от които Петър Бояджиев, Александър 

Иванов, Алфред Фосколо и Райна Аръшева общо излежахме 21 години. 

 

По това време "населението" в затворите и най-вече - в Старозагорския, се 

увеличи значително. Държавна сигурност се погрижи да устрои няколко 

процеса срещу личности от най-различни среди на обществото: земеделци, 
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легионери, партийци, студенти и "бивши" хора. Пряко свързани с протеста 

срещу участието ни във военната окупация на Чехословакия бяха процесите на 

групите около Едуард Генов, Любомир Собаджиев и Жерминал Чивиков, 

Георги Касабов и др. – всички под 30-годишна възраст. 

 

Така че нагласа за промени е имало в България не по-малко отколкото в другите 

социалистически страни, които не реагираха по-различно от българите. 

Затова би било по-справедливо лозунгите, издигнати от чехословашките 

граждани срещу окупаторите, да не бъдат съпоставяни само с изявите в 

българския партиен печат, а и с официалните реакции във всички страни от 

соцблока. Нека си спомним, че през август 68-ма в 200-милионния Съветски 

съюз в знак на протест на Червения площад излязоха само 9 души! 

 

 
Прага, Август 1968 г. 

 

Чехите реагираха различно, защото там партийната и държавна машина беше 

прозряла навреме, че реалният социализъм е осъден. За разлика от тях всички 

"отговорни другари", и най-вече българските, издигнаха бент, който да възпре и 

предотврати неизбежното. Те само успяха да го забавят с цели 20 години. 

Дисидентът Иржи Динсбир, който стана министър на външните работи на 

Чехословакия в първото не комунистическо правителство, сподели, че когато се 

срещнал с Горбачов, за да преговаря за окончателното оттегляне на съветските 

войски от неговата страна, последният му казал: "Мислехме, че сме задушили 

Пражката пролет. Оказа се, че сме задушили самите себе си." 

 

Според мен последните две десетилетия на агонизиращия комунизъм в 

България се оказаха по-пагубни за страната, отколкото първоначалния първичен 

комунизъм. До 68-ма духовете не бяха още масово сломени, далеч не всички се 

бяха предали. Упойващата смрад на разлагащия се режим през следващите 20 

години нанесе най-тежките удари на обществото. Това време се оказа 

инкубационен период за мутренския български посткомунизъм.  

 

Алфред ФОСКОЛО, Из „Спомен или помен за 1968‖, 1968bg.com 

 

http://1968bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=19  

 

 

http://1968bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=19
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„КЪЩАТА НА ЗЛОТО‖ В ПЛОВДИВ, 1944 – 1959 

 
 

Христо МАРКОВ 

 

„Бяха преградили с платформи сградата, уж да не се чува и вижда какво става 

там, но вечер из целия квартал се разнасяха писъците и стенанията на 

измъчваните хора.  Докарваха ги с камионетки… Ние, съседите, не смеехме да 

минаваме от там, нито да питаме какво става.  Един ден чичо Петър, бащата на 

Стефка, моята съученичка, изчезна… След два-три дни го взеха от подземията. 

Мъртъв. В затворен ковчег. А беше млад човек. /Лиляна Пиперкова/. 

 

„Моите страдания започнаха от подземията на тази сграда, където сега е 

общината. Натъпкаха ни в килиите всички, които хванаха от първата 

Асеновградската конспирация и започна денонощен бой. После съд, затвор… И 

така 21 години.‖/Стефан Вълков/ 

 

„Два – три пъти прибираха в тези подземия и Сашо Сладура, докато бе в 

Пловдив, после го убиха в Ловеч.‖ /Тодор Тодоров-Африката/. 

 

„Ама защо бе всичко това?! Защо? Толкова хора изпотрепаха… И аз минах по 

реда си.‖ /Стойчо Чучев/. 

 

Казват, че който не помни и не уважава миналото си е осъден да го повтори. 

Така е и с нациите, с градовете. 

 

В началото на годината с представители на европейски неправителствени 

организации, репресирани, музейни работници, архивари, приятели решихме да 

направим Мемориално място за памет/Музей на насилието/ на основната 

репресивна машина, действала в България повече от половин век – Държавна 

сигурност. В Пловдив, а и в страната няма по-подходящо място за него от 

килиите, където са били задържани противниците на режима – от 1944 г. до 

1959 г. сградата на пл. „Ст. Стамболов‖№1 е била Областно управление на 

милицията, а в подземията и местата за изтезание, за прекършване на свободния 
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житейски избор. По стечение на историческите превратности са запазени в 

почти автентичния си вид. „Неудобство‖ се оказа, че в сградата сега се  

помещава централната администрация на  Пловдив, а в подземията /въпреки 

повишената влажност/ се съхранява част от архива на общината. 

 

 
Килиите от подземието в Пловдив, снимани от автора 

 

На 17. 04. 2012 г. Фондация „Торос-Вит‖ направи официално предложение на 

Кмета и Председателя на Общинския съвет за създаването на специфичната 

форма за осмисляне на комунистическото минало и насилието над личността на 

автентичното място, така както е в бившите социалистически страни. 

Отговор не получихме. 

 

На свое заседание на 16.05. 2012 г. УС на Фондация „Пловдив-европейска 

столица на културата‖ изрази своята принципна подкрепа за идейния проект. На 

09.06.2012 г. фондация „Торос-Вит‖ организира международна конференция 

„Комунизмът и ДС-неразказаното минало на България‖. Участието надхвърли 

очакванията ни – дойдоха научни работници дори от САЩ, много репресирани, 

двама съветници на Президента Плевнелиев. Всички подкрепиха идеята  с 

нарочна подписка и декларация. Повече за нея, тук  - 

http://toross.blog.bg/politika/2012/06/12/konferenciia-za-antikomunizma-i-

dosietata.966896 

 

Реакция нямаше. 

Междувременно сходна идея бе възприета и пристъпено към реализирането и от 

Държавна агенция архиви-София, неправителствени организации в Румъния, 

Чехия, Словения, Сърбия дори Албания. Пловдив отново блестеше с 

отсъствието си. На 17.06.  2012 г. написах второ предложение до 

ръководителите на Община Пловдив, в което, освен стореното до този момент, 

отново подчертах, че фондация „Торос-Вит‖ е готова с изцяло собствени сили 

да осъществи идеята. 

 

Този път получихме отговор. След месец. 

Кметът Иван Тотев с писмо Изх. № 12ФН158 от 13.07.2012 г. ни уведомява, че 

„идеята е много интересна‖, НО „подземните нива на сградата на пл. „Ст. 
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Стамболов‖№1, към момента изцяло са заети с архива на Община Пловдив. 

Търсим подходящо място за нашия архив, но засега общинската администрация 

не е намерила подходяща сграда за него‖ и в заключение сме уверени, че 

„продължаваме да търсим разрешение на този проблем‖. 

 
Схема на килиите на ДС в сградата - убийствата са ставали или в изолатора 

/малката стая до тоалетната/ или в стаята на дежурния по ДС, а побоищата 

и изтезанията - навсякъде. 

 

Дали е добро намерение или елегантен отказ не мога да реша… 

Жалко за огромният архив, събран през годините – списъци на избитите в 

Пловдивско, спомени, снимки, дори схема на разположението на килиите в 

общинските подземия. Хора, преминали през адовите места са запазили 

дребнички, но съществени вещи за онези дни на Голямото Зло. Жалко, че две 

десетилетия пропускаме или съзнателно премълчаваме мащабния, реалния, 

безпристрастния разказ за насилието, политическото насилие, съсипало 

съдбините на хиляди българи, изкривило и дори генетично променило кода на 

националната памет. 

 

Междувременно вдъхновени и чисти млади хора от интернет-сдружението 

СДС-Възраждане от Пловдив инициираха петиция в подкрепа на идеята - 

http://www.peticiq.com/muzei_pld . Може да я намерите и в блогрола на този блог 

– вдясно, под № 1.  В тях ми е надеждата, че ще помнят, уважават и почитат 

паметта на предците, погубени заради свободомислието си. В крайна сметка 

исторически, глобално ТЕ ПОБЕДИХА – ОНЕЗИ, ИЗБИТИТЕ БЕЗ СЪД И 

ПРИСЪДА, ПРЕМИНАЛИТЕ ПРЕЗ ПОДЗЕМИЯТА, ЛАГЕРИТЕ И 

ЗАТВОРИТЕ… Идеите на комунизма и насилието рухнаха, историята ги отвя, 

но нека не забравяме, че е имало хора платили прескъпа цена за тържеството на 

демокрацията и свободата! 
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Подкрепете поне петицията на младите хора. Не изисква много усилия - само 

няколко кликвания с мишката на тази машинка. 

 

 
Това е списък на избитите без съд и присъда само в Пловдив за периода 9 - 14 

септември 1944 г. - за 5 дни 88 българи! И не са всички... Има и "безследно 

изчезнали". 

 

Не се сещам какво друго да направя – подписка по улиците на Пловдив, 

протести, групи за натиск, политически протекции, бдения… Много хора 

предложиха и скромна финансова подкрепа – кой колкото може. Но това ли е 

решението?! Не ми се цитират нелицеприятните констатации, направени от 

европейски организации за това как ние, българите, пловдивчаните почитаме 

паметта и съвестта, как осмисляме близкото си минало… Тъжно е. Как да се 

накара администрацията да осъзнае, че прочита на онзи разказ е важен за 

нацията, за града, за хората в него??! Как да обясня, че в историята се остава с 

подобни жестове, че след 10 г. едва ли ще се помни по кое време е пренареден 

калдъръма, но със сигурност ще се знае коя общинска управа е дала своя принос 

за историческата памет на Пловдив ?! 

 

Ще ви моля, драги читатели, за подкрепа. Кой каквато може да ни окаже, за да 

не се срамуваме от наследниците си. 

Ами, това е, без извинение към никого…  

 

Христо МАРКОВ,  „Музей на насилието, на Злото в Пловдив…???‖ 

2012 

 

Да си отиде комунизма !!! :: Музей на насилието, на Злото в Пловдив. . . ??! 

Антикомунисти искат "Музей на злото" под общината - plovdivutre.bg  

  

 

 

 

 

 

http://toross.blog.bg/politika/2012/09/02/muzei-na-nasilieto-na-zloto-v-plovdiv.995944
http://www.plovdivutre.bg/2013/08/22/182775-antikomunisti_iskat_muzey_na_zloto_pod_obshtinata
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ЗАТВОРНИК № 3 В ЕВРОПА ЗА 1985  

 
Из Житието на проф. Янко ЯНКОВ 

 

Янко Николов Янков е роден през 1944 г. в с. Клисурица, Михайловградска 

област. Завършил е Юридическия факултет при СУ „Климент Охридски―. От 

април 1974 г. до март 1982 г. работи като научен сътрудник – първоначално III 

степен, после II, накрая I – в Института за държавата и правото при БАН. 

Избран е за главен асистент в Юридическия факултет при Софийския 

университет. Специалността, която избира, е теория на социалното управление. 

– Като учен влязох в научен, идеологически и политически конфликт с 

ръководителите на двете звена, където работех. Професионалните ми интереси 

бяха в сферата на политологията, социалното прогнозиране и съвсем естествено 

беше да си дам ясна сметка за дълбоката криза, в която се намираше обществото 

ни. Обсъждах тази тема с мои близки и колеги, като привеждах научни 

аргументи. Това стана достояние на тайните служби и срещу мен беше 

предприета интензивна акция от репресивния апарат, която завърши с моето 

уволнение. Когато обжалвах това решение, недвусмислено ми обясниха, че от 

най-високо място настоявали жалбата ми да бъде отхвърлена. 

– Какви са Вашите политически убеждения? 

– Винаги съм се старал полуофициално да създавам впечатление, че съм 

привърженик на социалдемократическата атмосфера, и не е ставало и дума за 

истинско основаване на партия. Имаше нещо като кръжок, където тайно се 

обсъждаха политическите идеи. Правеха ми чести обиски, но документи или 

други свидетелства за така наречено партийно строителство никога не се 
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намериха, защото те просто не съществуваха поради конспиративни 

съображения. 

С проявите си на свободомислие Янко Янков предизвиква засилен интерес сред 

репресивните органи на командно - бюрократичната система, разбира се, и у 

наблюдаващите от VI отдел на ДС. Започват гонения, изразени първоначално по 

чисто административен път, довели до отнемане на предоставеното му жилище, 

до намеса в личния, дори в интимния му живот. Не липсват и телефонните зака-

ни с предупреждения, че или той, или неговият син рано или късно ще бъдат 

убити. Автор на заканите е полк. Танчев от СГУ на МВР. Това става причина 

един ден съпругата му да не издържи и да го напусне заедно с детето. Въпреки 

всичко Янко Янков продължава да настоява правото в страната да бъде 

хуманизирано. Продължават и гоненията с цел поставяне на колене.  

След осем години работа в института той е уволнен през март 1982 г. Логиката е 

желязна – когато липсват жилище и постоянен адрес (защото той живее в 

работния си кабинет или у приятели), значи, че той не живее в София и 

следователно не може да бъде на работа там. Отива на село и се захваща със 

селскостопански труд, помагайки на своите родители.  

 

И на село младият научен работник Янко Янков редовно следи 

социалистическата преса... 
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Няколко седмици след това постъпва като строителен работник в националния 

строителен обект в с. Ковачевци, но е предупреден да напусне. Две години е без 

работа. След серия репресивни действия Янков започва да посещава 

посолствата на страните, подписали Заключителния документ от Хелзинки, 

където депозира документи за нарушаване на човешките му права, както и 

правата на неговите близки и на други хора. От посолството на СССР го гонят, а 

другите посолства на социалистическите страни изобщо не разрешават да 

прекрачи прага им. Обръща се към западни посолства. Това е съпроводено с 

упорито преследване. Веднъж на излизане от френското посолство го арестуват 

под претекст, че е искал да го взриви. Това твърдение не е подкрепено с никакви 

доказателства. Далеч по-удобно е да му предявят обвинение по чл. 273 от 

Наказателния кодекс за разгласяване на неверни твърдения и създаване 

недоверие към властта и нейните мероприятия. Два месеца по-късно е 

освободен поради недоказаност и малозначителност на „престъплението―. 

Следва обаче изселването му по чл. 40 „а― от Закона за Народната милиция. 

Този път е обвинен, че не упражнява общественополезен труд и дейността му 

представлява опасност за сигурността на страната. До този момент Янко Янков 

е автор на 37 научни публикации, а няколко негови студии и монографии 

остават непубликувани.  

На делото за изселване в гр. Девня на юриста демонстративно е показано колко 

безпомощно е правото на практика, как съдът се интересува само от издаването 

на осъдителна присъда, без да зачита фактите. При подобни дела адвокатска 

защита не се допуска, за да не се създават „затруднения―. 

– Аз разбирах от право и пак не успях да се защитя, защото никой не слушаше 

думите ми. По-късно, при второто дело, след което влязох в затвора отново в 

нарушение на закона, не ми позволиха да си наема адвокат, защото... съм юрист. 

Такъв аргумент е просто смехотворен. 

Междувременно в Михайловград се разпространяват позиви. Това става повод 

за усилени търсения. Обвиняват Янко Янков, че е автор на позивите и 

инициатор на разпространението им, че ръководи организация под въздействие-

то на западните страни. Искат да го убедят да направи признания под предлог, 

че националната сигурност е застрашена. Доколкото той разбира, по време на 

следствието имат сериозни затруднения с доказателствата. Никога не му 

показват подобни позиви. И той си изработва сложна защитна теза, пък и не 

познава човек, който да му е казвал, че е виждал лично позивите, съдържащи 

обвинения срещу режима на Т. Живков. По време на следствието в Главно 

следствено управление при ДС с цинично откровение заявяват: „Няма да позво-

лим в България да стане това, което стана в Полша, дори ако трябва целият 

български народ да бъде избит.― 

– По-късно, в затвора, когато започнаха побоищата, дойде полк. Евлогиев и ми 

каза: „Ако искаш това да не се повтори, трябва да се признаеш за виновен.― 

– А намериха ли се свидетели срещу вас? 

– Практически не. Валери Димитров лъжесвидетелствуваше, че в Девня съм го 

приел във военнотерористичното звено на моята организация, но това беше 

отхвърлено от следствените органи като клевета. Защитната ми реч беше 

озаглавена „Фарисеи в храма―. При произнасянето на присъдата съдийката ме 
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попита: „Какво ще кажеш?― Казах: „Не сте виновна Вие за това, което шествува 

из България.― Баща ми и брат ми плачеха. 

Янко Янков е обвинен по няколко текста от НК – чл. 98 за подбуждане на чужди 

държави към враждебни действия срещу България, по чл. 108 за 

разпространяване на клеветнически твърдения, засягащи държавния и 

обществен строй у нас, по чл. 109, ал. 1 за образуване и ръководене на 

организация, поставяща си за цел да разпространява клеветнически твърдения 

(подсъдим е и братовчед му Цеко Цеков, когото Янков „научил― да слуша 

чужди радиостанции), по чл. 113 за разпространяване на клеветнически 

твърдения против СССР и Чехословакия (във връзка със събитията около 

Пражката пролет). 

Никога не се е признавал за виновен. 

– Доказани бяха смешни неща. Например, че когато съм бил изселен в Девня, 

съм наричал „Долината на химията― – „Долина на бавната смърт―. Казвал съм, 

че това е заточение или концлагер. Заявявал съм, че думата „правосъдие― идвала 

„от съдене на правия―. Слушал съм чужди радиостанции заедно с приятели и 

това било търсената организация.  

Осъдиха ме първоначално на 12 години затвор. В чл. 109, ал. 1 от НК е казано, 

че отговорност се носи от 3 до 12 г., но не повече от предвиденото за 

съответното престъпление. В моя случай за престъпление се считаше 

пропагандата и не биваше да бъда осъден на повече от 5 години. Приложиха ми 

и една рядка съдебна практика според чл. 24 от НК – допълнително наказание с 

още половината от срока за затвор, прилаган при особено упорити престъпници. 

Това даваше възможност за общо седем и половина години, но не и за 12 г. При 

обжалване втората инстанция поправи присъдата на шест и половина години. 

Дадоха ми обвинителния акт за 1 час, за да се запозная с него, но възразих и ми 

разрешиха да го задържа само по време на съдебния процес. След 

неколкомесечно следствие през септември 1984 г. влязох в Софийския 

централен затвор. 

Първоначално го настаняват в прочутото Седмо отделение (после преименувано 

Първо). Наричат го „Следствено―. В него настаняват и очакващите 

изпълнението на смъртните си присъди. Според Янков по това време то е било 

пълно с очакващи най-тежкото наказание. Настанен е в отделна килия. Често 

чува викове на затворници вследствие на побоища. Обстановката е непоносима. 

Храната отвратителна. Изразява съмнение, че се раздава храна от две различни 

баки, в едната от които се съдържат сънотворни и други химически вещества. 

Веднъж му сипали от нея и спал непробудно над 30 часа. Опитите за 

самоубийство в отделението не били редки. 

– Тук настаняваха затворници, от които се очакваха самопризнания, тъй като 

доказателства няма или почти няма, какъвто беше и моят случай. Както е 

известно, според препоръките на Вишински „самопризнанието е царицата на 

доказателствата―. Офицерите често извиквали този, от когото очакваха 

самопризнания. При реплики като: „Ето, тук са смъртните...―, хора с ниска 

правна култура са готови да се поддадат на внушение. Така всяко недоказуемо 

престъпление можеше да бъде „узаконено―. Капитан Божилов, началник на 

отделението, недвусмислено се стараеше да ми внуши това, но лично с мен 

физическа разправа по това време нямаше. Не можех да кажа нищо повече, 
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колкото и да го искаха, и на 3 май следващата година бях прехвърлен в затвора 

в Пазарджик. 

Още с отиването си там Янков влиза в конфликт с ръководството на затвора. 

Въвеждат го в една стая, където са се събрали офицерите, и го връщат, за да 

иска разрешение за влизане. Той отказва, като се обосновава, че не е искал 

разрешение, тъй като е извикан за разговор. Понечва да излезе, но го спират 

насила. „Такива типове като теб сме виждали много, но някои излизат оттук с 

краката напред― – чува думите на зам.-началника на затвора подполковник 

Гилев. На този разговор присъстват двадесет души, описани в жалбата му. 

– Постъпих в шести отряд. Работехме обущарска работа. Две – три седмици по-

късно влязох за 14 дни в карцера за неизпълнение на заповед. Тогава с мен стана 

една провокация. Извърши я едно лице, което по-късно щеше да убие 

намиращия се тогава в същия затвор преводач Володя Наков. 

Володя Наков влиза в затвора за това, че е „обругал― паметника в гр. Дулово. 

Уволнили го от работа. Заедно с жена си и с трите си деца пожелал да живее във 

Франция. По същия чл. 40 „а― от Закона за Народната милиция бил въдворен на 

местожителство в Дулово. Пристигнал в градчето на един 7 септември 

(рождения ден на Т. Живков) и преспал до паметника. Арестували го. За това 

излежавал четиригодишна присъда. Още с влизането си в затвора започнал 

протестна гладна стачка по ирландски образец – само на хляб и вода. Четири и 

половина месеца след това представлявал тъжна гледка – приличал на скелет и 

зъбите му падали. За да не влияе на останалите затворници, бил настанен в 

отделна килия. 

– При мен в карцера докараха Костадин Мастръков, криминален рецидивист. 

Попита ме кой съм и какъв съм. Казах му, че съм магазинер и че излежавам 

присъда за кражба на пари. „Не, отговори ми той, не приличаш на магазинер, 

езикът ти е по-различен.― По-късно, когато излязох от карцера, началникът на 

затвора майор Кискинов ми предостави показание от 12 страници, където 

Мастръков твърдеше, че съм го агитирал да стане член на противодържавна 

организация за свалянето на Т. Живков. Засмях се и казах на майора, че такива 

отрепки не ми трябват за „организацията―, но него като офицер мога да поканя. 

И той се засмя, защото, както потвърдили съкилийниците ми, такъв разговор 

изобщо не е воден. „Независимо от това, показанията – каза майор Кискинов – 

ще останат в досието ти.― 

След два месеца същият този К. Мастръков убил Володя Наков в килия № 17. 

По думите на Я. Янков, който лежал в съседната килия, случило се следното: 

– Когато закараха Мастръков в единичната килия на В. Наков, аз предупредих 

Володя по затворническия морз, че това е опасен човек – да се пази. През нощта 

на 24 срещу 25 септември 1985 г. в 1 часа чух викове „Олеле, майчице, убиха 

ме―. Викаше Володя. Скочих и заритах вратата. Дойде дежурният старшина 

Христоско Мишев, погледна през шпионката и се развика: „Спри, спри... 

Забравих си ключа...― Докато го намери и отключи, с 20-литрова туба за вода 

Мастръков беше смазал от бой Наков. Изнесоха Володя и го положиха направо 

на циментовия под. Виках го, но не отговаряше. Гледах го през шпионката (в 

Пазарджишкия затвор през шпионката може да се вижда и навън). Когато го 

помолих да мръдне, за да ми покаже, че е жив, той ритна с левия си крак. 

Крещях да извикат лекар, но ми казаха, че в момента няма лекар. Така Володя 
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лежа на голия под до 5 часа, когато го откараха с някаква кола за София. По 

пътя починал. 

К. Мастръков бил освидетелствуван, че е психично болен и го закарали в 

Ловешкия затвор, пригоден за такива случаи. После за него никой нищо повече 

не знае. Това Янков научава от брат му, също излежаващ присъда в този затвор. 

Дори веднъж старшината Делчо Милев казал на Валери Мастръков: „Твоят брат 

извърши голяма услуга на България.― 

Янко Янков прави множество опити да бъде призован като свидетел по „случая 

Наков―, но не му обръщат внимание. Когато следователят идва две седмици по-

късно да проведе следствие, Янков пуска под прага на килията лист със своите 

показания, но намиращият се там дежурен офицер Станчев го взема и скрива 

незабелязано. Така приключва този инцидент, за който по-късно Янков в едно 

от многобройните си писма по случая пише на 21.12.1987 г. до ЦК на БКП и до 

главния прокурор на НРБ: „...трите деца, съпругата и родителите на В. Наков са 

„заболели― от „манията―, че Володя е мъртъв ... аз /б.а. Я.Я./ лично извиках 

старшина Хр. Мишев да регистрира този момент‖ – в отговор на обвиненията, 

че Наков, както и Янков са страдали от мании. 

Ето извадки от друго писмо, писано до Комитета по човешките права на 

6.12.1986 г.: „На 11.04.1986 г. старшината от конвойната група в гр. Пазарджик 

чрез специална хватка на белезниците ми счупи лявата ръка, белегът личи и 

днес. Написах жалба до прокурора, но началникът на затвора отказа да я 

изпрати и ме наказа...― 

„На 23.11.1988 г. офицерът от Държавна сигурност Божидар Антонов доведе 

при мене на посещение родителите ми и пред тях ми предложи да напусна 

страната.― 

„Истината все още е удавник и не е изплувала на повърхността...― 

На 28.07.1988 г. пише в писмо до посланика на СССР в НРБ Виктор Шарапов 

следното: „Считам, че досегашните резултати от функционирането на 

специфичния български модел на преустройството са напълно достатъчни да 

потвърдят валидността на Марксовия извод за невероятната способност на 

бюрокрацията към мимикрия.― 

– Да дам още няколко данни по споменатото ПД № 10/1986 г. Тогава по съвсем 

невинен повод ме пребиха с тояги, а старшината Топкаров, загдето съм настоял 

да получа предписаното ми от лекаря лекарство, накрая взе да скача по гърдите 

ми. Тежеше поне 120 кг и ми счупи едно ребро. Това стана пред очите на 

петимата свидетели, които съм посочил. Биха ме до безсъзнание. На втория ден 

след това от София пристигнаха двама полковници. Единият от тях се представи 

като полк. Евлогиев. Той, в присъствието на началника на затвора и своя колега, 

ми каза: „Ако искаш повече да не те бият, признай се за виновен по делото!― 

Международната организация „Амнисти интернешънъл― обявява Янко Янков за 

затворник № 3 в Европа за 1985 г. и № 1 за България. 

На 18.08.1987 г. той пише писмо, адресирано до М.С. Горбачов. В него 

поддържа становището, че преустройството в България не може да се извърши, 

докато са на власт тези, които компрометираха Комунистическата партия в 
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страната. Разбира се, дадено на затворническото ръководство, и това писмо е 

потулено вдън земя, но неговото копие успява да излезе от затвора нелегално. 

Изнася го един волнонаемен служител. Той го предава на родителите и текстът 

му е излъчен от чуждите радиостанции. Това става повод за нови покушения. 

Нанасят му жесток побой. И тъй като никой в столовата, където е извършено 

нападението, не познава извършителите, с последни сили самият потърпевш 

успява да се вкопчи в един от тях. Когато идва обаче дежурният, с няколко 

ритника освобождава „жертвата― и тя избягва. После самият той казва: „Жалко, 

че го изпуснахме...― 

Пак следват побои. Този път от друг нарочен криминалист рецидивист на 

18.11.1987 г., който според собствените му думи малко преди това 

предупреждавал Янков, че един от началниците на затвора му наредил: „Да му 

се вземе здравето!― 

На 25.11.1987 г. Янко Янков е приет на лечение в Републиканската болница при 

затворите в София. Официалното становище било, че страда от пиелонефрит. 

Самият той смята, че състоянието му е вследствие на удари в бъбреците при 

серията побоища. Следва сравнително безинцидентен период в Софийския 

централен затвор. 

– Какво стана при излизането Ви от затвора, където прекарахте 5 години и 

7 месеца? 

– Случи се това, че разбрах за какво съм осъден. Дадоха ми обвинителния акт и 

присъдата. Беше разгарът на Екофорума и събитията вървяха към своя апогей – 

10.11.1989 г. Възприех ги смаян, тъй като само месец преди това не можех да 

мечтая и за една хилядна от това. 

– Сега с какво ще се занимавате? 

– Предстои ми да се лекувам. Здравето ми е доста разклатено. Вчера (б.а. петък, 

8.12.1989 г.) срещнах Велко Вълканов от Комитета по правата на човека и той 

ми каза, че са изпратени писма, с които настояват да ми бъдат възстановени 

всички професионални права и да мога да работя, където съм работел и преди. 

Имало и предложение до Върховния съд да бъда съдебно реабилитиран, като се 

признае, че съм осъден невинно. Оказва се, че моето дело е все още в милицията 

(интересно какво ли прави там?). Две неща много обичах през живота си – 

семейството и науката, но бившият VI отдел на Държавна сигурност ликвидира 

всичко. Все едно, където и да съм, с наука винаги ще се занимавам! 

– Срещнахте ли се вече със сина си? 

– Не, не съм го виждал години наред. Докато бях в затвора, служителите на ДС 

го бяха убедили, че съм враг на родината. Така бил възпитаван. Сега той е на 18 

години. Бих желал да научи, че аз влязох в затвора по споменатите членове 

съвсем неоснователно. Ще ми се той да прочете всичко, написано от мен, и 

после да отсъди по съвест. 

Николай Генов,  Из „В чертозите на призрака‖,  

Сп. „Отечество―, София, бр. 342 от 9. 01.1990 г. 

 

http://iankov.blogspot.com/2007/09/blog-post_16.html  

http://iankov.blogspot.com/2007/09/blog-post_16.html
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ГЛОБАЛНИЯТ МУЗЕЙ НА КОМУНИЗМА – 

ВАШИНГТОН, 

РАЗКАЗВА ЗА БЪЛГАРИЯ, 2009 

 

 
 
Със закон, приет единодушно от Конгреса на САЩ на 17 декември 1993 и 

подписан от президента Бил Клинтън, бе създадена Мемориална фондация за 

жертвите на комунизма по света. 

 

На 12 юни 2007 г. във Вашингтон тази надпартийна и нестопанска организация 

откри паметник в чест на повече от 100-те милиона жертви на 

комунистическите режими по света. Събитието бе ознаменувано с тържествена 

реч от президента Джордж Буш. 

 

През пролетта на 2009-та в Интернет пространството се появи и виртуален 

Глобален музей на комунизма, посветен на пълното изследване и анализиране 

на тази диктатура. 

 

Американската фондация за жертвите на комунизма е насочила усилията си към 

информиране на хората за същността и реалните параметри на този световен 

експеримент, установяване на справедливост за жертвите и предотвратяване на 

неговото възраждане. 

 

Изследвания и проучвания показват поразително обществено невежество за 

комунизма в световен мащаб. Особено важно е насочването на вниманието към 

младите хора, някои от които не са и чували за диктатурата комунизъм. 

Изграждането на памет и съзнание за това как в близкото минало комунизмьт е 

жертвал и поробил безброй милиони хора е в основата на начинанието Глобален 

музей на комунизма – Вашингтон.  

 

Създаването на международния портал в Интернет предоставя виртуално място 

за среща на учени, изследователи и активисти с цел и задача подобряване и 

детайлизиране на тяхната компетентност. Глобалният музей на комунизма ще 

свързва с обща образователна мисия общности от цялото Земно кълбо.  
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Преди всичко обаче Музеят си поставя задачата да извади на светло огромния 

брой трезвомислещи хора, които противопоставяйки се на комунистическия 

диктат,се превърнаха в герои, служещи за пример на идните поколения.  

 

Горе: Страницата за нашата страна в Глобалния музей - Вашингтон. На 

червената лентичка вдясно е посочен броят на жертвите в България - 222 

000. Поклон!  

2009 

 

http://www.globalmuseumoncommunism.org/  

 

 

  
„Черната стена” – Мемориалът на жертвите на комунизма в България в 

Парка на Националния дворец на културата - София 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalmuseumoncommunism.org/
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ПРАЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪВЕСТ И КОМУНИЗМА, 2008  
 

3 юни 2008 г., Прага, Сенат на Чешката република 

 

Загрижени за достойното и демократичното бъдеще на нашия европейски дом, 

като имаме предвид, 

- Че общества, които забравят миналото, нямат бъдеще, 

- Че Европа ще се обедини едва когато обедини отново своята история, когато 

признае като общи последствията от комунизма и нацизма и предизвика 

откровен и задълбочен дебат за престъпленията на всички тоталитарни режими 

през миналия век, 

- Че комунистическата идеология носи пряка отговорност за престъпления 

срещу човечеството, 

- Че гузната съвест, произтичаща от комунистическото минало, е тежко бреме за 

бъдещето на Европа и за нашите деца, 

- Че различните оценки на комунистическото минало все още позволяват 

Европа да се дели на „Западна‖ и „Източна‖, 

- Че европейската интеграция беше недвусмислен отговор на войните и 

насилието, предизвикани от тоталитарните системи на континента, 

- Че осмислянето на престъпленията срещу човечеството, извършени от 

комунистическите режими на континента, трябва да породи същите чувства у 

всички европейци, каквито пораждат престъпленията на нацистките режими, 

- Че има важни сходства между нацизма и комунизма с оглед на отблъскващата 

и ужасяващата им същност и техните престъпления срещу човечеството, 

- Че престъпленията на комунизма все още не са получили достатъчно ясна 

оценка и присъда от юридическа, морална, политическа, а и историческа гледна 

точка, 

- Че престъпленията са оправдавани в името на теорията за класовата борба и 

принципите на диктатурата на „пролетариата‖, използвайки терора като метод 

за запазване на диктатурата, 

- Че комунистическата идеология е използвана като инструмент в ръцете на 

основатели на империи в Европа и Азия за постигане на техните 

експанзионистични цели, 

- Че все още много от извършителите на престъпления в името на комунизма не 

са изправени пред съд и техните жертви не са обезщетени, 

- Че предоставянето на пълната и обективна информация за тоталитарното 

комунистическо минало носи дълбоко разбиране и разговор и е необходимо 

условие за истинската интеграция на всички европейски нации в бъдеще, 

- Че окончателното помиряване на всички европейци не е възможно без 

концентриран и задълбочен опит да се установи истината и да се възвърне 

паметта, 

- Че комунистическото минало на Европа трябва да бъде тема, старателно 

дискутирана както от академичната общност, така и от широката общественост, 

а бъдещите поколения трябва да разполагат с лесен достъп до информация за 

комунизма, 

- Че само няколко тоталитарни комунистически режима оцеляват все още в 

различни части на света, но те контролират около една пета от световното 

население и чрез запазването на властта си извършват престъпления и вредят на 

благосъстоянието на своите граждани, 

- Че макар и комунистическите партии да не са в управлението на много 

държави, те не са се разграничили публично от престъпленията на 
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комунистическите режими, нито са ги осъдили, 

- Че Прага е един от градовете, преживял управлението както на нацистите, така 

и на комунистите, 

- И че милионите жертви на комунизма и техните семейства – убедени сме – 

имат правото да получат справедливост, съчувствие, разбиране и признание за 

своите страдания по същия начин, както жертвите на нацизма бяха морално и 

политически признати, 

 

Ние, участниците в Пражката конференция „Европейската съвест и 

комунизмът‖, обръщайки внимание на 

- Резолюцията на Европейския парламент по повод 60-ата годишнина от 

приключването на Втората световна война на 8 май 1945 г., от 12 май 2005 г. 

- Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 

януари 2006 година 

- Резолюцията на XVI-ия Конгрес на Европейската народна партия от 5 

февруари 2004 г., в която се изисква създаване на независим експертен орган за 

събиране и оценяване на информация, свързана с нарушаването на човешките 

права по време на тоталитарния комунизъм, и се настоява за учредяване на 

музей в памет на жертвите на комунизма, 

- Резолюциите, осъждащи престъпленията на комунизма, приети от някои 

национални парламенти, 

- Опита на Комисията за установяване на истината и помирение в ЮАР, 

- Опита на институтите за национална памет и мемориалите в Полша, Германия, 

Словакия, Чешката република, САЩ и музеите на окупацията в Литва, Латвия и 

Естония, 

- Настоящото и следващото председателство в ЕС и на Съвета на Европа 

- Факта, че през 2009 г. ще се честват 20 години от рухването на комунизма в 

Източна и Централна Европа, както и от кървавите събития на площад 

„Тянанмън‖ в Пекин, 

 

Призоваваме към: 

 

1. Постигане на общоевропейско разбиране, че както нацистките, така и 

комунистическите тоталитарни режими – всеки от тях оценяван и съден по 

собствените му ужасни „заслуги‖, са разрушителни в своята политика на 

системно прилагане на крайни форми на терор, потъпкват всички граждански и 

човешки свободи, започвайки агресивни войни, и като неразделна част от 

идеологиите им – изтребват и депортират цели нации и общностни групи; и като 

такива те трябва да бъдат смятани за най-голямото зло, поразило ХХ век, 

 

2. Признание, че много престъпления, извършени в името на комунизма, трябва 

да бъдат определени като престъпления срещу човечеството, служейки за 

предупреждение за бъдещите поколения, по същия начин, по който нацистките 

престъпления са оценени от Нюрнбергския трибунал, 

 

3. Формулиране на общ подход към престъпленията на тоталитарните режими, 

сред които и на комунистическите режими, и създаване на ясна представа 

навред в Европа за комунистическите престъпления, за да се изгради 

недвусмислено общо отношение към престъпленията на комунистическите 

режими, 

 

4. Приемане на закони, които ще позволят на съдилищата да съдят и осъждат 

извършителите на комунистически престъпления и да обезщетяват жертвите на 
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комунизма, 

 

5. Гарантиране на принципа на равнопоставено третиране и недискриминиране 

на жертвите на всички тоталитарни режими, 

 

6. Натиск от страна на европейската и международната общност за ефективно 

осъждане на комунистическите престъпления в миналото и за безкомпромисна 

борба срещу продължаващите комунистически престъпления, 

 

7. Признаване на комунизма за съществена и ужасяваща част от общата история 

на Европа, 

 

8. Поемане на паневропейска отговорност за престъпленията, извършени от 

комунизма, 

 

9. Обявяване на 23 август – деня на подписването на съглашението между 

Хитлер и Сталин, познато като Пакта Молотов-Рибентроп, за ден за 

възпоменание на жертвите на нацистките и комунистическите тоталитарни 

режими, така както Европа отбелязва 27 януари като ден в памет на жертвите на 

холокоста, 

 

10. Отговорно отношение на националните парламенти към признаването на 

комунистическите престъпления за престъпления срещу човечеството, 

пораждащо съответно законодателство и парламентарен контрол върху 

изпълнението на тези закони, 

 

11. Действен публичен дебат за комерсиалната и политическата злоупотреба с 

комунистическите символи, 

 

12. Продължаване на изслушванията на Европейската комисия, свързани с 

жертвите на тоталитарни режими с оглед на съставянето на комюнике на 

комисията, 

 

13. Учредяване в европейските държави, в които на власт са били тоталитарни 

комунистически режими, на комисии, състоящи се от независими експерти, със 

задачата да събират и оценяват информация за нарушаването на човешките 

права по време на тоталитарното комунистическо управление на национално 

ниво, осъществявайки тясно сътрудничество с експертна комисия на съвета на 

Европа, 

 

14. Приемане на ясна международна законодателна рамка, гарантираща 

свободен и неограничен достъп до архивите, съдържащи информация за 

престъпленията на комунизма, 

 

15. Основаване на Институт на европейската памет и съвест, който ще е 

едновремемнно A) европейски научен институт за изследвания на 

тоталитаризма, разработващ научни и образователни проекти и предоставящ 

материална подкрепа на мрежата от национални изследователски институти, 

специализирани в областта на тоталитарния опит, Б) и паневропейски 

музей/мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими, имащ за цел да 

пази паметта на жертвите на тези режими и да създаде ясна представа за 

престъпленията, извършени от тях, 
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16. Организиране на международна конференция за престъпленията, извършени 

от тоталитарните комунистически режими, с участието на представители на 

правителства, парламенти, академичната общност, на експерти и 

неправителствени организации, като резултатите от дискусиите бъдат широко 

огласени навсякъде по света, 

 

17. Преразглеждане и коригиране на учебниците по европейска история, така че 

децата да могат да научат и да са предупредени за комунизма и неговите 

престъпления по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките 

престъпления, 

 

18. Общоевропейски масов и задълбочен дебат за историята на комунизма и 

последствията от него, 

 

19. Съвместно отбелязване през следващата година на 20-ата годишнина от 

падането на Берлинската стена и масовото клане на площад „Тянанмън‖. 

 

Ние, участниците в Пражката конференция „Европейската съвест и 

комунизмът‖ се обръщаме към всички хора в Европа, към всички европейски 

институции, включително националните правителства, парламенти, 

Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и други 

важни международни органи, и ги призоваваме да подкрепят идеите и 

призивите, представени в тази Пражка декларация, и да ги осъществят с 

практически стъпки и политики. 

 

 

*** 

РЕШЕНИЕ на НС от 18.09.2008 г. за подкрепа на Пражката декларация за 

европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 година 

Обн., ДВ, бр. 84 от 26.09.2008 г. 

 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 

България 

РЕШИ: 

 

Подкрепя Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 

2008 година. 

 

Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 септември 2008 г. и е 

подпечатано с официалния печат на Народното събрание. 

 

 
 

1 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ПОЧИТ  

КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ   
 

 

София, 1 Февруари 2014 г. 

 


