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КИЛИЯТА „СЪРП И ЧУК”  

( сборник )  

Книжка 3  

 

*ЛИТУРГИЯ ЗА МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 г. 

 

* СЪВЕТСКИЯТ ФЕОДАЛИЗЪМ  

 

* ГЕНОЦИДЪТ НАД БЪЛГАРИТЕ 

 

 

В дните на червения терор за установяване на „работническо- селска” власт в България 

веднага след 9.09.1944 г. в мазета, килии, стаи за разпити на „народната милиция”, 

после по лагери на смъртта, затвори, каторги много достойни българи са намерили 

смъртта си, въпреки своята праведност и невинност. Физически унищожени по най- 

садистичен начин, повечето от мъчениците на комунизма не са получили последна почит 

и молитва. Поели са пътя към Вечността угнетени, омерзени, гневни на човешкия род... 

И с право! С тази книжка ще се помолим за душите им. Мир и Светлина, най-нови 

Мъченици на България! 
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СЪСТАВИТЕЛИ 

  

Проф. Пламен ЦВЕТКОВ  

Алфред ФОСКОЛО 

Архиепископ Христо ПИСАРОВ 

Радостина - Смарагда ГЕОРГИЕВА 

Христо МАРКОВ 

@ Георги- Момчил ПОПОВ  

 

 

СОФИЯ, Септември 2014 

  

 

По повод 70 години от преврата на 9 септеври 1944 г. и 25 години от 

падането на Берлинската стена 

 

 

 

На корицата: „Помнете невинните жертви!” 
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„ За да се прекрати едно от най- крупните и пагубни за България 

престъпления на комунизма, който от 1923 г. до днес разделя народа на два 

враждуващи лагера, не е рано да се замислим дали не е уместно загиналите 

и оскърбените от тази конфронтация да бъдат всички признати като 

жертви на комунизма, без който те не биха станали нито жертви, нито 

палачи, а понякога и двете последователно. 

Комунизмът ще бъде най- безапелационно осъден в деня, когато Никола 

Вапцаров и Георги Марков, Трайчо Костов и Никола Петков, партизани и 

Горяни, а и всички други угнетени намерят място един до друг в пантеона 

на българската - т.е. на Европейската история, като жертви на една 

безмилостна илюзия. 

 Нека помогнем да дойде подобен ден ” 

 

Алфред ФОСКОЛО,  

„Европа, България и присъдата над комунизма”, Реч на конференцията 

"Международно осъждане на комунизма",  

Брюксел, 2004 г. 
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ГЕНОЦИДЪТ НАД БЪЛГАРИТЕ 

От Пламен С. ЦВЕТКОВ  

 

Проф. Д-р Пламен ЦВЕТКОВ в Деня за почит и признателност към жертвите на 

комунистическия режим в България, 1 Февруари 2014 г., НДК – София 

 

Масовото избиване на българите след нахлуването на „червената армия“ през септември 

1944 г. е несъмнено най-трагичното и кръвосмразяващо събитие в историята на 

съвременно България. Малцина си дават обаче сметка, че тази трагедия е продукт и на 

някаква вътрешна логика на комунистическата идеология и практика, колкото и 

сатанински да са те. 

Твърде често се допуска грешката комунизмът на Ленен, Сталин и техните наследници да 

се изкарва за „интернационален“, а националсоциализмът на Хитлер – за „национален“ 

тоталитаризъм, което просто не е вярно. Още през 1902 г. като главен редактор на 

болшевишкия в-к „Искра“ Ленин ентусиазирано обнародва една статия на германския 

социалдемократ Карл Кауцки под наслов: “Славяните и революцията”. Произведението 

може да се окачестви като класовопартийна разновидност на панславизма и на 

великоруския шовинизъм. Основната мисъл е, че “славяните не само са влезли в редовете 

на революционните народи, но че и центърът на тежестта на революционната мисъл и на 

революционното дело все повече и повече се премества към славяните. Революционният 
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център се премества от запад на изток... в Русия.” В най-скоро време Русия щяла да стане 

“извор на революционна енергия” за Запада. Според Кауцки, а оттам и според Ленин “в 

1848 г. славяните бяха лют мраз, който попари цветовете на народната пролет. Може би на 

тях сега е съдено да бъдат оная буря, която ще разбие леда на реакцията и неудържимо ще 

донесе със себе си новата, щастлива пролет за народите”. 

На 7 ноември 1917 г. Ленин заграбва властта с мисълта да направи от Русия център на 

“световната пролетарска революция”. Нечуваният терор и обсебването на личността от 

партийно-държавния апарат неизбежно поражда обаче все по-силен стремеж да се избяга 

от страната, попаднала в смъртоносните лапи на “непогрешимия вожд” и неговата 

номенклатура. Плътното затваряне на границата срещу чуждата пропаганда се оказва 

недостатъчно, тъй като самото съществуване на свят, различен от тоталитарния, е един 

вид “чужда пропаганда”. Единственото трайно решение за режима е да направи така, че 

хората “да няма къде да избягат”, а това означава да се завладее целият свят и да се 

унищожат всички останали общественополитически уредби. Ако комунизмът, 

националсоциализмът или фашизмът се откажат от агресията, те просто спират да бъдат 

комунизъм, националсоциализъм или фашизъм. 

Главното средство, за да се наложи еднопартийният и идеологичният монопол и за да се 

превърне оповестената дълговечност в действителност е повсеместният терор. 

Гражданската война в Русия е предизвикана от физическото изтребване на всякакви 

частни собственици, стачкуващи работници и лица, които не се вписват в 

комунистическото схващане за “новия човек”. “Неблагонадеждните” просто нямат друг 

избор, освен да се хванат за оръжието, за да спасят живота си. Броят на убитите от 1918 до 

1921 г. се пресмята на около 13 милиона души. На моменти антикомунистическите сили 

също прибягват до масови екзекуции, но това са по-скоро изключения от правилото, тъй 

като средно на един убит болшевик се падат по хиляда убити антикомунисти. Селяните 

пък са подхвърлени на преднамерен глад, като им се изземват насилствено всички 

налични храни. Така към началото на 1924 г. когато умира Ленин, в Русия са ликвидирани 

вече 25 милиона човека. След като побеждава конкурентите си в борбата за наследството 

на Ленин, Сталин лансира през 1929 г. колективизацията, която може да се окачестви като 

едно от най-големите злодеяния срещу човечността. Разкулачванията и депортациите в 

Сибир причиняват смъртта на най-малко 6 милиона човека. Около 13 милиона пък са 

умъртвени отново с грижливо планиран глад през 1932-1934 г. “Големият терор” от 1936 

до 1938 г. засяга върховете на партийнодържавния апарат, но и този път под удара 

попадат най-вече обикновените съветски поданици, от които загива поредната квота от 

няколко милиона. Също толкова кървави и мащабни са и кампаниите подир Втората 

световна война, когато Сталин започва да наказва цели народи като чеченците, татарите, 

калмиците, балкарците и много други, обвинени, че са сътрудничили на Хитлер по време 

на нацистката окупация. С претекста, че трябва да се накажат всички “фашисти” и 

“колаборационисти”, специалните части на Народния комисариат на вътрешните работи, 
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както и местната московска агентура в лицето на съответната компартия, причиняват 

смъртта на 3 500 000 германци при “етническото прочистване” на Източна Прусия и на 

Судетския район, а други милион и половина германски военнопленници загиват в 

сибирските лагери на смъртта. Подобна е и съдбата на над 500 000 румънски и на над 500 

000 унгарски военнопленници. На този фон 30-те хиляди българи, избити в първите 

месеци и години след съветското нахлуване през септември 1944 г., изглеждат наистина 

като твърде скромна цифра. Общият брой на избитите от руския комунизъм в периода от 

болшевишкия преврат на 7 ноември 1917 г. до смъртта на Сталин на 5 март 1953 г. възлиза 

според някои автори на 85-90 милиона човешки същества, като тук не влизат загиналите в 

резултат на военни действия. 

 

„Страните, влизащи в световната социалистическа система” – карта от пропаганден 

албум на Българската народна армия, началото на 1960-е 

България векове наред е била в специалния прицел на руските домогвания към Балканите, 

тъй като е препречвала пътя на Русия към Цариград, Босфора и Дарданелите. При Ленин и 

неговите болшевици тези амбиции стават неразделна част от стремежа на 

комунистическия режим да завладее и комунизира целия свят. През Втората световна 

война Сталин и хората му неведнъж изтъкват най-напред на своите германски, а по-късно 

и на своите американски съюзници подчертания си апетит към България. 
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На 22 юни 1941 г. започва изпреварващото нападение на националсоциалистическа 

Германия срещу комунистическа Русия. Два дена по-късно Москва нарежда на 

комунистите по света да започнат саботажни и терористични действия срещу нацистките 

и японските окупатори и техните съюзници. Нареждането се отнася и за местната 

комунистическа мрежа в България, макар че София е запазила дипломатическите си 

връзки с Русия. До лятото на 1944 г. „Българската комунистическа партия“ не може обаче 

да изкара повече от 1000-1500 терористи, голяма част от които са въоръжавани и 

поддържани от комунистическите съединения на Тито в Югославия и от партизанските 

формирования на комунистите в Гърция. Твърде скромните резултати от напъните за 

разпалване на гражданска война в България не отклоняват ни най-малко зловещия интерес 

на Сталин, чийто антисемитизъм е между другото дори по-изтребителен от антисемитизма 

на Хитлер. От гледна точка на Съединените щати обаче по-малкото зло е Сталин да бъде 

оставен да завладее Източна Европа, отколкото Тихоокеанският регион да бъде захвърлен 

на японците, а Хитлер да контролира атлантическото крайбрежие на Европа. Именно това 

предопределя поглъщането на европейския изток и югоизток от комунистическа Русия. 

Излизането на България от Оста е било замислено от Борис ІІІ малко преди смъртта му, но 

страхът от повтарянето на сценария с Италия, окупирана от нацистка Германия през 

лятото на 1943 г., възпира българските държавници от по-решителни действия, след като 

царя умира при съмнителни обстоятелства. Едва на 26 август 1944 г., когато 

комунистическа Русия е вече окупирала съседна Румъния, правителството на Иван 

Багрянов прогласява официално неутралитета на България и издава заповед за 

незабавното разоръжаване на всички германски поделения на българска територия. 

Общият брой на разоръжените надхвърля 12 000 души. Наредено е също така да започне 

изтеглянето на българския окупационен корпус от Югославия, прекъсват се всякакви 

враждебни действия срещу Обединените нации, воюващи срещу Германия и нейните 

съюзници, а на 29 август бива отменено цялото законодателство срещу евреите, въведено 

през декември 1940 г. главно под нацистки натиск. Още на предния ден Стойчо Мошанов 

е изрично упълномощен да подпише примирие със Съединените щати и Великобритания. 

За целта той заминава за Кайро, но когато пристига там, преговорите са отсрочени за 

пореден път между другото и поради отказа на руския представител да участва в тях. На 

30 август 1944 г. съветският дипломатически пратеник в София връчва нов ултиматум, 

обвиняващ българското правителство, че било позволявало на германски войски да 

проникват в Румъния, макар че към това време на българска територия вече няма нито 

един въоръжен германски войник. 

Съветският ултиматум предизвиква оставката на правителството на Иван Багрянов и на 

негово място се формира кабинет от дотогавашните опозиционни партии в Народното 

събрание. Става дума за БЗНС, Демократическата партия и Демократическия сговор, 

които отричат личния режим на Борис ІІІ, а от началото на Втората световна война 

изпъкват като противници на обвързването с хитлеристка Германия. Новото правителство, 
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което се оглавява от земеделския деец Константин Муравиев, кани комунистите да 

участват в управлението, но по нареждане от Москва предложението е отхвърлено. 

На 4 септември правителството на Муравиев амнистира всички политически затворници, 

включително и онези комунисти, които са извършвали убийства и терористични актове. 

Възвръщат се изцяло правата и свободите, осветени от Търновската конституция – отменя 

се забраната върху политическите партии, разтурена е жандармерията, воюваща срещу 

комунистическите терористи и се разпуска парламентът поради това, че не е избран 

свободно. Разисква се и върху евентуално влизане във войната срещу нацистка Германия, 

но военният министър генерал Иван Маринов иска решението да се отложи с довода, че в 

Македония и Беломорска Тракия все още имало прекалено много български войски, които 

лесно можели да бъдат нападнати и пленени от нацистите. Комунистите, които нахълтват 

обаче във военното министерство в нощта на 8 срещу 9 септември, са пуснати там със 

съдействието на същия този Иван Маринов. Генералът е и един от малцината български 

офицери, които не са засегнати от масовите репресии и избивания, последвали окупацията 

на страната от “червената армия”. Това навежда на мисълта, че с осуетяването на 

решението за война срещу Германия Иван Маринов просто не е искал да лишава Сталин 

от претекст за нахлуване в България. 

Още на 4 септември германците пленяват щаба на българския гарнизон в Пирот, а на 

отделни места се стига и до въоръжени сблъсъци между български и германски поделения 

в Югославия. Според по-късните показания на министъра на правосъдието Борис Павлов, 

както и според протоколите на Министерския съвет правителството на Константин 

Муравиев скъсва дипломатическите връзки с Германия в късния следобед на 5 септември 

1944 г. (към 16-17 часа българско време). Същия ден, но чак в 19 часа московско време 

съветският външен министър Молотов връчва на българския пълномощен министър 

нотата, в която СССР декларира война на България. В София научават за нотата чак в 21 

часа българско време. С други думи, комунистическа Русия се нахвърля върху една 

държава, която вече е скъсала с Хитлер и дори се намира фактически във война срещу 

Третия райх. 

На 8 септември заранта “червената армия” започва на навлиза в България през Добруджа и 

откъм Черно море. Правителството на Муравиев издава заповед да не се оказва 

противодействие на нахлуващите войски. В нощта на 8 срещу 9 септември, със 

съдействието на военния министър генерал Иван Маринов група стари превратаджии от 

политическия кръг „Звено“ и неколцина местни комунисти нахълтват в сградата на 

военното министерство и се самопрокламират за „правителство на Отечествения фронт“ с 

Кимон Георгиев за министър-председател. Немалко от новите „министри“ дори не знаят в 

този момент, че са станали министри. Старият деец на политическия кръг “Звено” Дамян 

Велчев става министър на войната, докато външното министерство се дава на Петко 

Стайнов, опозиционен депутат, който в сетния момент решава да стане звенар и така да 

премине към “Отечествения фронт”. В правителството влизат общо четирима звенари 
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срещу четирима крайни земеделци, двама социалдемократи и двама “независими”, но 

заедно с тях са и четирима комунисти, един от които – Антон Югов - застава начело на 

ключовото Министерство на вътрешните работи. В действителност от министрите надолу 

държавният апарат ускорено се заема от проверени комунисти, които обсебват и местната 

власт по цялата страна под формата на “отечественофронтовски комитети”. 

По подобен начин през април 1940 г., когато германската армия нахлува в Норвегия, едно 

лице на име Видкун Куислинг се прогласява заедно с неколцина свои привърженици за 

правителство. Няма обаче норвежки или какъвто и да било историк, който да окачествява 

тези събития като преврат, а още по-малко като революция. При това както Норвегия от 

1940 г., така и България след септември 1944 г. си имат своите задгранични правителства. 

В българския случай такова правителство се формира във Виена начело с Александър 

Цанков. Друг е проблемът, че това правителство е компрометирано поради зависимостта 

си от Хитлер, който е на път да загуби катастрофално войната, докато задграничното 

правителство на Норвегия в Лондон е на страната на победителите. 

Показателно е също така, че премиерът Константин Муравиев и останалите министри са 

арестувани едва на 16 септември 1944 г., когато „червената армия“ привършва операцията 

по окупирането на България и заема и София. Министрите от БЗНС в 

„отечественофронтовското правителство“ се застъпват в полза на затворените членове на 

Муравиевия кабинет и по този начин ги спасяват поне от сигурна смърт, тъй като още в 

първите дни на септември комунистите пристъпват към безпрецедентно по размерите си 

клане. Акцията е запланувана предварително, но заповедите за нейното изпълнение се 

дават устно, при това изключително по линия на БКП. Жертвите са главно от по-

просветените слоеве – интелектуалци, учители, инженери, журналисти, лекари, 

свещеници, кметове и предприемачи, а най-вече офицери. Всичките се ликвидират като 

“великобългарски шовинисти” и “фашисти”, макар че в България нито фашизмът, нито 

националсоциализмът са имали някога някаква по-съществена обществена опора. Ужасен, 

Дамян Велчев се опитва да спаси поне някои от офицерите и издава съответното окръжно, 

но комунистите го отменят. Съветските окупационни власти официално не се намесват – 

Сталин видимо е решил да следва примера на Хитлер спрямо еврейските гета и 

белорусите, като остави мръсната работа в ръцете на местната си агентура в лицето на 

БКП. Садизмът, с който се изтребват хората, сякаш съживява за пореден път най-

отвратителните балкански традиции, като им придава качествено нов, комунистически 

привкус – в редица случаи жертвите са умъртвявани с лопати и други “подръчни 

средства”, удавяни в кладенци или изгаряни живи. 

В развихрилата се касапница е имало несъмнено и случаи на лично разчистване на сметки, 

но Министерството на вътрешните работи, на което са подчинени и полицейските сили, е 

изцяло в комунистически ръце и има под ръка всички средства, за да спре кланетата, ако 

поиска това. Представители на властта са и убийците, които са или комунистически 

“партизани”, или дейци на местните комитети на “Отечествения фронт”. На 11 септември 
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Георги Димитров телеграфира от Москва, че “главно внимание трябва да бъде обърнато 

на очистването на армията от прогермански, фашистки командири и тяхната замяна с 

командири, предани на делото на Отечествения фронт”. Освен това “трябва да се постигне 

създаването на народни трибунали за разглеждане делата на предателите, фашистките 

престъпници и техните наказания”. 

На 6 октомври 1944 г., в съответствие с московската инструкция от 11 септември е 

учреден така нареченият “народен съд”, който по някаква странна ирония е дословен 

превод на германските “Volksgerichte”, създадени от Хитлер за изтребването на 

противници на националсоциализма. В България “народният съд” произнася 2618 смъртни 

присъди, 700 от които се дават на вече избити лица. Както може да се очаква, останалите 

2000 осъдени, между които доскорошните регенти Богдан Филов, Никола Михов, братът 

на Борис ІІІ княз Кирил и общо 66-ма депутати и 22-ма министри, са незабавно 

екзекутирани. Надали може да има съмнение, че официалните смъртни присъди на 

“народния съд” далеч надхвърлят броя на смъртните наказания за целия период от 1870 до 

1944 г. 

Според една публикация на земеделския водач д-р Г.М.Димитров от края на 40-те години 

на ХХ в., през първите месеци след съветското нахлуване са избити около 30 000 души. 

Общият брой на човешките същества, изтребени от комунистическия режим в България, 

се пресмята от някои на около 112 000 души. В своите спомени царица Йоанна посочва на 

свой ред, че според признанията на самото правителство цифрите на убитите в първите 

няколко години след септември 1944 г. възлиза на 138 000 човека. Повече от очевидно е 

обаче, че която и да е вярната цифра, тя далеч надхвърля жертвите по време на 

Априлското въстание през 1876 г., когато са изклани “само” около 10-12 хиляди души. 

Дори един бегъл поглед върху социалната принадлежност на унищожените от 

комунистическата месомелачка е достатъчен, за да се види, че всъщност става дума за 

представители на интелектуалния, стопанския и политическия елит на българската нация. 

Целта е унищожението на българската нация, тъй като геноцидът винаги започва с 

изтребването на носителите на националната идентичност. Стремежът на Москва 

очевидно е бил да претопи всичките народи под своя власт в единна общност на базата на 

руския език. Това не е постигнато, но срамните сцени на омраза и враждебност към 

сирийските бежанци напоследък, които между другото са предимно кюрди и като такива 

са ни близки роднини, пораждат сериозни съмнения дали днешните българи са нацията, 

спасила еврейската си общност от нацисткия холокост през Втората световна война. 

 

Пламен С.Цветков, „ГЕНОЦИДЪТ НАД БЪЛГАРИТЕ”, @ Килията "Сърп и чук", 

Кн.3, Септември 2014, Сф 
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МЕРЗКО КОЩУНСТВО С ЕДНА ВЕЛИКА СВЕТИНЯ 

Послание от Софийския митрополит Стефан, водел литургията- опело по време на 

кървавия атентат в църквата „Св. Неделя” на 16 април 1925 г.   

 

ПОСЛАНИЕ 

До благоговейния клир и благочестивите православни християни в Богоспасяемата 

Софийска епархия 

Възлюбени в Христа чеда! 

На Велики четвъртък, в деня на Божествената любов, в празника на Тайната Вечеря, на 

която Господ наш Иисус Христос установи най-голямото тайнство за духовно освещаване 
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и възсъединение с Небесния Отец; в тоя свещен ден, когато всяко християнско сърце 

трябва благоговейно да се смири пред недостижимото величие на Голготската жертва, да 

се задълбочи в святи размишления за небесния живот и да се изпълни с духа на словото на 

Спасителя; в тоя дивно-тайнствен ден, следобед, когато извършвахме опелото на убития 

народен представител – генерал Константин Георгиев, в момента, когато четяхме 

откровението на Сина Божий за възкресението на мъртвите, озверени престъпни чада на 

майка България вдигнаха във въздуха с адска машина нашата свещена историческа и 

красива катедрала „Св. Неделя” и под нейните развалини намериха смъртта си 150 души и 

бяха ранени повече от 500, от които стотина бяха тежко ранени. 

Загинаха много жени и деца, а армията ни изгуби 14 прославни в отечествените войни 

генерали начело с бившия военен министър – ген. Найденов, 10 полковници, 5 

подполковници, 2 майори, 4 капитани, 2 поручици, 3 подпоручици. Загинаха видни, 

родолюбиви и предани на Църквата общественици като народният представител д-р 

Неделчо Колушев, Паскал Паскалев (софийски кмет), Неделчев (софийски окр, 

управител), Кисьов (софийски градоначалник) и др. След възторжената радост на 

софийските граждани от щастливото избавление на Негово Величество Царя при 

Арабаконак, проявена тъй волно на Велика Сряда, София се потопи в тежка скръб в 

надвечерието на пасхалните празници. Не се съмняваме, че тая печал е обладала цялото 

наше благочестиво паство, защото няма българско сърце да не чувства сътресението, 

извикано в цялата държава от това сатанинско злодеяние, да не плаче за стотиците 

невинно избити български граждани и гражданки. Не само българският народ, но целият 

цивилизован свят дълбоко се е покъртил от грозното нещастие в София, и европейският 

печат не намира думи, с които да нарече това безпримерно в историята злодейство. 

Голяма е скръбта на наше смирение както за загиналите мои благочестиви пасоми, така и 

за ония български синове, които са се отрекли от Христа Спасителя и са предали душите 

си на дявола, та сами себе си са осъдили на вечна духовна смърт. По повелението на 

нашия Пастиреначалник, който е скърбил за Иерусалим, избиващ пророците си (Мат. 

23:27), и по примера на великия апостол на езичниците, Св. Павел, който заради своите 

неразумни сънародници е имал „голяма скръб и непрестанна мъка на сърцето си” (Рим. 

9:2), ние дълбоко скърбим за тези умопомрачени и упорити в злобата си наши братя и 

горещо се молим Богу да ги вразуми и да ги доведе в кошарата на спасението – Св. 

Христова Църква. 

Но, уви, силата на злото е страшна, ураганска! Който се отдаде с душата си на него, той 

бива завличан във все  по-голяма и по-страшна бездна. Уви, злият дух беснува в нашата 

китна земя! Злосторниците не идват в съзнание и не се разкайват, а все повече се заплитат 

в мрежите на сатаната. За постигане на своята цел те възстават против Бога, застават 

открито на пътя на Антихриста, обявяват се за богоборци! Те дръзнаха да осквернят най-

свещеното място, пред което всеки човек с човешко чувство минава с благоговение, 

защото чувства, че това място е символ на вечен живот, към който трябва да се стреми 
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човек. Те извършиха мерзко кощунство с една велика светиня на българския народ – 

храмът „Св. Неделя”, където през турското робство нашият народ е черпил бодрост и сила 

за търпеливо носене на теглото и вяра в избавлението си; гдето в зората на политическото 

ни освобождение с горещи молитви към Седържителя и Избавителя се строяла 

българската държавност. Храмът „Св. Неделя” е емблема на духовната мощ на свободния 

български народ. И българи злосторници посегнаха върху тая светлоносна народна 

светиня; синове на православни родители не се поколебаха да я обърнат в „мерзост 

зпустения”. Нечестивите Навуходоносор Вавилонски и Тит Римски обърнаха 

Иерусалимския храм в „мерзост запустения”, но те бяха царе на враждебни на Израил 

народи, а тук, децата разрушават светиня, изградена с религиозен възторг от бащите! 

Какво страшно нравствено падение, какво ужасно престъпление! 

Но ужасът е още по-грозен, злодеянието ства още по-отвратително, като се знае печалната 

истина, че един от главните участници в това богомерзко дело е човек, който се 

прехранваше от самия Божий храм, един от църковните служители – клисаря. Той вдигна 

ръка не само против държавата, но и против своя архипастир и началник. „И самият човек, 

както казва св пслмопевец Давид, с когото аз живеех мирно, на когото се надявах, който 

ядеше хляба ми, подигна пета против мене” (Пс. 41:9). Той без страх от Бога презря 

светостта на Божия Престол, потъпка кръста Господен и превърна домът Божий в 

скривалище на демонски козни, в лобно място. 

Какво коварство, каква черна неблгодарност! А още повече какво душевно осквернение, 

какво гнусно нечестие в деня, когато всяка християнска душа се ужасява от черния образ 

на предателя Юда и се стреми да коленичи пред поругания, изтезавания и разпнатия 

Богочовек, служителят в катедралния и храм се вдъхнови от духа на Юда Искариотски, 

надсмя се над Спасителя, както еврейските фарисеи и предаде за 30 сребърника своя 

духовен началник, българските духовни водители и многохиляден български народ в 

ръцете на кръвожадни палачи, предаде на огън и разушение Божия дом, който му беше 

поверен да го пази повече от зеницата си. 

Възлюбени! 

Няма по-гибелно нещо от междуособната война. И друг път в послания и устно сме 

изтъквали лошите сетнини от нея. И Словото Божие, и историята, и опитът, и разумът ни 

учат, че раздорите изтощават и разоряват народите, докарват им иноплеменен хомот. 

„Всяко царство – казва Христос – разделено против себе си, няма да устои” (Мат. 12:25). 

Ние българите много лесно забравяме тази истина и затова често ни сполетяват нещасти. 

Всички онези, които искат да хвърлят българския народ в гражданска война, или не 

разбират тази неоспорима истина, или не искат да разберат. В своето озлобление против 

българските власти те разслабват българската държава, която след войните и тъй е 

изтощена, разнебитват своя народ. Те искат на всяка цена да вземат държавната власт. И в 
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своето остървение те се умопомрачават и не избират средства, превръщат се в палачи на 

своя народ, в предатели на своето отечество. Пътят на насилието е без друго път на 

разрушение, защото насилието неминуемо поражда насилие и така народът ще се терзае 

от братоубийствена война, докато съвсем грохне и стане вече неспособен за държавно и 

културно творчество. В ново време затова е установено конституционно управление, за да 

се избегнат тези неизбежни с революционните действия трусове за народите и за да се 

даде пълна възможност на всички народни слоеве да се развиват и да творят общонародна 

култура. Конституцията е мачтата, която пази държавата от крушение. Възстава ли някой 

против нея, той кърти основата на държавното равновесие, руши самата държава. 

Освен това, горчиво се лъжат тези български синове, които мечтаят за цветуща съветска 

България. Една подобна промяна ще докара не подигането на България, а разпокъсването 

й от околните държави, които дебнат момент за българска плячка, и по никой начин не ще 

трае повече от 12 часа Старопланинско болшевишко царство. Този край ще дойде толкоз 

по-скоро, защото и самите съзаклятници се стремят да постигнат целите си с военна 

помощ от съседна държава. 

Поставени от Бога на столичната архиерейска катедра, ние дълбоко скърбим, че 

неразумните български синове, които явно тласкат своя народ в пропаст, вместо да 

отрезвеят, още повече се умопомрачават. Съкрушителна скръб ни измъчва, че майка 

България, надарена с толкоз красоти и богатства, придобила свобода и независимост след 

вековни страдания и кървави борби с иноверци и иноплеменици, се гърчи в тежки болки, 

причинявани от злосторни деца. Еничарите едно време нанасяха на своята бащиния 

подобни тежки рани, за да я направят черна робиня на султана... 

Покъртени от стона на родината, ужасени от новото тегло, което неотклонно носи 

разрушителната дейност на болшевизма, ние считаме за свой непременен дълг да бдим и 

пазим своето възлюбено паство от увлечение в такава противоотечествена дейност. Ние 

всемощно викаме: далеч от адските сили, които напъват да срутят българската държава; 

далеч от Каиновото сонмище, от събора на братоубийците и нечестивците! Далеч от тях, 

защото те са врагове на Бога и Неговата Църква! Те хулят Св. Дух и не признават Христа 

разпнатия за Син Божий и премъдрост Божия. Те са по-зли от самите бесове, понеже и 

бесовете „вярват и треперят” от Бога (Иак. 2:19), а те не вярват в Бога и не треперят от 

Него. Главната причина, поради която те са се предали на такава сатанинска дейност, е 

тяхното безбожие. Врагове на Бога и Неговия Син, те тъпчат всички Божии и човешки 

закони. За да натрапят своята воля, те не жалят хора, народи и страни. Те са готови да 

принесат в жертва всичко живо, що стои на пътя за пъклените им планове. Нов вид 

човешко жертвоприношение на Молоха, от което нещастана Русия ето вече осма година се 

раздира. Хуманността и моралът, както те говорят, са били глупости и дивотии. (курсивът 

е на ред. Двери)  

Възлюбени мои духовни чеда! 
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Окриляни от вяра в Бога Промислителя, вие знаете страшните разрушения, които носи 

безверието, както за живота на личността, така и за живота на обществото. Безверието е 

безумие и затова носи разрушение; а вярата е премъдрост, както казва цар Соломон: 

„Начало на премъдростта е страхът Господен” (Прит. 9:10). Без мъдрост няма съзиждане, 

няма благоденствие: „печалбата й е по-добра от чисто злато, по скъпоценна от 

многоценни камъни” (Прит. 3:14-15); „дългота на дни е в нейната десница, а в лявата й – 

богатство и слава; нейните пътища са приятни и всичките й пътеки са мир; дърво на 

живота тя е за тези, които я държат” (Прит. 3:15-18). Това е така, защото мъдроста 

съгражда своя дом (Прит. 3:19) и „Бог с мъдрост основа Земята и с разум утвърди 

небесата” (Прит. 3:19). А премъдростта Божия е въплътена и свети в нашия Изкупител 

Господ Иисус Христос (1 Кор. 1:24 и 30). 

Вярата в Господа нашего Иисуса Христа трябва да легне в основата на целия български 

живот. За нея трябва да ратуваме с всичкото си сърце и душа, като за най-възвишена 

ценност. Няма друго, по-целебно средство против покварата и човеконенавистничеството, 

което прониква особено в младото поколение; няма по-силно оръжие против демонските 

фаланги, които се опитват да хвърлят България в пропастта. Вярата е неразрушимият 

гръмоотвод против мълниите на болшевизма, защото само Господ е несъкрушима крепост 

и прибежище (Ам. 1:16; Пс. 37:39). Вярата в Бога е непрекъсващ извор на живот 

„Потърсете Господа – вика пророк Амос на израилтяните – и ще живеете” (Ам. 5:6), 

Потърсете Този, Който „обръща смъртна сънка в зора” (Ам. 5:8). „Израилю, вика пророк 

Осия, обърни се към Господа Бога: Асур няма да ни спаси” (Ос. 14:1,3). 

Само Божият дух, открит най-пълно в Христа, може да победи духа на злобата (Еф. 6:7,8), 

който днес вилнее у нас. За Духа Христов трябва да се разтворят сърцата на всички 

български граждани, да се разкрият вратите на всяко българско семейство, на всяко 

българско училище, на всяко учреждение. 

Няма друг път за спасение освен този, който води при Христа, защото Той е „пътят, 

истината и животът”. Ударите на синовете на ада трябва да ни стреснат и всеки да побърза 

да се възвърне към Христа и влезе в пълно единение с Неговата църква, в която Той вечно 

пребивава и я ръководи за спасението на човешкия род. Българската църква е 

несъкрушимият кораб, който много пъти е спасявал българския народ от бури и 

тревълнения. Тя е люлка на българската свобода и култура, твърдиня на българския дух и 

подбудителка към напредъка, светилник на истинско Богопознания и стълб на народното 

единство. По апостолско приемство, тя има Божествени спасителни средства, 

възродителна и осветителна сила. Който иска да даде духовен плод, да се прибере в 

нейната ограда и ще намери живителни сокове в Христа, Който е лозата на вечния живот, 

а ние сме нейните пръчки (Иоан 15:1-7). Живеейки в църквата Христова, проникнете се от 

духа на истината, който живее в нея (Иоан 16:12). Отдалечавайте се от хора, които, както 

казва апостол Павел, гледат да ви пленят „с философия и с празна измама” (Кол. 2, 8) или 

с празни думи. Ходете в Господа Иисуса Христа „вкоренени и назидани в Него” (Кол. 2:6). 
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Проникнете се от любовта Христова, която е „дълготърпелива, милосърдна, не завижда, 

не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не мисли зло, не се радва на неправдата, а се 

радва на истината, всичко люби, всичко търпи, никога не отпада” (1 Кор. 13:4-8). Имайте 

помежду си братска любов (Рим. 12, 10) като чада на един и същ народ, като членове на 

една съща родна църква, като последователи на Ийсуса Христа, защото да се обичаме 

едни други, това е най-голямата заповед, която ни е дал Спасителят (Иоан 15:12). Три са 

основните християнски добродетели: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях – казва 

апостол Павел – е любовта (1 Кор. 13:13). Само чрез искренно братолюбие вие ще 

покажете, че живеете в Христа и Той във вас (1 Иоан. 3:23). „Всяко огорчение и ярост, и 

гняв, и вик за хула, да се вдигне от вас наедно с всяка злоба, а бъдете благи един към друг, 

милосърдни, прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа” (Еф. 4:3). 

Не вдигай ръка срещу брата си, защото ставаш съобщник на Каина, и гласът на братовата 

ти кръв ще вика от земята; ще бъдеш проклет от земята, която ще приеме кръвта на брат 

ти от твоята ръка; ще работиш земята и няма да ти дава плодове; ще бъдеш скиталец по 

земята и не ще можеш да се укриеш нигде от нелицеприятния Съдия (Бит. 4:15). Който 

ненавижда своя брат, той се е отрекъл от Христа и действа по внушението на дявола, 

който е искония враг на човешкия род. Затова никой човекоубиец няма да види вечен 

живот (1 Иоан. 3:15), а е осъден на генна огнена (Мат. 2:22). Не се оставяйте да ви 

побеждава злото, но побеждавайте злото чрез добро (Мат. 5:44; Рим 12:21; 1 Петр. 3:99). 

Бъдете готови да носите слабостите на немощния си ближен (Рим. 15:1).  

   

Митрополит Стефан води литургия на гроба на народния поет Иван Вазов, 22.09.1932 г., 

зад Катедралния храм „Св. София“ 
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Изпълнете се с дух на смирение пред Божията десница, която крепко пази България от 

явна гибел, където я тласкат нейни безумни синове. Смирете се пред дадените 

изкупителни жертви за независимостта на милото ни отечество и въздайте Богу 

Вседържителю и Спасителю сърдечна хвала за чудесно проявената милост към нашата 

земя. В дните на на най-големи злощастия Бог показа с ясни и дивни знамения, че 

България е под Негова закрила. Изчадията направиха всичко, за да погубят държавата ни, 

но Бог я спаси от тази явна смърт. Те бяха турили под куполите на „Св. Неделя” толкова 

много взривни вещества, че за миг да умъртвят няколко хиляди родолюбиви български 

граждани заедно с цялото правителство и Н. В. Царя. Но Божията ръка препобеди, спря 

разрушителното действие на голяма част от взрива и запази живота на държавниците, на 

хиляди богомолци, на наше смирение и на съслужившето с нас духовенство, а заедно с 

това – свободата и независимостта на родината ни. Възнесете из дълбините на сърцето 

благодарствени химни на Бога Спаса нашего и молете се със съкрушено и смирено сърце, 

щото Той да не лишава от Своята велика милост нашия многострадален народ. 

Изкоренявайте от своите сърца всяка горделива помисъл, понеже гордостта е извор на 

всеки грях и „мерзост е Господу всеки, който има горделиво сърце” (Прит. 16:5). Поради 

това и „Бог на гордите се противи, а на смирените дава благодат” (Иак. 4:6). Учете своите 

деца на смирение, незлобие, състрадание, човеколюбие, отечестволюбие, а най-вече на 

страх Господен, понеже както казва премъдрият Соломон, „със страх Господен става 

уклонение от злото” (Прит. 16:6). 

Тежко е положението на нашата родина. Тежко е от гнета на победителите и от дълговете, 

тежко е от големите неизбежни държавни разходи и от скъпотията, но всички тези 

тежести биха се понесли по-леко и биха се намалили в скоро време, ако родоостъпни 

български синове не подклаждаха огъня на вътрешни раздори. Опрени на всемогъщата 

Божия десница, Която е запазила българския народ през вековете от много огнени пещи, 

събрани около престола на Н. В. Царя, скрепени с гореща вяра в Господа наш Иисуса 

Христа и с преданост към Неговата Свята Църква, всички български граждани, които 

милеят за своя род, трябва да се проникнат от съзнанието за бедствено положение на 

държавата и над всички свои интереси да поставят благото и спасението на отечеството. 

Движени от своя върховен дълг, всички да се сплотим в една жива сила и да поведем 

решителна борба срещу демонските сили,  та в скоро време да настанат за нашата 

многострадална родина светли и радостни дни, да настъпи вече ера на спокойна работа в 

наука, изкуство, духовен живот, промишленост, ера на нов културен подем, за какъвто 

българският народ има богат запас от сили и дарби. 

Нека всички застанем като будни стражи в защита на отечественото благо, напълно 

убедени, чр последното е крепост за благоденствието на всеки гражданин, съгласно 

думите на премъдрия Соломон: „Който има усърдие за доброто, ще придобие 

благоволение, но който иска злото, то ще дойте и върху него” (Прит. 12:27). Отечеството е 
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почвата, на която може да разрастват нашите духовни сили. Да го пазим от тръни и 

бурени, от сътресения, борби и врагове! 

Отечеството е наш общ роден дом, в който всеки ъгъл съхранява окрилящи духа, свещени 

спомени и завети, и чиито стени предпазват нашето национално битие от външни удари. 

Да го съхраним от вътршни разрушители и подпалвачи! 

Пазете, мои възлюбени чеда, България, както зеницата на окото си! 

Благодат да бъде на вас от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 

Амин. 

Софийски митрополит: Стефан  

Сп. „Народен Страж”, орган на Софийска Митрополия, София, год. VII, 15 май 1925 

г., кн. 6-7. 

http://dveri.bg/x63yh  
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ПРЕБРОЙТЕ КОЛКО ИЗБИХТЕ НА 9-ТИ!  

От Христо МАРКОВ- Депутат от VII Велико народно събрание  

 

Късния следобед на 9.09.1944 г. част от червенобрежкия партизански отряд „Георги 

Бенковски”, наречена „Дядо Вълко”, е в лозята между селата Торос и Дъбен. 

Предната вечер са обрали кметството и селския магазин в с. Дерманци /кметът е 

племенник на великия Христо Чернопеев/ и делят плячката. Ни знаят, ни подозират, 

че сабахлем още Кимон Георгиев е прочел по Радио София „новото отечествено- 

фронтовско правителство”.  

Чакали в лозята на с. Торос Червената армия да мине и през Луковитско и да ги короняса 

за владетели. В отряда са Митка Гръбчева – Огняна, Пеко Таков, бъдещата му съпруга 

Вълка Горанова, Дочо Шиков, Никола Станев и още десетина „нелегални” от околните 

села, Луковит и Червен бряг.  

Удивени са, когато виждат по пътя за Торос камион, от който се развява червено знаме – 

техни другари от близкото село Тодоричене ги търсели да се прибират като победители. 

Отрядът се натоварва на камиона и с песни и гърмежи се стоварват в най-близкото село 

Торос, където влизат в кметството без съпротива, арестуват кмета Станьо Улиев и попа 

Марин, а после се насочват към дома на училищния директор Коцо Бочев, който бил 

общински съветник. Вътре влизат Митка и Вълка с още двама местни побойници, но 

ятаци на отряда. Коцо Бочев е със съпругата и петгодишната си дъщеричка Магдалена. 

Двамата пройдохи го пребиват, а детето се моли на партизанките. Той има 

неблагоразумието да извика, че не може да бият български даскал пред очите на цялото 

село. В изблик на „справедлив комунистически” гняв Митка Гръбчева и Вълка Горанова 

вадят пистолети и го правят на решето пред очите на дъщеря му Магдалена. Стените на 

стаята били целите в кръв. Жена му припада, а детенцето млъква ужасено.  
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Кметът и попът са отведени в Луковит и на другия ден са докарани в затворени ковчези. 

Синът на свещеника отваря сандъка и баба ми разказваше, че гледката била ужасяваща – 

брадата му била оскубана косъм по косъм, а на тестисите му вързани две тухли. Тялото 

било мораво. На роднините на кмета въобще не разрешили да отворят ковчега. 

Директорът на училището пък бил погребан тайно вечерта.  

 

Партизани завземат властта на 9.09.1944 г. 

С „революционния камион” групата спира в Луковит пред къщата на командира на 4-та 

армия генерал Стефанов – герой от войните. Пред очите на семейството му той е извлечен 

на улицата и показно разстрелян от „народните синове и дъщери”. От каросерията Пеко 

Таков държал пламенна реч, че възмездието щяло да застигне „всички думбази и народни 

изедници”. За два дни в луковитската полиция са избити 49 мирни граждани без съд и 

присъда. В Червен бряг, където се разпореждали Пеко и Вълка – точно 58.  

Гореописаните истории са ми разказани от баба и дядо, описани са в спомените на Митка 

Гръбчева- Огняна и Цола Драгойчева. Почти всички участници в тях са вече покойници, 

но е жива Магдалена, видяла разстрела на баща си. Живее в Пловдив и понякога разказва 

спомените си от ония страшни дни. От 1954 г. не е стъпвала в бащината си къща в Торос. 

Майка й умря тихо през 1998 г. в същата стая, където убили мъжа й. Комшиите 

разказваха, че кървавите следи още личали по стените.  

Разказаната история е много дребен щрих от страшните дни след Девети септември ‘44 г. 

Такива има още хиляди, но българската историография така и не посегна сериозно към 

тези страници на „кървавия септември”. 
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Тук-таме някой използва свободата в мрежата да припомни откъслечно за някой щрих... 

Като хасковския разстрел. 

В продължение на четири дни полкът в Хасково отказва да предаде властта на доведените 

от съветските войски партизани. Едва на 13 септември 1944 г. комендантът и командир на 

полка в Хасково полк. Велико Маринов получава предложение от партизаните за 

помиряване на "народните бойци" и войската. Полк. Маринов - достоен офицер и герой от 

2 войни, приема предложението за побратимяване. Пред щаба на полка се строяват 

войници, партизани и офицери. Очаква се идването на командира. Когато той излиза от 

щаба с група офицери, партизаните откриват огън с шмайзери и убиват полковника, 

заедно с още 8 командващи офицери. След това пред очите на гражданите някакъв 

съветски другар минава покрай труповете на българските офицери и демонстративно 

„произвежда контролен изстрел”. Ако не вярвате – питайте бай Киро Алипиев – син на 

един от разстреляните офицери. И той живее в Пловдив.  

Та, мили другари, колко години трябва да минат, за да си преброите жертвите след тази 

дата?... Вие си го направете, защото стряскат и официалните /поне досега/ исторически 

факти. Така ли е? Според специалната комисия, разследваща жертвите на 

комунистическия режим, убитите от 9 до 12 септември 1944 г. без съд и присъда са 18 742 

души; осъдените на смърт от т. нар. „народен съд” – 2 730 министри, депутати, 

журналисти, банкери, кметове, свещеници, земевладелци, учители, а преминалите през 

лагери, затвори и интернирани в периода 1944 – 1962 г. – 298 000 души. Това са само 

„официалните данни”, т.е. намерените имена „по документи”...  

А да спомним и някои от безспорните факти след Девети. Според официалната история на 

БКП към 1 юни 1944 г. в китните гори е имало точно 1 432 партизани, включително и 

нелегални, а според мемоарите на Цола Драгойчева те са по-малко и не надхвърлят 1 000. 

А според Централния партиен архив до 1989 г. там е имало регистрирани ни повече, ни 

по-малко от 269 000 „активни борци срещу фашизма и капитализма”. И един напълно 

безспорен резултат от „победната дата”. Точно шестима министър-председатели на 

България, които са били съветски граждани. В периода 1944 – 2009, т.е. досега. Да ги 

припомним: Георги Михайлович Димитров, Васил Петрович Коларов, Вълко Вельович 

Червенков, Гриша Филипов, Андрей Карлович Луканов  и неотразимия Сергей 

Дмитриевич Станишев. Ама наистина - комунизмът някога тръгвал ли е от тази злощастна 

страна?!...  

Христо МАРКОВ, "ПРЕБРОЙТЕ КОЛКО ИЗБИХТЕ НА 9-ТИ!", „Пловдив медия. 

ком”, Публикувано на 9 Сепември 2009 година  

http://www.plovdivmedia.com/15316.html   , http://bulgaria.globalmuseumoncommunism.org/  

 

http://www.plovdivmedia.com/15316.html
http://bulgaria.globalmuseumoncommunism.org/
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„КЪРВАВИЯТ ЧЕТВЪРТЪК” – ЕДНА ЧЕТИРИГОДИШНИНА 

Из вестник „ Българско Свободно слово”,  1.II. 1949 г. 

 

Заседава Първи състав на т.нар. народен съд – Януари 1945 г., София 

На първи Февруарий 1945 г., в ледено-студен нощен час, представителите на Третото 

Българско Царство бяха избити, съблечени голи, на Софийските гробища. Когато удари 

полунощ, прожекторите на милиционерските камионетки светеха зловещо над вече 

затрупаните гробни ями. Там бяха затрупани още топли телата на 1 бълг. княз, двама 

регенти, 22 министри, 65 народни  избранници. Пъкленото дело, замислено и наченато с 

атентата в катедралата Св. Неделя, намери така, 20 години по-късно, своя завършек от 

ръката на управляващия „Отечествен фронт”. Заедно с тези зверски разстреляни 

мъченици, паднаха, като изкупителна жертва на борбата за национално самосъхранение, 

още десятки хиляди знайни и незнайни български родолюбци, останали верни на дълга.  

Всички те трябваше да умрат под знака на лицемерната парола: „Смърт на фашизма, 

свобода на народа!” Тази лукава повеля бе отменила всички човешки и божествени закони 

у нас и трябваше да послужи за хашиш на народа и за прах в очите на външния свят. 

Светът, улисан в онова смутно време в собствени грижи, малко искаше да знае за тази 

нечувана българска трагедия. Но народът ни, изпаднал в робия, закъта дълбоко в душата 

си спомена за своите погубени управници и страхопочитателно шепне за „кървавия 

четвъртък”. Заедно със зачернените вдовици и сираците на избитите, на днешния ден ще 
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сторят помен и милиони българи и българки, от градове и села, с нов оброк в чистото 

национално дело... 

Къде, кога и с какво, пита днес българският народ, се бе провинила България във 

фашизъм? Ако фашизъм означава вътрешна тирания, кога България на Цар Бориса бе 

тиранична? Дали когато се амнистираха и помилваха дори най-тежко провинени 

комунисти и други конспиратори и атентатори, или когато снизходително се търпеше 

откритата заговорническа дейност на „отечественофронтовци”? Ако ли фашизъм означава 

агресия и шовинизъм, с какво България се провини в този грях? Дали с това, че не даде да 

пукне ни една пушка през тази война и че, въпреки всичко, остана докрай неутрална към 

Съветския Съюз? Или пък с това, че изпрати мирнотворно войската си да вземе под 

закрила родни братя в заветни български земи? Не бе ли това елементарен дълг на всяко 

българско правителство? Ако това е „великобългарски шовинизъм”, защо днешното 

българско правителство надава рев срещу Тито заради българите в Македония и 

претендира за излаз на Егея? Или онова, което слугите на Сталин могат да искат в полза 

на Съветския Съюз, става смъртен грях, щом се иска за България?... 

Маската „смърт на фашизма”, зад която бе избита кърмата на българската нация, днес е 

вече смъкната. Трябваше и един Никола Петков да бъде обявен за „фашист, народен враг 

и чуждо оръдие” и качен на бесилка, за да се стресне световната общественост и да прозре 

истината: - че масовите убийства в България нямаха и нямат нищо общо с някакъв 

български фашизъм, а целяха и целят, да унищожат всичко и всички, които бяха врагове 

на болшевишка Москва и които, по един или друг път, са се борили и ще се борят за 

свободна и обединена България. 

Поклон пред жертвите на „кървавия четвъртък”!  

„ Бълг. Свободно слово”  - 1.II. 1949 г. 
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РАЗСТРЕЛ, 5 МИЛИОНА ЛЕВА ГЛОБА, КОНФИСКАЦИЯ НА 

ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО, 1945  

От Георги-Момчил ПОПОВ  

 

От социалната мрежа пренасям думите на млад приятел, защото те са по-важни, а аз 

започнах да се уморявам вече: 

„На 1-ви февруари 1945 г. са издадени и незабавно изпълнени 147 смъртни присъди. В 

една единствена зловеща нощ  България губи голяма част от своя държавен, политически 

и военен елит. В рамките на следващите два месеца произнесените смъртни присъди 

наброяват 2730. 

Последиците от това чудовищно престъпление са видими и днес, в язвите и болестите на 

българското общество.” 

От фамилния ни архив сканирах извадка от ДВ, бр. 115 от 21 май 1945 г. Тук, под формата 

на Събщение на Министерството на земеделието и държавните имоти, е публикуван 

ПЪЛНИЯТ СПИСЪК ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО 

НА ОСЪДЕНИТЕ ОТ 1, 2 И 3 СЪСТАВ НА НАРОДНИЯ СЪД: 
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... Документите не лъжат: разстрел или строг тъмничен затвор, глоба от 3 или 5 милиона 

лева, конфискация на цялото имущество... Започващото разграбване на цветуща България 

е узаконено.  

Поклон и Вечна памет на мъчениците! 

 

Момчил ПОПОВ, "Разстрел, 5 милиона лева глоба, конфискация на цялото 

имущество, 1945", "Из София - вчера и днес", 1 Февруари 2013 г. 

http://izsofia.blogspot.com/2013/02/5-1945.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izsofia.blogspot.com/2013/02/5-1945.html
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РЕКВИЕМ ЗА МАРА РАЧЕВА 

Из вестник "Народно земеделско знаме, 1992 г. и архива на журналистката       

Румяна УЗУНОВА, Радио „Свободна Европа”, 1990 г. 

 

МАРА ПЕТРОВА РАЧЕВА (29.06.1920 - 28.05.1945) 

Е родена на 29.06.1920 г. в София в офицерско семейство. Следва право и защитава 

докторат „ Проблема за ненамесата в гражданската война от международно правно 

гледище” през 1943 г. Земеделка отпреди 9-и. Лична секретарка на д-р Г.М.Димитров, а 

след неговата оставка през януари 1945 г., и на Никола Петков. 

Нейната лична трагедия и жестоката ù участ се дължат на нормалното човешко желание 

да помогне на човек в беда. 

На 23.05.1945 г. д-р Г.М.Димитров, под домашен арест в апартамента си на ул. Граф 

Игнатиев, успява да го напусне и потърсва убежище в апартамента на семейство Рачеви. 

Посрещат го майката Ружа (по-късно тя е споменавана като деятелка на Обединената 

Опозиция), а по-късно идва и дъщеря ù Мара и леля ù, които му предлагат пари и 

готовност за помощ. Д-р Димитров замолва Мара да го придружи до жилището на един 

британски дипломат. Там тя го оставя и той я изпраща при неизвестен земеделец и като се 
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завръща тя му донася че трябва да иде в жилището на един друг английски дипломат. Не е 

ясно да ли тя го е придружавала и до това жилище. 

Мара Рачева е арестувана още на следващия ден. Това показва че комунистическата 

държавна сигурност много бързо е била информирана за нейната роля. От кого? От нейни 

съседи, от срещнали ги на улицата познати, от земеделеца при когото е била изпратена от 

д-р Г.М.Димитров или самата тя вече е била под наблюдение--до сега няма публикувано 

нищо сериозно по този въпрос, нищо и в спомените на д-р Г.М.Димитров. Още повече, че 

не са практикувани масови арести на геметовци свързани или заподозрени че имат пръст в 

бягството на д-р Димитров. 

Още в деня на нейната смърт, четири дни след арестуването ù, Трайчо Костов съобщава на 

Георги Димитров, че тя била започнала да дава интересни сведения относно 

организацията на бягството на Гемето и участието на англичаните в него. Но днес, пише 

той, „се хвърлила от четвъртия етаж на Дирекцията на милицията и се е самоубила”. 

По повод убийството на секретарката на земеделския водач д-р Г. М. Димитров, Мара 

Рачева, в Дирекцията на милицията в София, служителят на Британската тайна служба в 

София полковник С. В. Бейли изпраща съобщение до Министерството на външните 

работи на Великобритания: 

„ ... Уведомен съм от лекаря, който е обслужвал майката на момичето, че когато е бил 

отворен ковчегът, освен рани от куршум и нож, са били установени и следните 

наранявания: 1. Всички нокти и на двата крака са били отскубнати.2. Трите пръста на 

лявата ръка са били отрязани до втора става.3. Двете уши са били отсечени.4. Дясната 

гръд е била нарязана.5. Езикът е бил раздран и всичките зъби извадени. 6. Одрана е била 

ивица кожа с ширина от около два инча на кръста...” 

Официалното съобщение на милицията за смъртта на Мара Рачева е, че се е самоубила 4 

дни след арестуването ù, хвърляйки се от прозореца на четвъртия етаж на сградата... 

Подложена на разпит и инквизиции, Мара Рачева умира. "Някои немного 

високопоставени служители във Форин Офис - пише проф. Мозер - заявили още на 26 май 

намерението си да насърчат огласяванато на бягството на Димитров, но Антъни Идън 

блокирал подобно намерение до второ нареждане с резолюцията: "Това е опасно и не 

трябва да се прави без мое разрешение." Въпросът остава висящ в продължение на 

няколко дни, докато Уинстън Чърчил не вижда една телеграма на британския 

представител Ламбърт, в която се докладват събитията, станали в София. На 2 юни 

Чърчил пише една остра бележка на Идън, в която предлага публично огласяване смъртта 

на Рачева и споменава за д-р Димитров като за "британски агент": 
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"Какъв е целият този ужас за изтезанието на секретарката на Петков? - пита той. Ако 

Димитров е бил британски агент, ние трябва да го защитим с целия авторитет на 

британския флаг." 

На 5 декември 1946 г. във Великото народно събрание Никола Петков ще пита народния 

представител на БРП (к) Катя Аврамова: „Да кажете нещо за Мара Рачева, която се хвърли 

в Дирекцията на полицията - защо се е самоубила, или по-право, кой я „самоуби”?” След 

голямата разобличителна реч на Никола Петков на 3.ХII.1946 г., в която доказва, че в 

България се гради тоталитарна система, подобна на хитлеристката, че зад паравана ОФ 

стои само една личност - Г. Димитров и нищо друго, след въпросите му за повсеместния 

терор и кървавите убийства на нар. представител Замфир Филипов и Мара Рачева и 

прочитането на писмото на депутата Петър Коев за мъченията в следствения арест на ДС, 

в Народното събрание се разиграва потресаваща сцена. 

Приведените факти са ужасяващи със своя трагизъм. Една обикновена млада жена попада 

в бурята на развихрила се омраза и жестокост и загубва живота си след неописуеми 

изтезания. След смъртта си, Мара Рачева е вече име и знаме. Тя става достойна да бъде 

споменавана наред с Ал. Стамболийски и Никола Д. Петков. Времето в което тя е живяла 

е било жестоко и безмилостно, но и време когато и обикновения човек е можел да се 

издигне до шеметни висини ако в службата си на един идеал заложи и живота си. 

Такава Мара Рачева ще остане с незаличим блясък и трагизъм в историята на 

земеделското движение! 

ЦВЕТЯ ЗА РЕДНИКА НА ПОСТ 

На Мара Рачева, секретарката на д-р Г.М.Димитров 

За тебе песен никой не написа. 

Не те извая в градската градина. 

Не съм те виждал и във някой списък 

на паднали за род и за родина. 

 

А що се развълнувах тъй дълбоко, 

случайно спрял пред гроба ти невзрачен— 

с обидно малък паметник—и горко 

сърцето ми готово бе да плаче. 
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Цветя откъснал бях от своята градина 

да ги положа върху гроба ти невзрачен 

на този, за когото ти загина, 

но не предаде. И той не бе обесен. 

 

Цветята подарих на тебе, скъпа, 

че що е вожд, идеи, идеали 

без тези, що се борят неотстъпно 

за тях, дори живота би си дали! 

Боян Илиев, 1992 г.  

http://www.zemedelskozname.com/Isprateni_materiali/Mara_Racheva.htm  

 

Д-Р П.ДЕРТЛИЕВ: "ДАЖЕ ГРОБИЩАТА В БЪЛГАРИЯ СА 

ПРЕВЪРНАТИ В БАСТИЛИЯ", 1945  

Из архива на журналистката Румяна УЗУНОВА, Радио „Свободна Европа”, 1990  

 

На един от партерните прозорци на Лъвов мост в дните на възпоменание и почит, 

Октомври 2013 г. 

http://www.zemedelskozname.com/Isprateni_materiali/Mara_Racheva.htm
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„КОШМАРНИ СПОМЕНИ”  

Милка Генадиева, браговчедка на Мара Рачева 

Милка ГЕНАДИЕВА: От началото на 1939 година България беше напълно изолирана. 

Пътните, пощенските, въздушните, железопътните съобщения със западните страни бяха 

прекъснати. Аз бях взела доктората си по право и възнамерявах да остана във френската 

столица до края на войната. Професор Мазон(?) ме беше назначил като говорителка във 

френското Радио. Столицата на Франция беше окупирана от Хитлер, срещу когото се 

изправи френският народ. Разбира се, участвах в съпротивителното движение, заради 

което бях наградена с ордена „За храброст”.  

И в края на 1945 година бях изпратена като постоянен кореспондент на Агенция Франс 

прес в България. Преди да тръгна от Париж за София, минах през българската легация в 

Париж, където ме осведомиха, че един военен преврат е докарал на власт едно 

коалиционно правителство, оглавено от Кимон Георгиев, в което влизаха Никола Петков и 

Трайчо Костов /съответно втори подпредседатели/, Дамян Велчев, Борис Бумбаров, Асен 

Павлов, Ангел Въжански (?), Антон Югов, Минчо Нейчев, Петко Стайнов, Рачо Ангелов, 

Димо Казасов и др. Това беше съставът на т. нар. ОФ-правителство. Д-р Димитров (Г.М. 

Димитров), повикан телеграфически да заеме поста си - /на/ главен секретар на БЗНС, 

отказал да участва в новосъздаденото правителство.  

На Запад нямахме никакви сведения по вътрешното положение в България. Д-р Димитров 

обиколил България и установил, че ген. Бирюзов е истинският господар на страната, 

комуто Сталин беше дал на разположение 300 хиляди съветски войници.  

Освен това Централният комитет на БКП беше дал писмени инструкции на низовите им 

организации да вземат решения, без да искат разрешение от който и да било министър… 

Пристигнах на летището „Божурище” в около 11 часа преди обед и останах много 

изненадана, когато видях броя на съветските войници около моите посрещачи. Един 

съученик на брат ми ме осведоми, че регентът Бобошевски е поискал да му съобщи, /че 

трябва/ щом пристигна… Братовчедката ми, Мара Рачева, е била арестувана – това ми 

съобщи един младеж, който беше оставен на летището, за да може да ми даде известни 

сведения… Никола Петков беше изпратен от правителството да подпише примирието със 

Съветския съюз в Москва. Георги Димитров, преди да се сбогува с него, го натоварва да 

предупреди Д-р Димитров, че  в България място за двама „Димитровци” няма - което 

означавало, че ГеМето трябвало да напусне България по заповед на секретаря на ІІІ-ия 

Интернационал…  
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Колата на… г-н Бобошевски пристигна и ние отидохме направо в дома на Мара Рачева, 

която пък беше отишла в Централната гара, за да посрещне д-р Димитров. Спомням си с 

каква бързина обикаляха в София думите на ГеМето, думи, които бяха произнесени при 

посрещането му: „Пазете свободата си, която си извоювахте, като зеницата на очите!” 

Няколко дни след това ген. Бирюзов поиска ултимативно оставката на ГеМЕто и главният 

секретар на Съюза свика Върховния съюзен съвет в Агрономическия факултет. След 

бурни разисквания, които се водиха под обсадата на дулата на заредените оръдия, готови 

всеки момент да сринат сградата,… отхвърлиха ултимативното искане на ген. Бирюзов… 

и Никола Петков енергично протестира пред Югов за наложения над Доктора домашен 

арест, както и срещу незаконното задържане на Мара Рачева. Югов отговорил, че Мара 

Рачева ще бъде освободена скоро и че  родителите й ще могат да й занесат храна и дрехи в 

милицията.  

Няколко часа след това от Дирекцията на милицията телефонирали на Петков, за да го 

осведомят, че секретарката се е хвърлила от 5ия етаж на Дирекцията на милицията. 

Никола Петков отговаря, че Мара Рачева не е имала никакво основание за самоубийство и 

че те нагло лъжат, след като са убили младото момиче, чийто дядо е бил опълченец на 

Шипка и чийто баща беше генерал-щабен полковник.  

От милицията продължават да поддържат версията на самоубийството и осведомяват 

Никола Петков, че трупът ще бъде предаден от милиционерите в 8 часа сутринта в закован 

сандък. Трупът бива получен от вуйчото на Мара Рачева, който успява да наложи на 

милиционерите да пренесат трупа от сандъка в един нормален ковчег, който е донесъл 

вуйчо й… Няколко дни преди да бъде арестувана, Мара Рачева разказвала на майка си, че 

Югов иска да ликвидира физически д-р Димитров…  

Когато се завърнах вкъщи, намерих една покана от Американския посланик, който ми 

даваше среща на другия ден в Амбасадата. Срещнах в Американската вила в Симеоново 

д-р Димитров, когото не бях виждала от войната насам. Докторът беше охраняван от 

трима американски войници, въоръжени. Цялата Американска вила беше обградена 

отчасти от милиционери, и отчасти от съветски войски, оглавявани от един съветски 

полковник. Защо това? Просто защото съветският полковник се бил опитал да отвлече д-р 

Димитров, но не успял. Ето защо американският посланик г-н Барнс(?) /самият той 

въоръжен/, е въоръжил и д-р Димитров, на комуто е доставил един револвер, и казал на 

съветския полковник, че той е в непрестанна радиовръзка с Белия дом и че е готов лично 

да защищава д-р Димитров…  

Майката на Мара Рачева, доведена с кола до гробищата, където телото е измито и 

облечено от моята майка и сестра. Ние бяхме… покрили с цветя телото, но майката на 

Мара Рачева… изхвърлила цветята /които бяхме турили именно, за да не се вижда 

страхотната инквизиция, на която е била подложена младата девойка/ - ние я бяхме 
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покрили с цветя, за да се прикрият следите от инквизицията, на която е била подложена 

Мара Рачева… Тези инквизиции са следните: Изтръгнати ноктите на ръцете, горени 

ръцете от китките до рамото, езикът прехапан или отрязан, лявата гърда носеща дълбока 

рана, дясната буза насинена и подута. Когато майка й повдигна ръцете, гръбнакът се видя, 

че всички кости бяха изпочупени; а медицинското свидетелство… показа, че роклята, с 

която беше облечена, нямаше нито една капка кръв, което показва – според 

свидетелството – че трупът е бил държан в лед…  

На другия ден една непозната жена поискала да види майката на Мара, за да й опишела 

какви мъчения е понесло нейното дете. Тази жена беше явно провокаторка, която ние 

изгонихме, като я открихме. Първата панахида след смъртта на Мара Рачева. На 9-ия ден 

от убийството на Мара Рачева гробището беше  окупирано от цивилни и униформени 

милиционери, и всичките врати на гробището бяха с един пост, който беше даден там, за 

да стои, без да мърда. Една група земсисти… с оранжево знаме бяха дошли да се 

преклонят пред гроба на Мара Рачева. Аз бях довела на панахидата един военен 

кореспондент, във военна униформа /американска униформа/, чието присъствие спаси 

доста голям брой  земсисти от побой, защото първото нещо, което милиционерите 

направиха, беше да арестуват тези младежи… 

Д-р Дертлиев, председател на младежите – социалисти, държа реч на гроба на Мара 

Рачева, в която казваше: „В България всичко е Бастилия. Вижте гробището. 

Милиционерите са окупирали гробищата. Даже гробищата са превърнати в България в 

Бастилия!”, завърши  д-р Дертлиев. 

Разговор с журналистката Румяна Узунова (8.04.1990 г., ролка № 96) 

http://www.omda.bg/public/arhiv/rumyana_uzunova/rumyana_M_genadieva.html 

„РЕКВИЕМ ЗА МАРА РАЧЕВА”, Из вестник "Народно земеделско знаме, 1992 г., 

Румяна УЗУНОВА, Радио „Свободна Европа”, 1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omda.bg/public/arhiv/rumyana_uzunova/rumyana_M_genadieva.html
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КОНЦЕНТРАЦИОННИЯТ СВЯТ  

От Владимир СВИНТИЛА 

 

Този термин не е мой, той е на Давид Русе. След войната Русе заговори пръв за 

концлагерите като за отделна вселена. Той и пръв назова множество руски 

концентрационни лагери. Комунистът Пиер Декс го нападна в пресата, като го нарече 

клеветник и лъжец. Давид Русе почна процеси. На този процес се явиха около петстотин 

души свидетели, минали през руските концентрационни лагери. Сталинистката преса 

виеше по вълчи денонощно срещу Русе. 

През 1956 г. Пиер Декс трябваше да признае вината си. Спорът е стар, делят ни от него 

тридесет години. Спорът отмина, остана понятието: Концентрационният свят. 

Ние бяхме следили спора и бяхме чели Давид Русе, когато потеглихме за 

Концентрационния свят. И попадайки в лагерите, ние трябваше да констатираме, че Русе е 

прав: това е една отделна вселена, вселената нa страданието и болката, която е 

вътревписана в нашата, в земята на хората, на човеците. И която въпреки това не се 

пресича с нея. 

Човек се озовава неочаквано пред няколко бараки - никой от затворниците не се показва. 

Това е като селото на мъртвите от приказката за юнака и гарвана. Само демоничните лица 

на садистите се мяркат в празното пространство и в нас гори страшният въпрос: „Какво 

ще стане?" Почват първите инквизиции. Те се правят показно - това е „приемът". С един 

удар е повален някакъв студент - фрактура на черепа, менингит и екзитус. Но има и по-
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страшно. Възстановени са забравените отпреди реформите на Александър II шпицунтери. 

Но това не са шпицунтерите, рисувани от Шевченко. Там те удрят един път и ти 

продължаваш. Тук върху ти се изсипва град от удари. Но има по-страшно: убийството с 

удар на тояга в соларния плексус. И тогава хвърлят трупа ти на свинете. 

Правилата са горе-долу сходни навсякъде. В руските лагери или в Кампучия, или в 

България. Убиват от скука, убиват от отегчение. Защото си им омръзнал, не искат да те 

гледат повече. Или още по-страшно: убиват, защото могат. Няма правила за оцеляване. Не 

оцелява непременно физически издръжливият. Ако си издръжлив, пази се, не оставяй това 

да се забележи. Това ги вбесява. Хвърлят се като кучета върху човека с атлетическо 

телосложение. Но ако си хром или инвалид, не разчитай на това. Над инвалидите 

издевателстват. Един е с по-къс ляв крак. На него заповядват: „Ходом марш и ако куцаш, 

за всяко куцане по едно дърво". И така убиват инвалида - понеже ги дразни. Не ги гледай 

никога в очите. Свеждай очи. Правият поглед се наказва със смърт. Един бе погледнал 

Остап Гершанов право в очите. И бе повален - беше му счупен гръбнакът. Въпреки това 

стоя още една година. И когато излизаше от лагера, излизах и аз и го видях, ходеше на 

четири крака, влачеше се по корем, Гершанов му четеше някакви наставления от висотата 

на ръста си. А бедната човешка жаба гледаше нагоре с разбита уста (Гершанов го бе 

ритнал в устата!). Бедната човешка жаба. 

 

Затворът в Белене, 1952- 1960 г. Рисунка от бившия концлагерист Крум Хорозов. Общ 

вътрешен изглед на плетена от пръти и измазана с кал барака за около 350 до 500 

затворника. Покрита е с папур. С пълното си обзавеждане. Втори обект - Белене. 
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В Белене ядяха плъхове и някакви бухалчета. Как са ги пекли. - не знам. Такива 

боледуваха от непознати на науката паразити: отлепване на очните дъна, ослепяване. Тихо 

и мълчаливо изгубване на светлината. 

 В историята на лагерите нямаше нещо, сравнимо с Ловеч. Тук, ако полицаят стъпи 

накриво и го заболи крак, убива. Ако е хремав, убива. Ако е пил предходния ден, убива. 

Концентрационният свят има вече голямата си история - нали е свят? Водят началото му 

от концентрационните лагери, организирани от англичаните през англо-турската война. 

Но това е наивно. Той е много по-древен. Ражда се в руските така наречени „каторги" в 

практиката на руския царизъм да се разправя с политическите си противници по зверски 

начин. Когато почнат да излизат книгите за концлагерите у нас, четете ги заедно със 

„Записки от мъртвия дом". Ще видите сходствата. Същата мрачна тирания, същащата 

агония на духа, същото тържество на грубата сила над интелекта, същите брутализирани 

типове на чиновници убийци. Концентрационният свят се ражда непознат, ненаименован 

или по-точно заблуждаващо именован - „каторга". 

Но ще дойде време и той ще заяви за своето собствено и отделно битие, отделно от света 

на хората, на човека. Които оживяха - умираха, наскоро след това. Поради понесените 

страдания и поради това, че сталинистките кучета не оставяха никого на мира. Лагеристът 

живееше десетилетия с револвер, опрян в тила му. Кои бяха тия странни сили, които 

концлагерът също буди? Откъде въобще в човека - след така дългата хоминизация - тия 

кървави инстинкти, това зверствсо, този садизъм, които са непознати в природата, за 

които хищниците не подозират? 

Според Фройд (би могло да се каже) това е събуждането на спящите в човека негови 

предходници. Ho Господи, нито един от предходниците на човека не е имал такива 

зверинни качества! Това обяснение е наивно. За мен е по-вярно обяснението за 

тържеството на сатанизма, обяснението на църквата, но вие няма да приемете. И затова аз 

ще ви го спестя. Поради което предстоят десетки години на въпроси, спомени, анализи, 

анкети, исторически монографии, където ще се изследва всичко. Аз зная, че литературата 

не само на Изток е виновна в сътрудничество със сталинизма (нещастният Париж 

притежава повече мръсни сталинисти- писатели, отколкото София!), че тя засега се мръщи 

и не приема темата. Но сталинистите ще се махнат: сътрудниците им ще се махнат, 

колаборационистите ще се махнат, адаптиралите се ще се махнат и пред мисълта ще 

застане отново огромно заглавието: Концентрационният свят.  

Под което заглавие трябва да се постаявят колони с думи и мисли. Пред 

Концентрационния свят ние се възправихме без да имаме истинско понятие за него. 

Нашето приличаше на невинното състояние на човечеството преди Падението. Но след 

това дойдоха агонията и страданието. Агонизиращата фигура - като у Микеланджело - 

раждаше понятието за безнадеждността. Ние минахме през ада. Въпреки ужаса ние 
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останахме при своите програми и при своите становища. Никой не бе разколебан: 

анархистите останаха анархисти, националистите - националисти, земеделците - 

земеделци, монархистите - монархисти, социалдемократите - социалдемократи. Но ние не 

само запазихме своето верую. 

 

Днес всеки цени своите становища по-високо. Сега знаем, че това са не само наши 

духовни открития, а че това е живот на епохата, исторически сложен и обусловен. Че ние 

сме в потока на историята, на традицията. Мога да кажа, че там, в Концентрационния свят, 

ние останахме на висотата на епохата и историята. Злото се оказа безсилно в своите цели - 

и понеже е безсилно, то е и безсмислено. Сега организаторите на лагерите почват да 

търсят кои са били техните маши, за да ги съдят. Това пък отвъд безсмислието показва 

глупостта на злото. Бихме могли да кажем: Концентрационният свят е вече една минала 

глава, оставихме го зад гърба си. 

Недейте става наивни. Той е влязъл в хората. Той е и в средния глупак, в безличния 

чиновник, който гледа мигащ и нищо неразбиращ, в различни „наивни", „наивистични", 

„невинни" типове. Той е заразил завинаги лумпена от града и селото. Той е създал стотици 

хиляди паразити, в които живее. Нищо в обществото не се е родило, за да си отиде ей 

така! Нито сталинизмът с неговия Концентрационен свят. Това е като хидрата, която 

вечно устрашава кръста, устрашава разпятието. Това е вечна заплаха за свободата на 

човечеството, поради която трябва да се бди както е казал Паскал, „до свършека на света". 

Концентрационият свят ни отнема завинаги съня. Не се надявайте вече на покой! Той ни 

възправя завинаги в бдение за свободата. И да се опитаме да се отпуснем, унищожените 

ще ни възправят. Концентрационният свят е съвпаднал със света на човека. 

Владимир СВИНТИЛА, Из сборника "Българският ГУЛАГ. Свидетели", Сф, 1990 г.  
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ВРАЖДЕБНАТА МЛАДЕЖ 

От Държавна сигурност, Из „Строго секретен доклад за състоянието на агентурно- 

оперативната работа към 30.VI .1957 година“. 

 

 

Документът чертае истинския образ, натиска и тоталната блокада от тайните 

служби върху живота на мислещите млади българи през 1950-е, времената преди и 

след „Унгарските събития“ през 1956. Фактическото състояние, твърде различно от 

официалната, цензурирана версия за липсата на съпротива срещу комунистическия 

режим в България... 
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Строго секретно!   

Д О К Л А Д 

За състоянието на агентурно - оперативната работа по враждебната младеж  

към 30.VI .1957 година. 

В Народна република България към края на 1956 година има общо младежи и девойки от 

15 до 26 годишна възраст 839,454 от които девойки 334,285 и младежи 505,169. 

Към същата дата имаме студенти общо в страната и в чужбина 37,451, ученици общо - 

288,111. 

Организирани младежи в ДСНМ - 929, 500 (от 14 до 26 години и има толкова над 26 

годишна възраст). Незаети в производството младежи до 26 годишна възраст към 

1.VI.1957 година 42,683. 

Нашата младеж възпитавана от БКП и ДСНМ в духа на марксизмо-ленинизма, в 

преданност и верност към народната власт, към Партията, към Съветския съюз и 

световното комунистическо движение стои здраво на отечественофронтовски позиции. 

Благодарение на това на врагът не се отдаде нито през миналите години, нито по време на 

унгарските събития да увлече масово враждебните и неукрепнали младежи и да ги 

противопостави на политиката на Партията и Правителството и увлече в открита и масова 

вражеска дейност. 

Капиталистическите разведки и контрареволюционното подполие, обаче, всячески се 

стремяха да отклонят известна част от младежите и да ги заангажират в престъпна 

дейност против народната власт. 

Трябва да се отчете, че колкото и трудно да им се отдава това, те успяват в някои случаи 

да заангажират някои младежи в престъпна дейност, като използуват особеностите в 

характера на младежите, политическа незрелост, експанзивност, доверчивсст, фалшивата 

представа за живота в западните страни и пр. Нещо повече данните за вражеска дейност 

всред младежите от 1954 до 1957 година показват известно увеличение на броя на 

вражески проявяващата се младеж. Това се вижда от следната таблица: 

=============================================================== 

години      1951г.   1952 г.   1953 г.   1954 г.   1955 г.  1956 г.    I шестмесечие на 57г. 

=========== брой на заангажираните във връжеска дейност ================ 

                   2017     1505       1343        204         480       877 508 
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=============================================================== 

Причините за това увеличение което е подчертано и през I шестмесечие на 1957 година 

трябва да търсим преди всичко в засилената дейност на контрареволюционните елементи, 

в опитите им да използуват младежта за свои цели и от друга страна активната 

идеологическа обработка, провеждана от капиталистическите разведки и емигрантските 

централи чрез вражеска литература и листовки изпращани в страната със самолети и 

балони, чрез специални предавания на адиостанциите"Горянин","Гласът на 

Америка","Свободна Европа" и други. 

Наред с това трябва да се отбележи, че незадоволителната работа на редица дружества на 

ДСНМ и др. масови организации в някои околии, слабата превъзпитателна работа 

позволява на врага по-лесно да отклонява младежи в престъпна дейност. 

Друга причина за увеличаване броя на увлечените във враждебна дейност младежи е все 

още незадоволителната профилактична дейност на органите на ДС. Макар и подобрена, 

като цяло работата на органите на ДС по тази линия, все още са слаби мерките по 

изолацията на младежите от влиянието на врага. В много случаи поради бавно реагиране 

на сигналите, лоша организация на агентурно-оперативната работа и късно долавяне на 

сигналите, се създават условия за увличане голям брой младежи във вражеска дейност. 

Освен увеличението което се наблюдава, данните за 1956 г. и 1957 година показват, че 

преобладава груповата вражеска дейност. Така например през 1956 год. са обезвредени от 

органите на ДС 77 младежки групи, с 446 участници, а през I шестмесечие на тази година 

- 64 групи с 323 участници. 

През периода 1956-1957 година не са единични случаите на разкрити групи с над 15-20 

участници. 

Най-активна дейност за привличането, организирането и използуването на младежи за 

контрареволюционна дейност през 1956 и 1957 година прояви бившата земеделска 

опозиция. 

В тази връзка още през 1955 година задграничния център БНК в специална инструкция 

обърна особено внимание на младежта и даде указания как да се работи всред тях, за 

организирването им в борбата против народната власт. 

В края на 1956 година в Димитровград беше обезвредена нелегална младежка група 

"МОГ" (Младежка оранжева гвардия) с ръководител ИВАН КЪНЕВ ЖЕКОВ, син на 

кулак, репресиран от народната власт, а самия той на два пъти досега задържан и 

филтриран за участие във вражеска дейност. Бившите активни опозиционери - 

ШАПАРОВ и ЗАПРЯНОВ, са го съветвали „да четат опозиционна литература, да се 



50 
 

чувствуват подготвени и организирани, без да оформят организации". В групата бяха 

увлечени над 20 младежи, предимно ученици. 

В началото на т.г. ДС - Левскиград реализира групова активна разработка "Хайдути" на 

трима ученици 18-19 годишни, от средни селски семейства, вражески настроени към 

народната власт, членове на ДСНМ. Организатор на същата е бивш деятел на 

земеделската опозиция. Същият е изпратен в затвора, а останалите младежи са 

филтрирани, предупредени и освободени. 

През тази година беше разкрита и обезвредена вражеска група от студенти, организирани 

от ПЕТЪР ТРИФОНОВ, бивш член на земеделската опозиция и член на задграничния 

геметовски център. 

Понастоящем се разработва младежка група в Хасковска околия (групова активна 

разработка "Непокорници"). Обектите са 22-23 годишни младежи, от вражески семейства, 

самите те участвували в младежки нелегални групи и филтрирани за вражеска дейност 

като деятели на ЗМС/о/. Организаторът е агент-предател, участвувал досега в две 

нелегални младежки организации на ЗМС/о/, другия от обектите е син на бившия секретар 

на опозиционната земеделска дружба в селото и бивш член на околийското ръководство 

на БЗНС/о/. По данни на агент "Стамболов" главният обект БОРАЧЕВ възложил на 

сътрудника през м.февруари т.г. да подбере 7-8 младежи от тяхното село, предимно деца 

на стари земеделци, с които да изучават опозиционна земеделска литература, която той ще 

им даде. Такива групи щели да бъдат изградени и в други села на Хасковска околия. 

ДС - Мадан работи понастоящем по сигнал за нелегална младежка организация, 

подбудител и организатор на която се сочи обекта - НЕДЕВ, 40 годишен, бивш царски 

фелтфебел и бивш активен деятел на БЗНС/о/. Същият се насочва към младежи и ги 

подработва за вражеска дейност. 

Бившите легионери също проявиха активност в опитите си да заангажират младежи във 

вражеска дейност. 

През м.май т.г. в София беше разкрита и обезвредена нелегална младежка организация 

"СБНСП” (Славяно-българска национал-социалистическа партия) в която бяха увлечени 

35 младежи-ученици 16-17 годишни, от 7 средни училища в София. Организатора на 

същата ученика ИВАН ЕМИЛОВ - родителите му членове на Партията, баща му професор 

в СДУ, попаднал под влияние на бившия легионер ПАЛАЗОВ, който постепенно го 

обработил идеологически и в края на 1956 година го подбудил да образува нелегална 

младежка организация, със задача да се бори за свалянето на народната власт. Така, 

ЕМИЛОВ, в период от 3-4 месеца е успял да привлече в организацията общо 35 младежи, 

всички ученици, от които 8 са от вражески произход, 5 са синове на членове на Партията, 

а останалите 22 са от дребнобуржоазен и работнически произход. Всички младежи са 
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филтрирани в присъствието на техните родители и учители и освободени, а легионера 

ПАЛАЗОВ е предаден на съд. 

През 1956 година се установи, че една група от 10 младежи, наскоро излезли от затвора за 

контрареволюционна дейност (за вражески листовки и нелегални младежки организации), 

произхождащи предимно от дребнобуржоазни семейства, са били обработени в затвора от 

намиращите се там възрастни легионери и завербовани като легионери. 

Вражеските елементи из средите на духовенство и сектите активизираха своята дейност 

сред младежите, особено през 1956-1957 година, което се изрази в открити предложения 

за въвеждане изучаването на вероучението в училищата, на корана в турските училища 

(Мадан, Момчилград, Смолян), в увличането от религиозни секти (главно петдесятници и 

баптисти) над 150 младежи, предимно ученици в активна религиозна дейност. 

Задържания от органите на МВР, 19 годишен ЦОНКО KOЦEB ПЕТРОВ от с. Севар, 

Кубратско, член на ДСНМ при следствието е признал, че в продължение на 7-8 месеца го 

е обработвал за борба против народната власт свещеника АЛЕКСАНДЪР БРИЧКОВ от 

с.Варненци. БРИЧКОВ му е възложил да изготви и разпространи листовки с вражеско 

съдържание като му дал написан текст. На 9.1.1957 год. трима младежи са се събрали в 

дома на ЦОНКО КОЦЕВ където написали 33 вражески листовки и ги разпространили в 

селото. Общо взето, обаче, духовенството и сектите не се ползуват с влияние сред 

младежите. 

Сериозно внимание заслужава създаденото напоследък настроение главно сред учащата се 

младеж в Благоевградски окръг за създаване на нелегални организации за обединяване на 

Македония в рамките на Югославия или като самостоятелна държава. 

От началото на годината до сега са разкрити и обезвредени 4 такива националистически 

организации с 48 участници, предимно ученици и изключени такива между 16 и 18 

години.  

>1-5 стр. = = = > 19- 22 стр.   

Слабо е възпитанието на агентурата особено тази придобита от вражески среди на 

сериозен компрометиращ материал.Линията на поведение на агентите работещи по 

разработки и по конкретни задачи не винаги се подработва. Малко са мероприятията, 

които се провеждат за проверка на агентурата и недостатъчен е контролът по работата на 

оперативния състав с агентурата. 

Отделението в III управление, което работи по линия на враждебната младеж се състои от 

1 началник отделение, 2 зам. началници отделение и 7 оперативни работници. 

Отделението има на пряко обслужване всички висши учебни заведения (без медицинския 

институт) с 22,247 студенти и 2,733 преподаватели, ДОСО и неговите централни 
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поделения, Бьлгарския съюз за физкултура и спорт, Народно- ловно рибарския съюз, 

редакциите на вестниците "Народен спорт” и "Народна младеж" и националните отбери 

по различните дисциплини. 

Бсеки оперативен работник в отделението обслужва по две или три висши учебни 

заведения, средно с по 4,500 студенти и преподаватели със 100 души контингент и 12 до 

18 агенти. 

За работата по линията в окръзите - контролиране, подпомагане и ръководене, което е 

една от основните задачи на отделението е натоварен зам.началник отделението лейтенант 

ИВ. К., заедно с началник отделението ст.лейт. ТР. Г. 

Оперативният състав на отделението е със сравнително добра служебна квалификация, 

партийно-политическа подготовка и обща култура, с добри качества и възможности и 

познават добре агентурно-оперативната работа. В повечето от тях не липсва 

инициативата, съобразителност, правилна насоченост в работата, каквито са о.р. В.В., 

ЦАЧ., ЛОЗ. и други. 

Въпреки това, обаче, работата на отделзнието не е на нужната висота, в някои факултети 

контингента не е напълно установен, агентурата е недостатъчна. 

След унгарските събития ръководството на отдела и управлението разгледа състоянието 

на агентурно-оперативната работа по тази линия и бяха набелязани редица мероприятия за 

излизане ст това положение. Разработен беше перспективен план, както за работата на 

отделението, така и за подпомагане на окръзите, създаде се постоянна връзка с окръзите, 

взисква се за срочното изясняване на пстъпващите сигнали, за работата на комунистите от 

отделението беше докладвано пред партийното бюро, провеждат се и някои други 

мероприятия. Засили се взискателността и контрола от ръководството. 

Направеното обаче, е незадоволително. Има оперативни работници, като ЦB. Л., които 

трудно се преустройват и не полагат достатъчно усилие за подобряване на работата си. 

Тревожно явление в организацията на работата в отделението понастоящем е отделянето 

на повече от половината от работното им време за работа по текущи, бързи и срочни 

задачи свързани с излизания в чужбина на студентски групи, спортни делегации и групи, 

фестивални такива и др. Това отклонява вниманието на оперативния състав и вместо 

същия да се заеме с работата по най-важните разработки, по придобиване на агентура из 

средите на студентите и професорите, той се занимава с подготовката на тези излизащи 

групи, проучвания и проверки на лицвта, придобиване секретни сътрудници и 

доверителни връзки в групите, справка за отказ на някои от предложените и пр. 

Във връзка със заминаващите студенти, спортни групи, и научни делегации трябва да се 

изтъкне, че не се използуват напълно възможностите на агентурата в тези групи за 
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задгранична работа. Вражеския контингент зад граница е на отчет към I и I I управления 

ДС, а съгласуваността между нас и тези поделения е слаба. Главното внимание на отдела 

досега е било насочено преди всичко към опазване на излизаащте групи, недопускане 

вражжески елементи в тях, наблюдение и разработване на същите. 

От направения анализ на състоянието на агентурно-оперативната работа по младежи 

могат да се направят следните изводи: 

1.Органите на ДС в борбата с враждебната младеж общо взето са се справяли със 

стоящите пред тях задачи. Не допускаха врагът да увлече масово младежта и да я 

противопостави срещу Партията и народната власт. 

 

 „Разложително мероприятие“- отказ за висше образование на младеж в документ от 

1959 г.: „От направената проверка по повод Вашата жалба до отдел Просвета и 

култура при Окржен народен съвет, Ви съобщаваме че, ГНС – Михайловград правилно е 

отказал да Ви завери кандидат- студентските формуляри. Мотивите за това са: 

Вашето семейство както преди 9.IХ.1944 год. така и след тая дата с действията си е 

било винаги против партията и народната власт.“ 
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Линията, която се провежда за филтрация и разлагане на увлечената във вражеска дейност 

на социално близки младежи е провеждана правилно. 

2.Органите на ДС обаче, допускат сериозни слабости в организацията на агентурно-

оперативната работа по линия на враздебната младеж. 

3.Отделение III при и отдел на II управление ДС все още не е направило прелом в 

обслужваните от него обекти. Незадоволителна е работата по линия на професорско-

преподавателския състав. Отделението не е обхванало цялостно работата с окръзите. 

4.Поради подценяване на работата по линия на враждебната младеж, както в учебните 

заведения, така и извън тях от ръководствата на някои окръжни и околийски управления, 

същата е незадоволителна. 

а/ не се издирва възрастния враг, който косвено или пряко влияе, подбужда и организира 

неукрепнали младежи за борба против народната власт; 

б/ не е напълно издирен контингента и не е осигурена необходимата агентура за 

наблюдението му. Не се наблюдават филтрираните и разложени младежи; 

в/ профилактичната работа за откъсване на младежите от влиянието на врага е 

незадоволителна. Филтрациите и разложителните мероприятия не винаги се провеждат 

навреме и правилно;  

г/ не винаги се реагира бързо по изясняване сигналите за вражеска дейност всред 

младежите и особено за измяна на Родината и за нелегални организации. По сигналите в 

много случаи не се завеждат разработки. 

За подобряване състоянието не агентурно-оперативната работа по линия на враждебната 

млвдеж стоят да се решат следните задачи: 

1.Ръководството на управление III ДС и окръжните управления да вземат мерки за 

ликвидиране на всякакво подценяване на агентурно-оперативната работа всред 

враждебната младеж. 

2.До края на 1957 година да се завърши с установяването на враждебния контингент всред 

младежта и се осигури агентурното му наблюдение. 

3.Ръководствата на окръжните управления и другите управления (II, V, VII и I отдел ДС) 

да изясняват какво е отношението на възрастния вражески контингент към младежите и 

своевременно да уведомяват III управление ДС. 

4.В окръжните управления да се задели специален оперативен работник, който да работи 

само по линия на вражеската младеж. Това особено много се налага за окръзите - 

Благоевград, Хасково и Бургас. 
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5.Ръководството на управление III ДС да реорганизира отделението така, че да може 

напълно да обхване работата по младежи в цялата страна. 

6.По всички по-важни сигнали за нелегални организации и групи за бягство, ръководни 

другари от управлението и отдела да посетят съответните окръзи и да окажат помощ и 

контрол за най-бързото изясняване на съществуващите сигнали, предотвратяване на 

вражеската дейност, недопускане разширяването й и подобряване организацията на 

агентурно-оперативната работа сред младежите. 

7.Срещу влиянието на вражеската агитация увличаща младежите в бягство зад граница и 

друга вражеска дейност, да се уреди по-честото излизане в централния печат на изявления 

на завърнали се изменници и се набелязват и провеждат с ОК на БКП партийно-

политически мероприятия за изолирване на младежите от вражеско влияние. 

8.До 15 октомври 1957 година да се завърши окончателно работата по набелязаните 

кандидати за вербовка за разработване вражеските елементи из средите на студентите, по-

точно в някои курсове на СДУ, ВССИ - агрономи, МЕИ, ВИФ и други. 

Изпълнил: Н-к отделение III ст. лейт .Тр. Григоров  

История на Държавна сигурност, Из „Строго секретен доклад за състоянието на 

агентурно- оперативната работа към 30.VI .1957 година“  

Бел.ред.: Имената на агентите и „оперативните работници“ в откъса са с инициали 

поради нищожна историческа стойност.  

www.desehistory.com  
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СЪВЕТСКИЯТ ФЕОДАЛИЗЪМ  

От Георги МАРКОВ – убит от тайните комунистически служби на 7 септември 1978 

г. в Лондон, Из "Задочни репортажи за България" 

 

Много трудно ми е да преценя какво комунистическо развитие бихме имали у нас, ако не 

следвахме т.нар. съветски опит. Може би щяхме да се озовем в положението на днешна 

Югославия или днешна Албания, или може би щяхме да намерим пътя към български вид 

социализъм, който би бил най-подходящ и смислен. Днешните български идеолози 

подминават факта, че в българското обществено устройство преди войната имаше два 

много силни социални факта. Първият - отсъствието на мощен експлоататорски 

капитализъм, и вторият - самородният социализъм на силно развитото кооперативно 
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движение. Така че, исторически погледнато, България без комунистическа помощ сама 

плуваше във водите на свой собствен демократичен социализъм. При това положение 

едно истинско правителство, което претендира да бъде социалистическо, би заложило на 

естественото развитие на тези самородни социалистически тенденции и само би ги 

засилило. И до ден днешен не мога да си обясня защо нашите селяни трябваше да бъдат 

бити, за да влязат в текезесетата, когато преди войната чувството за коопериране беше 

масово и селските кооперации бяха израз на най-демократичен и осмислен социализъм. 

Подчертавам тази страна на нещата, за да изтъкна, че съветският режим у нас въобще не 

се интересуваше от осъществяването на тези самородни и свойствени на нашия народ 

социалистически тенденции, както въобще не го интересуваше доброто на този народ. 

Точно като истински нашественици и верни слуги на чужди господари нашите диктатори 

се заеха да приложат буквално една напълно чужда и напълно неподходяща схема на 

обществено устройство. Историята, животът и характерът на съветските народи са 

безкрайно различни от тези на нашия народ. Дори ако приемем, че известни елементи на 

съветската система са косвено продължение на елементи на царска Русия, ако приемем, че 

едно насилие там е отговор на друго, исторически предхождащо го насилие, то тези 

елементи и това насилие нямат нищо общо с историята и характера на българите. 

Буквалното прилагане на съветския опит, добър или лош, образно казано, е кръстосване на 

мечка с гълъб или опит да с€ присади на лоза тиква. Така че не може да има никакво 

разумно оправдание на насилственото и против всякакъв разум налагане на съветския 

образец у нас, освен че това се прави, за да се смачка един народ, за да се убие най-

ценното в неговия характер. „По примера на Съветския съюз“ се превърна в неспирен 

речитативен крясък на властвуващите папагали у нас. И до ден днешен не мога да разбера 

до каква степен нещата бяха заповядани от Москва и до каква степен подражателството бе 

израз на долно и сляпо верноподаничество. За съветския пример и съветския опит у нас 

могат да се напишат томове. Прилагането му буквално често пъти имаше абсурден 

характер и водеше до огромни материални и духовни загуби. Трябваше да минат години, 

когато под натиска на българската природа на нещата най-после да се заговори срещу 

буквализирането на съветския опит и мълчаливо да се даде предпочитание на някои 

български форми. Разбира се, съвсем ограничено и предпазливо. 

Но налагането на съветския образец у нас доведе до катастрофални изменения както по 

отношение на формата, така и по отношение на съдържанието на нашия живот. 

Мисля, че приблизително най-точното название на съветския режим е - социалистически 

феодализъм, както веднъж гневно го нарече един от нашите най-добри поети. 

Обществената структура на нашето ново общество напомня удивително феодалната 

обществена структура, като приликата е още по-удивителна, когато сравним правата и 

задълженията на отделните звена. Сигурен съм, че един историк би направил много 

интересно сравнение между държавата на Борил и съвременна България. Разликата е, че 

феодалите от онова време не са подражавали буквално на византийските феодали. Но нека 
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хвърлим око на обществената структура у нас, каквато тя е установена десет години след 

навлизането на съветската армия в България. Начело на страната стои главният български 

феодал, който е назначен от СССР, за да управлява от негово име страната. Българският 

произход на феодала е въпрос на елементарна куртоазия. Обикновено той е подбиран след 

аранжирана борба с други претенденти за мястото на пръв феодал. Техните аспирации 

биват периодически подхранвани от СССР, за да се държи в състояние на несигурност 

първият феодал и същевременно да се улесни контролирането на действуващите в 

страната сили. Главният критерий за избирането на първия феодал естествено е верността 

към СССР, без значение дали начело на последния стои Сталин, Маленков, Хрушчов или 

Брежнев. По-същество феодалът е висш съветски държавен чиновник и неговата лоялност 

е към съветската държава. Той притежава властта на абсолютен монарх по отношение на 

всичко, което не засяга съветските интереси. Той не е длъжен да се отчита пред никого, 

освен пред тия, които са го назначили. След него в йерархията и в кастово отношение 

идват феодалите - членове на Политбюро. Всички те, без изключение, са назначени от 

СССР, често пъти срещу волята и въпреки протестите на първия феодал. Те имат силна, 

но ограничена власт. Но и те както първия феодал не могат самостоятелно да взимат 

решение или да действуват по никакъв въпрос, засягащ интересите на техните 

работодатели. Техните места също не се смятат за гарантирани, тъй като към тях винаги се 

стремят амбициозни по-нисши феодали. Особено се внимава никой от тях да не се 

обособи като силна и властна личност. Както е известно от историята, върховният монарх 

винаги е фаворизирал слабите, неинтелигентните, безличните феодали. Ако случайно 

между тях се появи силна и независима личност, СССР взима грижата да го ликвидира. 

Тази група образува най-висшата каста. Тя живее по съветски образец - затворен, 

изолиран и високопривилегирован живот. Принадлежността към тази каста е нещо като 

най-благородническо звание от времето на Краля Слънце. Първият феодал, членовете на 

феодалното Политбюро и приравнените на тях други феодали по принцип се намират над 

законите на страната. Последните, доколкото съществуват, са предназначени 

изключително за обикновения, или ако пак използуваме феодалната терминология - 

крепостния народ. Нито един член на висшата каста, нито членове на неговото семейство 

могат да бъдат съдени по законите за крепостниците. Те могат да извършват каквито си 

искат престъпления, предумишлени или случайни грешки, злоупотреби или разхищения, 

могат да пристъпват клетви или дадени думи, публично да лъжат, да се възползуват за 

лични облаги от служебното си положение и т.н. - но дотогава, докато те имат 

благоволението на абсолютния монарх, в случая СССР, тях не ги грози никаква заплаха. 

Ако към тях можеха да се приложат законите на една нормална демократична страна, като 

Англия, САЩ или Швеция, то всички от тях без изключение биха се намерили в затвора 

за престъпления, надвишаващи стократно какъв да е обществен скандал на запад. Те не са 

отговорни пред крепостния народ, нито пред марионетното Народно събрание, което е 

съставено от подбрана група подведомствени по-малки феодали, верни слуги и 

оръженосци, плюс няколко трубадури и фанатично работещи крепостници. В цялото си 
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обществено поведение тази каста служи изключително на собствените си интереси, които 

по принцип съвпадат с интересите на абсолютния монарх. За оправдаване на своето 

атавистично съществуване тя разполага с мощна пропагандна машина, за която истина е 

всичко, от което феодалите имат полза, и лъжа е всичко, което не им изнася. За 

гарантиране на сигурността си кастата е заобиколена от силна охрана. При първия феодал 

Червенков например често пътуванията му из страната се правеха с шествие от дузина 

коли, като в последния момент се решаваше в коя кола да бъде той. За лично развлечение 

отделните членове на Политбюро разполагат с малки полутайни свои служби, които се 

следят една друга, но докладите на всички тях в края на краищата пристигат на едно място 

- при съветския посланик. Официално Политбюрото на феодалите следи държавната и 

партийна дейност, като всеки член отговаря за някакъв клон обществена дейност. Но те 

имат главно контролни функции, а по същество работата се върши от съответните 

министри и техните заместници. По време на паради и манифестации тази класа се 

нарежда на трибуните на мавзолея в строго определен йерархичен ред. Нейният вътрешен 

живот е затворен, техните деца и съпруги се движат във високо изолиран кръг, живеят в 

бивши царски резиденции и дворци или в новопостроени разкошни вили, имат свои 

домашни представления, кинопрожекции (главно на избрани западни филми, които се 

внасят само за тях), често меценатствуват според вкуса си, като покровителствуват някой 

и друг художник, музикант, поет или артист. По-енергичните феодали имат своите големи 

любовни истории или пък не толкова красиви чисто сексуални афери. И те, и техните деца 

живеят с неоспоримото чувство на синята си кръв, че са нещо повече от всички други, че 

онова, което притежават, им се полага, че то следва по закона на новата аристокрация, 

наречен „диктатура на пролетариата“. Но ако някой сбърка и ги нарече пролетарии, те 

биха се обидили смъртно, тъй като вътрешно се ласкаят много повече от връзката си с 

Мария-Антоанета, отколкото от връзката си с Роза Люксембург. 

След тази малка, но изключително мощна каста на върховните феодали идва значително 

по-голямата група на висшите централни и местни феодали, към които човек може да 

отнесе! членовете на правителството, централния феодален комитет, окръжните феодални 

комитети и местните председатели на окръзи, генералитета, висшия апарат на феодалната 

държавна сигурност и за прищявка само неколцина от феодалните трубадури. Вероятният 

брой на висшите феодали е няколкостотин и фактически те са тези, които пряко 

управляват страната. Те могат да се подредят в две главни групи - феодали по право и 

феодали по необходимост. Феодалите по право заемат своите места поради връзките си с 

върховните феодали и абсолютния монарх. Обикновено те имат представителни функции 

или ръководят дейности, които нямат съществено значение. Докато феодалите по 

необходимост често пъти представляват издигнали се със собствени способности 

организатори или специалисти, от които феодалният строй има най-голяма нужда, за да 

съществува. Тази каста индивидуално е отговорна пред Политбюро, въпреки че някои от 

най-изтъкнатите й представители са свързани пряко с абсолютния монарх и сверяват 

часовника си направо по Кремъл. Животът и дейността на тази каста също се намира над 
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законите. Дотогава, докато са верни на своя монарх, те не подлежат на наказание за 

каквито и да е престъпления и грехове. Техните привилегии също са огромни, но все пак 

по-ограничени от тези на върховните феодали. Вътрешният им живот е в значителна 

степен затворен, макар и не така непристъпен както на техните първенци. Отношенията 

между самите тях са много сложни и преплетени с неспирно действуващи приятелства и 

вражди. Главната причина за това са различните лагери, които са обособени около 

отделни членове на Политбюро и които често се прегрупират съобразно нуждите на 

момента. По отношение на своите феоди-окръзи или феоди-ведомства феодалите от тази 

каста са абсолютни господари. Както Полит бюро те не могат да бъдат критикувани от 

вестници или общественост, за действията си те не отговарят пред Народното събрание 

или пред какъв да е демократичен форум, освен пред Политбюро и преди всичко пред 

първия феодал. Че сто пъти те са принудени да жертвуват интересите на службата си 

поради сложни взаимоотношения и в цялата си дейност са силно зависими от тези над тях. 

Главна тенденция в техния живот е да се задържат на местата, които имат, и ако могат, да 

отидат по-нагоре. Между тях се люлеят мътните вълни на клюки, сплетни, кариеристични 

трикове, задкулисни игри и пр. Всеки от тях почти се е постарал да се обгради с роднини и 

верни приятели от детинство. Те също живеят при изключителни удобства за себе си и 

семействата си и също се стараят да се свързват роднински помежду си, като се държат на 

далечно разстояние от крепостниците. 

После идва третата, или средната феодална каста, към която човек може да отнесе всички 

главни и обикновени директори, заместник-министри, началници управления, главни 

редактори, по-видни феодални хора на изкуството и феодалната култура, средния партиен 

апарат, членове на разни комитети и съвети. Това е една доста значителна по брой каста, 

която според мен наброява няколко хиляди души. Тя е, така да се каже, моторът и шасито 

на феодалната кола, в която се возят първите две касти. Тази каста е задължителен 

трамплин за скачане нагоре, тъй като служенето в нея е доказателство за вярност към 

абсолютния монарх и първия феодал. Тя има също своя висок стандарт на живот, маса 

привилегии и също не е отговорна пред законите на страната. Поради средното място, 

което заема, тя се намира в по-голям контакт с крепостния народ, макар и да е кастово 

осъзната и да се старае да се държи на разстояние. Средните феодали имат особено силна 

власт в провинцията, където те решават съдбата на придадените им крепостници. Тежко и 

горко на всеки крепостник, който си навлече ненавистта на местния среден партиен 

феодал. Може да се каже, че силата на средните феодали е толкова голяма, че никакво 

решение не може да се проведе без тях, че никаква работа не може да се свърши без 

тяхното участие. Понякога тълкуването, което средните феодали дават на идеите и 

нарежданията отгоре, основно променя техния смисъл. Те са тези, които могат да бъдат 

критикувани, и когато една политика, заповядана отгоре, се провали, висшите феодали 

измиват ръцете си с наказване на средните феодали. Обикновено явление е там да стават 

непрестанни размествания, за да се поддържа дисциплината. 
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И последната група на съветската феодална структура, наложена у нас, това са малките, 

дребни феодали, към които можем да отнесем: низовите партийни секретари и активисти, 

нисшите военни и милиционерски чинове, малки началници по партийна и държавна 

линия, голямата част от пропагандния и идеологически апарат и други дребни 

функционери. Всички те са изпълнителни слуги на волята на по-горните. В замяна те имат 

известна власт над заобикалящия ги крепостен народ. Те също ползуват дребни 

привилегии и могат да избягват законите, когато извършват дребни престъпления. Най-

често те са крайната изкупителна жертва на провалена политика на по-висшите феодали. 

Но в живота на крепостниците те играят най-голяма роля, защото те са непосредствените 

представители на феодалната власт и черен е животът на онзи, който се намери във война 

с прекия си феодал. Те се бъркат не само в работата, но и в целия интимен живот на 

своите крепостници, в живота на техните семейства, дори налагат вето върху разводи, 

сватби, сменяне на адрес, ползуване на отпуска и т.н. От нравствена гледна точка 

дребните феодали са най-разнообразна сбирщина от умствено осакатени фанатици, 

родени лакеи, за които волята на господаря е над всичко, несполучили амбициозни 

кариеристи, дребни хитреци, за които най-важното е да се наредят на трапезата на властта, 

и започващи млади пробивачи, които са се устремили нагоре. Обаче поради 

непосредствения си контакт с крепостниците дребните феодали са по-гъвкави, повече 

склонни на компромиси и понякога са нещо като буферен пласт между чука, който се 

стоварва отгоре, и наковалнята на крепостническия свят. 

Те живеят с гордостта, че все пак някой и нещо на този свят зависи от тях. 

 

Сватба – граждански брак в Сталински районен народен съвет, ул.”Леге” – София, 

началото на 1950-е             Сн.: Форум А.А. 
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На дъното на тази типична съветска феодална стълба стои крепостният народ. Онзи народ, 

който по законите на феодализма е прикрепен завинаги към дадено място и дадена работа 

и който няма право: 

да не харесва режима, 

да се съмнява във феодалната идеология, 

да има свое мнение и да го изказва, 

да критикува феодалите, 

да се организира свободно, 

да избира свободно, 

да пътува свободно, 

да сменя работа свободно, да разполага с продуктите на труда си, 

да се ползува от справедлив съд, 

да има своя религия, 

да бъде третиран човешки от милицията, 

да слуша чужди радиостанции, 

да чете книги, неодобрени от феодалите, 

да не служи във феодалната армия, 

да бъде себе си. 

Единственото право, което крепостният народ има, е безропотно и усърдно да произвежда 

блага за феодалните касти и да се надява, че те ще оставят нещичко й за него. В 

качеството му на производствен добитък крепостникът има право на известни медицински 

и социални грижи, за да го поддържат работоспособен. 

Това е структурата на съветския феодализъм, която е гръбнакът на режима у нас и във 

всички източноевропейски страни под съветски контрол. 

Георги МАРКОВ, "Съветският феодализъм",  Из "Задочни репортажи за България", 

Лондон 1979, София 1990 

http://chitanka.info/text/2898/15#textstart  

 

http://chitanka.info/text/2898/15#textstart


63 
 

  

ПЕТЪР МАНОЛОВ, КАКЪВТО Е  

*„Най-страшното, което надвисва над нас, това са анонимните престъпления срещу 

нашия народ.” * Наш разговор отпреди 20 години за страната, където реките тръгват 

от морето и пълзят обратно към планините *„Сега на България това, което й е най- 

нужно, е да се почне с простите неща.” 

 

Поетът Петър Манолов, 1994  
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СУРОВОТО ДЪРВО ПЛАЧЕ, КОГАТО ГОРИ... 

Ето какво пише за поета-дисидент вестник "Работническо дело" на 7 февруари 1989 г.: 

"Той е роден през 1939 г. в с. Садово, Бургаска област. Завършил е текстилния техникум в 

Сливен, установява се да живее в Пловдив, където за кратко време е пазач на древния 

театър. Другаде не е работил. Не членува в никаква политическа или обществена 

организация, женен е и има едно дете. 

През 1990 г. излиза от печат първата му стихосбирка, издадена от варненското 

издателство, а три години по-късно това издателство отпечатва и втората му стихосбирка." 

- Г-н Манолов, имате ли какво да поправите или да добавите в писаното за този 

период? 

- Това са податките на Шесто управление на МВР. Главните неточности се отнасят до 

образованието и работата. Работил съм и като възпитател, и като метеоролог на нос 

Емине. Метеорологичната станция се помещаваше на фара, а управлението на самия фар - 

извън сградата. 

- Моля, разкажете по-подробно за годините на нос Емине. 

- Там няма гори. Толкова е ветровито, че всеки, който се е опитал да посади дърво, е 

видял, че то не може да се прихване. В края на Стара планина микроклиматът е особен, 

дърветата се съпротивляват по особен начин. Всяко отсичане на дърво там е 

престъпление, защото се оголва фронта на растителността и така възниква ерозия. 

Изсичането или изсъхването на дървета там подпомага морето всяка година да отнема 

десетки метри от сушата на България и да ги превръща в свлачища и пустинни брегове. 

- Може ли да се каже, че тогава осъзнахте екологичната идея? 

- Екологичното нещастие, което съвременната цивилизация осигурява на планетата Земя, 

там е най-видимо. Вие си нямате представа каква гледка са падналите в нефтено петно 

лебеди, които се мъчат да излязат от него. Черното вещество постепенно обхваща 

отвсякъде птицата, докато тя маха с крилото си, дори с част от крилото си. Има периоди, 

особено през зимата, когато няколко метра от брега са обхванати от нещо като разтопен 

асфалт, който по-късно потъва в пясъка, за да се превърне в своеобразна бомба със 

закъснител. 

- Малцина знаят, че сте председател на фондация "Болна планета". Екологично 

движение ли е това и какви цели си поставя? 

- Фондация "Болна планета" е екологична в най-широкия смисъл на понятието, защото 

включва и психоотношенията между хората, правата на човека, опасността от етнически и 
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военни конфликти, природните бедствия и безобразията, които причиняваме на планетата 

Земя, държейки се с нея като някакви конквистадори. 

Това движение е повече интелектуално, не цели събирането на хората на митинги. Не 

искам да омаловажа митингите, когатоте са необходими, например срещу обгазяването на 

Русе. Но "Болна планета" има за предмет по-трайни екологични проблеми. 

- Фондацията има ли практически задачи?  

- Миналата година се бях споразумял с група студенти от Географския факултет да минат 

по поречията на двете Камчии и да изследват всички води, вливащи се в тях. В Източна 

България няма по-голям източник на питейна вода от тези реки и ако се случи нещо с тях, 

на хората ще трябва да се носи вода от други места - може би от Рила. Защото нашата 

икономика сега не позволява да създадем пречиствателна станция за морска вода, както 

правят богатите средиземноморски държави. Та трябваше да осигуря един микробус за 

целта. Цялото войнство от законодателна и изпълнителна власт в лицето на хора, чиито 

имена бих могъл да спомена, се обедини да възпрепятства това начинание. Да не би Петър 

Манолов да стане известен и да стане известно екологичното движение "Болна планета". 

Аз съм достатъчно известен, но знам, че у нас вече има хора, които няма какво да пият. 

Същото стана с моята предизборна платформа. Тя беше преди всичко „Вода за пиене на 

България и на Балканския полуостров". В нея бях предвидил президентът и 

вицепрезидентът да пият вода от устията на реките, които напускат страната или се вливат 

в морето и Дунав. 

Една амбициозна програма, защото без вода ние сме нищо. А това значи и без гори. 

Защото водите не идват от пустинята.Тази програма бе скрита от хората, като че ли е нещо 

еретично. Сякаш призовавам хората да пият сярна киселина. 

- Г-н Манолов, какво мислите за опитите за разтуряне на горското ведомство, които 

се активизираха отново? 

- Престъпна е сериозната заплаха срещу горите като ведомство и като национално 

богатство, за да се облагодетелстват няколко групировки, които по-късно ще бъдат 

погълнати от световния капитал и изхвърлени като въшкави аби от световната икономика. 

Можем да намерим няколко икономически престъпници, които да ни лишат от гори. 

После те ще трябва да пият вода от мръсните градски канализации. И аз им го пожелавам, 

ако те са се захванали с това грозно дело. 

Много бих искал, когато говорим за вини, да говорим с имена. Това е най-важното нещо. 

Най-страшното, което надвисва над нас, това са анонимните престъпления срещу нашия 

народ. Ние ще поискаме имената на виновниците, защото трябва да знаем кой конкретно 

ни унищожава кой нанася генетични поражения срещу нас като народ и етнос. 
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- Обявявате се против сляпото заемане у нас на модели от други страни, застъпвате 

се за балканска федерация, в момент, когато на Балканите има война. Какво й 

трябва на България в този труден момент? 

- Когато замислях балканската федерация, на Балканите нямаше война, но тя чукаше на 

портата. Сега на България това, което й е най- нужно, е да се почне с простите неща. Не с 

тази  говорилня, наречена "Отзвук", тези витии, професори, които могат да ви прекарат 

през девет дола и да не ви дадат да пиете вода. Най-малко са й нужни времеядци по 

телевизията, по радиото и навсякъде другаде. Трябва да се започне с конкретни неща: т.е. 

ной обработва тази нива, откъде идва това зърно, откъде идва това мляко, масло, кой е 

произвел този зеленчук, кой е запалил една гора, за да я изсече след това. Щом тези 

конкретни неща ги осъзнаем, ще има конкретни виновници и публичност. 

- Станахте широко известен през 1989 г, по-късно се кандидатирахте за президент, 

писахте писма до Садаам и Буш, сега сте главен секретар на СБП. Популярността 

Ви, която надхвърля националните рамки, не намаля. Чувствате ли се сега по-добре, 

отколкото някога на Емине? 

- На Емине живеех като в златния век на човечеството. Гол почти четири сезона, само 

когато валеше сняг, слагах нещо на гърба. Сечах изсъхнали дървета, събирах дървета 

покрай морето. Аз в огъня сурови дървета не слагам. Знаете ли, суровото дърво писука, 

сякаш че плаче, и този писък много наподобява писъка на отчаяно същество. Макар и 

отсечено, дървото плаче. 

- Написахте: "Освободете ни от освободителите и повече не ни освобождавайте... " Да 

приемем ли, че това е житейското Ви верую? 

- Да, идеята за свободата ние я носим исторически със себе си. Кой би могъл да дойде и да 

ни каже: "Бъдете свободни по този начин". Все едно на ескимосите да иде и да им рече: 

"Бъдете свободни и ходете по гащи". Или някой да иде при пигмеите ида им каже: "Вие 

сте длъжни да ходите с кожуси". Манията на всеки народ, който е тръгнал да учи другите 

каква свобода е нужна тук, и там, граничи с глуповатост. 

- Черпите ли вдъхновение от гората, от природата? 

- Засега вдъхновението е с обратен знак, тоест, като видя посегателство срещу природата, 

аз побеснявам. Роден съм в Котелския балкан, една зона, която все още не е засегната в 

екологично отношение. И като че ли за да ми отмъстят, някои хора, безотговорни 

бизнесмени, построиха кланица и колбасарски цех върху едно мое наследствено дворно 

място. Отпадъчните води отиват в бистрата като сълзица планинска рекичка, която след 

това няма да е вече така бистра. 
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В заключение господин Манолов пожела от страниците на нашето списание да се обърне 

към Комитета по горите с молба за съдействие да се организира конкурс за проект на два 

нови пътни знака, свързани с опазването на водите: предупредителен знак за вододайна 

зона и забранителен - за зона, през която да не минават превозни средства с отрови, бойни 

вещества, хербициди и други. 

А за нашите читатели написа: 

ГОРА – ВОДА – ЖИВОТ! 

"Петър Манолов: Без вода ние сме нищо, а значи и без гори", Разговор на Екатерина и 

Георги-Момчил ПОПОВИ, Сп. „Гора”,  Кн. 5/1994 г. 
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ОТЕЦ АМБАРЕВ – ЖИВОТ В ИСТИНАТА 

От Христо МАРКОВ, Депутат от СДС в VII Велико народно събрание на РБ  

 

ИЗПРАТИХМЕ ОТЕЦ  АМБАРЕВ, 07.07.2014   

Вчера, в горещия летен ден изпратихме един от символите на промяната в Пловдив, а и в 

страната. В последния си път пое Отец Димитър Нончев Амбарев – непокорника, бунтаря, 

правозащитника, антикомуниста, свещеника, българина. 

И за пореден път се убедих, че Пловдив е превърнат в зъл, много зъл, отмъстителен и 

нетърпимо еснафски град. Очаквах да видя много от ветераните на СДС в града, 

общинари, политици, общественици… Нищо такова, изпратихме го стари приятели, дейци 

на дружеството преди 1989 г., семейството. В друг град щеше да има достойно изпращане 

на един от хората, на който Пловдив дължи най-тежките и ожесточени битки с БКП, с 

номенклатурата, с Държавна сигурност и внедрените хора в опозицията. Нямаше дори 

един букет от общината, поне за човешки срам да бяха изпратили едно съболезнователно 

писмо. Направи го президента Росен Плевнелиев, но пловдивските управници липсват в 

такива случаи, защото вероятно не им е разрешил наставника им Гочиту Гергов. „Сините” 

кметове Томасян, Гърневски и Чомаков също блестяха с отсъствието си, за Тотев въобще 

не си струва да говоря – той дифинитивно липсва от обществения живот. Нямаше нито 

един журналист, нито един! Нямаше нито един общински съветник, нито един! Нито един 

партиен началник.Да изброявам ли колко още хора липсваха… Грозен, отмъстителен, 

променен Пловдив. 
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В сълзите на съпругата Нина и дъщерята Надежда, освен непомерната мъка видях и 

горчивината от забравата, която толкова рано натежа върху един горд дух, непримирим 

боец, толкова отдаден на страната си Божи служител. Настоях и го погребахме с 

националния трикольор, защото Отеца бе наистина голям патриот! 

Дойдоха да го почетем в последния му път старите приятели Петър Бояджиев и Алфред 

Фосколо, репресираната Росица Николова и част от легионерите, малко останали дейци на 

НДЗПЧ, приятели и съмишленици. И си спомних как изпратихме друг негов приятел – 

Стефан Вълков. Тогава на асеновградските гробища ни духаше леден вятър, а бяхме едва 

двадесетина души и гласът на Отец Амбарев кънтеше: „Такива като бай Стефан Вълков са 

забравени, ненужни, изтласкани в беднота и самота, защото техните съвести стряскат 

новобогаташи и перверзни политици. Дано Бог запази България!”. Отче, приятелю 

Амбарев, дали си предполагал, че толкова скоро твоите думи за бай Стефан ще се 

пренесат и за теб?! Сигурно, там горе, ще си ги припомните с горчивина… 

Опяха го двама стари свещеници-приятели, един от тях дошъл от Троянско да почете 

достойния мъж, а пловдивския митрополит дал забрана местните попове да не смеят да 

стъпят на погребението на този страшен човек Отец Амбарев. Кой е предполагал, че след 

25 г. комунистическите методи и средства ще са същите?... 

В горещия ден на пловдивските гробища се вгледах в много познато лице, което тихо 

стискаше свещица до ковчега. Остарял, отслабнал, с изпито лице и тъжни очи. Райко 

Язовеца. Един от най-верните ятаци на Отец Амбарев от времето преди 1989 г., убеден 

антикомунист и неуморен деятел на независимото дружество, скромен и тих, но 

непримирим биткаджия. Плачеше тихо. Прегърнахме се и той ми каза: „Нашата съдба е 

много, много тъжна. Вече съжалявам за всичко, накараха ме да се озлобя, но нямам сили. 

Малцина останаха такива като Митко, сега и той си отиде, разсипаха ни…”. Нямаше какво 

да кажа. В такива случаи само се мълчи. 

Нина, Надежда – вашият Митко, Отец Амбарев ще остане въпреки всичко в спомените ни 

като голям българин и човек, Бог за всичко ще му прости, Лека ще му е пръста. Пловдив 

не бе достоен за него. И нека по Божиите пътища той премине по-леко, отколкото тук, на 

този грешен и непризнателен свят. 
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ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ ! ПРИЯТЕЛЮ... 

 

Христо Марков /вляво/ и отец Амбарев на 1.10.2011 г. в с.Габарево, панихида за убитите 

горяни. 

Отидоха си част от най-хубавите ми години. Изтляха изведнъж най-скъпите ми спомени. 

Най-романтичните месеци вече са част от небитието. Няма го приятелят, съмишленикът и 

политическият ми учител отец Димитър Амбарев.  Последните години все отлагахме един 

общ замисъл – да опишем незабравимите години, които преживяхме, да оставим нещо за 

младите, да разкажем историята на антикомунистическия Пловдив, за първите събирания, 

първите митинги, избори, протести, стачки и неподчинения. До онзи ден, когато Нина, 

вярната съпруга ми каза: „Ицо, много е зле и да дойдеш в реанимацията ми казаха, че кара 

последните си часове…”. На другия ден Амбара вече го нямаше на този грешен свят и се 

срутих, защото се откъсна от душата ми едно голямо парче от общи спомени, а те са 

толкова много… 

Запозна ни в началото на 1988 год. отец Благой Топузлиев след десетки  уговорки и 

проверки. Отец Амбарев съвсем не беше страшния човек, който си представях – среден на 

ръст, слаб, подвижен, с благ глас, но със святкащи зелени очи. Проучи ме подробно – 

родители, дядовци и баби, родословие, репресирани, приятели. Накрая каза: „Изглеждаш 

наш човек, но ще те проверя, да знаеш.” Издържах проверката. Пращаше ме няколко пъти 

да купувам разни неща, да нося  на несъществуващи адреси уж „много важна 

кореспонденция”, да се обаждам на приятели, да пиша прокламации, които не влизаха в 

употреба. Понякога ме поглеждаше насмешливо „Не се ядосвай, така е, не е шега работа. 
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Младо момче си, ще свикнеш.” В началото на 1989 г. все по-често липсваше от Пловдив, 

пътуваше, разнасяше документи на независимото дружество, чувахме го често по 

западните радиостанции. Тогава ме запозна и с Ваньо Пицарията, с когото все 

потайничеха. Една вечер ме отпрати за „отцепка”, докато те се щураха около някакви 

кабели. По-късно разбрах, че с Ваньо са свързвали телефонен апарат с кабела на 

доброволните отряди и говорели със „Свободна Европа”. Нямах думи, този човек 

ползваше телефона на доброволните отряди, за да се свързва със свободния свят!  

Живееше в католическата махала на Пловдив и там редовно спираха разни 

милиционерски коли да търсят разгневения на комунизма поп, а той бягаше през мазето, 

където беше прокопал дупка в стената към улицата. За наблюдателница ползвахме 

магазина за карантия на първия етаж. Колко пъти съм стискал пари в себе си я за шкембе, 

я за свински дроб, за да имам алиби, ако забележа пак кола с надпис „НМ”. Някъде по това 

време отец Амбарев се включи активно в майските събития на българските мюсюлмани, 

не спираше да обикаля страната, редовно водеше поредния приятел помак или турчин, за 

да им урежда срещи с бай Илия Минев и да се включат в независимото дружество. 

 Поддържаше непрекъсната връзка с Петър Бояджиев във Франция, с Румяна Узунова, с 

политически емигранти, с активисти на дружеството от цяла България. Направихме в 

Пловдив „Екогласност”, „Подкрепа”, търсехме николапетковистите, социалдемократите, 

стари затворници. Дойде 10 ноември и на митинга на 18-и в София отец Амбарев бе 

плътно до бай Илия Минев, когато не му дадоха думата. След митинга вървяхме по 

Цариградско шосе, когато той с цветиста псувня ми каза „Нещо се опитват много рано да 

ни изтласкат. Мирише тази работа, много мирише”.  

После настана пловдивския период, в който отеца бе душата и тялото на всички нас – 

млади, луди, емоционални и нахъсани. На 21 ноември 1989 г. на централния площад 

стана, каквато стана. Отечественият фронт в града бе свикал митинг, а отец Амбарев ни 

събра десетина души за инструкции: „Стигаме до трибуната. Като почнат да говорят 

свиркате и викате, после ме избутвате на трибуната. Там аз знам какво да правя. Като 

почна да говоря, се качвате и вие на трибуната и искате после думата. Хората са с нас.” 

Шоуто стана пълно. Започна да говори Рад Пачев – шеф на ОФ в Пловдив, когато качихме 

отеца на трибуната. Той бутна Рад Пачев и взе думата: „Аз съм Димитър Амбарев, 

пълномощник на НДЗПЧ за България. Този митинг е за нас, антикомунистите, не за такива 

като този и Пачов, като ченгетата и милиционерите. Долу БКП!”. Наскачахме и ние на 

трибуната и стана страшно. Панталей Пачов опита да успокои страстите, но нямаше 

спиране. Хората превзеха митинга. Някъде след един час Панталей Пачов се обърна към 

Амбарев: „Нека да успокоим хората, ще стане някоя беля”, а вдъхновеният ни водач му 

отвърна: „Ебах ли ви мамата на митинга? Оправяйте се, ако можете!”. Речите продължиха 

повече от 4 часа. 
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После тръгнахме да правим опозицията. Що обикаляне, що чудо беше. Нямаше митинг 

или събрание да не се появи отец Амбарев и все с едно и също: „Внимавайте, внимавайте 

за комунисти и провокатори.” Изгони от Форум Шести септември Огнян Сапарев и 

Велислава Дърева с думите: „Ами тези хора не искат да свалят комунизма. Искат да го 

променят. Айде да ги няма при нас…” Сапарев  и досега има непоносимост към него, 

въпреки че са братовчеди. Първо заседание на Регионалната кръгла маса: „Аз съм 

Панталей Пачов – първи секретар на БКП в Пловдив…” … „Аз съм Димитър Амбарев – 

командор на Независимото дружество за правата на човек за Южна България. Зад мен 

стоят 300 000 помаци и ще ви разбием партията…” Юлия Лачева: „Ама как може др. 

Амбарев, вашата майка ми е била учителка?” Димитър Амбарев: „На нищо добро не ви е 

научила, щом сте комунистка и не ми говорете на „другарю”, че…” Такива бяха времената 

и от дистанцията на времето съм убеден, че отеца бе прав и за провокаторите, и за 

комунистите, и за внедрените ченгета при нас. 

Никога няма да забравя митингите в Мадан и Доспат. Хиляди помаци с български знамена 

и с четнически униформи и най-отпред отец Амбарев: „Живеем в една страна, страдахме 

заедно от комунизма, сега обединени трябва да ги съборим! Братя,  християни и 

мюсюлмани трябва да сме заедно, за да сме силни!” Страхотия! А хората с шалвари и 

такета: „Нашият поп, нашият Амбарев!”  Тогава ме запозна с верните си приятели Хасан 

Бялков и Емин Хамди, с които обикаляха страната. Той, отец Амбарев бе първият, който 

продума за СДС в тези райони - бе неуморен агитатор. 

 

Отец Димитър Амбарев през 1970-е 
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Що координационни съвети сме направили по страната, що митинги сме организирали, 

що битки изнесохме… В Брестник сме поканени на честване, местните антикомунисти се 

оплакват, че само николапетковисти и социалдемократи се представят за СДС, не дават на 

никой да припари. Отец Амбарев тържествено с епатрахил и сребърен кръст служи 

заупокойна служба, районът му е познат, бил е свещеник в съседното село Куклен. 

Завършва службата, а той захвърля менчето и чимшира, сваля епатрахила и се обръща към 

хората: „А сега да си кажем нещо срещу комунистите.” Хората пак се оплакват и той ги 

съветва да правят координационен съвет на СДС: „Ванка, ти нали си даскал? Ще станеш 

радикалдемократ, събирай десет души и пиши протокол. Цоньо, намери и ти десетина 

твои хора и направете едно дружество тук. Петьо, ти малко на курва се правиш – ще 

станеш член на клуба за преустройство. На Станьо баща му е бил цанковист, няма такива 

в СДС, но ще станеш от Демократическата партия. Ей ви един съвет, ще се събирате 

всички, ще обсъждате, но ще изберете земеделец за председател, защото те знаят какво е 

лагер, какво е затвор, воювали са с комунистите. Избори идат, трябва да бием, ще спрете 

да се карате…” Някои от тези хора останаха доскоро в СДС, някои се разпиляха скоро 

след това, но винаги си спомняхме за безподобния отец Амбарев. 

Започна да става опасен и за внедрените хора в опозицията, защото не цепеше басма на 

никой. Все портестирахме, бойкотирахме, призовавахме, карахме се и скоро решиха да му 

отмъщават. Преглътна много обиди в Пловдив, много подставени лица започнаха да 

недоволстват, че бил краен, че не се управлявал, не се съобразявал, но се оказваше винаги 

прав рано или късно. Още помня репликата на Д. Бакалов от БКП на едно от заседанията 

на РКМ в Пловдив: „Ама може ли да не каните оня ужасен човек Отец Амбарев?...” 

Младежите, учениците и „Подкрепа” напуснахме, а нашите уж хора ни обвиниха, че 

правим провокации. Един ден отиваме при секретаря на общината да искаме разрешение 

за митинг/мисля, че се казваше Кузма Кузмов/,  а той любезно ни каза, че най-добре ще е 

да отидем и проведем митинга на летния театър, било широко, удобно, озвучено… И в 

този момент Отец Амбарев стовари такъв юмрук по масата, че чашите се разплискаха: 

„Каквооооо, пращате ни там да ни следите, да сме затворени, настрани от хората. Ние, 

опозицията трябва да сме само на площада, хората трябва да ни виждат, да ни чуват! СДС 

ще е само на площада, така да знаете, никакви летни театри и такива комунистически 

номера! Никакви!”. Общинарят остана със зинала уста, крясъците на Амбара се 

увеличаваха и накрая бързо-бързо кандиса да направим митинга на площада. Такъв беше 

отеца, без който СДС в Пловдив нямаше да е това, което стана, въпреки „меките и 

сговорчиви” политици от разни клубове и движения. Описвал съм многократно какво 

направихме на първите избори в града и ролята на Отец Амбарев в тях. Беше величаво, 

много величаво и така и не успяхме да запишем всичко. Имам дълг към теб, приятелю… 

Подмамиха го от „Подкрепа” и замина за София, после се оказа, че нещо се объркали, но 

отец Амбарев стана първият свещеник в Града на истината, който си устрои там храм – 

кръщаваше, женеше, служеше на площада, в палатката. После ген. Семерджиев го обвини, 
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че е основният виновник за подпалването на Партийния им дом. Във филма за този палеж 

още звучат думите му: „Амбарев, Амбарев, той е виновен за подпалването, той призова да 

се руши партията и да се унищожи всичко…” 

После победихме „с малко, но завинаги”, отците на Христофор Събев превзеха Синода, но 

отец Амбарев предупреждаваше: „И при разколниците е пълно с ченгета, църквата не 

трябва да се дели, има канон, борбата се води вътре, не с разкол и окупация. Не искам да 

сменяме едни ченгета с други…” И пак бе прав, но го разбрахме след години. 

Отбивах се често в „Света Петка” през годините и все за политика говорехме, за старите 

приятели, които изпратихме в небитието, все спомени споделяхме, особено гневлив бе 

отеца като бивш монархист на Симеон и неговото НДСВ: „Гадове, големи гадове излязоха 

тези хора. Не съм предполагал, че Симеон ще се свърже с комунистите. Мръсна работа, 

Ицо, много мръсна…” Но си водеше своите битки. След избирането на Плевнелиев за 

президент заедно с Петър Бояджиев и Алфред Фосколо /стари, затворнически приятели/ 

ходихме да искаме промени в закона за досиетата и пълното отваряне на архивите. 

Бюргерът го натискаше, но дойде с достойнство и чест, а скоро след това отрязаха част от 

крака му. Болежките не го напускаха, но пазеше стария хъс за битки. Дори отпаднал и 

болен не се уморяваше да води непрестанната си битка с комунизма. На протестите срещу 

правителството на Орешарски бе пак на площада и пак с мегафона и един ден с горчива 

усмивка, докато слизаше с Даниела Горчева от таксито ми каза: „Е, Ицо, пак сме на 

площада с мегафоните, май нищо не се е променило за 25 години!?”. А веднъж излизаме 

от София-Прес след пресконференция и той се спря на стълбите: „Да знаеш, че и да умра 

ще вампирясам и пак ще ги тормозя комунистите! Няма да се отърват така лесно от мен, 

така да знаеш…” 

Само седмица – две преди да го вкарат в „Пирогов” със страшната диагноза „рак на белите 

дробове”, прочел, че съм изхвърлен в Брестовица, без лекарства, без пари, без храна и ми 

се обажда: „Докъде стигнахме, приятелю, тъжно ми е за теб?! Кажи адреса да ти изпратя 

някой лев, не заслужаваш такава съдба.” След ден-два получавам 100 лева, които в този 

момент са за мен спасение, истинско спасение и лапидарното „С теб съм, Ицо – Димитър 

Нончев Амбарев”. Нещо ми причерня, задуши ме, сълзите рукнаха. Търсих го да 

благодаря, да се поизплача, но… До оня ден и думите на вярната му съпруга Нина: „Ицо, 

отиде си…” Господи, Отче, Приятелю, как така ще си отидеш? Защо, защо? Отче, имам да 

ти връщам 100 лева, които ме спасиха! Свещицата гори за теб, за упокой на немирната ти 

душа! И да знаеш, че Господ ще те посрещне като праведник, който изгоря в мъката си! 

Отче, приятелю – прости и Бог да е винаги с теб, там горе… 

Христо МАРКОВ, "Отец Амбарев - живот в истината", @ Килията "Сърп и чук", 

Кн.3, Септември 2014, Сф 
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ЕВРОПА, БЪЛГАРИЯ И ПРИСЪДАТА НАД КОМУНИЗМА 

От Алфред ФОСКОЛО  

 

 

Реч на конференцията "Международно осъждане на комунизма", Брюксел,  2004 г. 

Въпросът за оценката и осъждането на комунизма, включва и разглеждането на понятието 

антикомунизъм като нравствено и политическо поведение. Пристъпвам към темата нито 

като изследовател, нито като историк, какъвто не съм, а като наблюдател и участник в 

събитията на една епоха. Някои биха предположили, че ще заема позицията на жертва, 

защото съм осъждан в България през 1969 г., тъй като бях набеден за „шпионин" в един 

измислен процес и лежах 3 години в Старозагорския затвор. Или от позициите на 

действащ закоравял антикомунист, тъй като 1966 г., по време на IX конгрес на БКП, 

участвах с група млади българи в разпространяването на позиви с демократично 

съдържание. Несъмнено тези преживявания са оказали върху мене известно влияние, но 

най-правилно би било да се приеме мнението ми тук като това на европеец, по стечение на 

обстоятелствата френски гражданин, роден в България, и скоро приел също българско 

гражданство поради естествените си чувства към тази страна. Така че това ме прави по-

скоро „ангажиран съзерцател", на който бе дадено да наблюдава и преживява комунизма, 

както в средата на френското, така и българското общество, т.е. откъм западната и от 

източната страна на доскоро разделена Европа. Ще се постарая да изложа 
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противоречивите виждания по въпроса за всеобщото осъждане на комунизма, трудностите 

свързани с него и очертаващите се възможности за разрешение. 

Във Франция отношението към понятието, явлението и самата дума комунизъм до средата 

на 70-те години е често пъти представено като това на т. нар. „леви интелектуалци", които, 

дори без да бъдат пряко ангажирани в партията, са я поддържали и представяли 

комунизма като положителен и неизбежен завършек на човешкия прогрес. Остават 

незабравими изказванията на видния писател и философ Жан-Пол Сартър, според който 

„всеки един антикомунист е куче", и който смяташе, че не бива да се разгласяват 

репресните в страните на реалния комунизъм, за да не породи това отчаяние сред 

френското работничество. Това поведение на ляво мислещите не отразяваше мнението на 

болшинството французи, но определи обща обстановка, благосклонна към 

комунистическата идея и отрицателна към противопоставянето към комунизма. 

Така например, когато през есента на 1961 г. постъпих в Парижкия правен факултет, 

студентството се вълнуваше за спазването на някои човешки ценности по повод Виетнам 

или събитията в Алжир. Току-що върнал се от летуване в България, аз също се приобщих 

към някои от тези инициативи. Но когато с наивността на 19-те си години, реших  да 

съобщя на събрание, че в комунистическа България  в този момент съществува Ловешки 

лагер, където се пребиват подобни на нас младежи, то моето изказване по факти бе 

посрещнато с негодуване и дори с възгласи „кулашки син", „фашист", провокатор. 

Тук не е безинтересно да се отбележи, че вярата в крайната победа на комунизма се 

споделяше не само от неговите привърженици и симпатизанти, но и често пъти от 

неговите противници. Дори трезви опоненти на комунизма като Жан-Франсоа Рьовел в 

книгата „Тоталитарното изкушение", издадена 1976 г., с болка и тревога предричаше, че 

световното господство на тази система е неизбежно. А писателят Жан Дормесон веднъж 

призна след 1989 г., че се противопоставя на комунизма с чувството, че води битка за чест 

в загубена вече борба. 

Това обяснява защо, обратно на твърденията на комунистическата пропаганда и на 

надеждите на мнозина зад желязната завеса, в Западна Европа не само не се е водела 

никаква борба против комунизма, но не е съществувала и никаква реална 

антикомунистическа воля. Вярно е, че с течение на времето, особено след унгарските, 

чехословашките събития и после издаването на „Архипелаг Гулаг", общественото 

отношение към комунизма, в лицето най-вече на Съветския съюз, охладня във Франция, 

броят и влиянието на комунистите намаля. Неочакваното за повечето хора рухване на 

Берлинската стена бе общо посрещнато като положително и прието с одобрение, но 

едновременно и с известна носталгия по рухнали мечти като при несбъдната любов. 

На 31 декември 1991 г., когато френската телевизия излъчваше как червеният флаг е 

смъкнат от върха на Кремъл и заместен от руския трибагреник, спомням си, че водещият 
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известен журналист приключи репортажа, като жалейно надгробно слово над покойния 

Съветски съюз с думите „Вие отъждествявате надеждите на човечеството. Не сполучихте, 

но благодарим ви, че поне се постарахте..." Или с други думи казано: вие добре го бяхте 

измислили, но поради зла участ не успяхте. 

Всъщност комунизмът се осъжда повече не като същност, а защото не е успял да успее. 

Причината, за да не бъде все още низвергнат от цялото човечество, комунизмът, по 

подобие на германския националсоциализъм, се намира и в това, че злото е двулико. 

Явното му чудовищно лице е това на сатаната, въплътил се в нацизма, докато измамният 

му образ, затаил се в комунизма, е на лукавия в мимикрия на доброто. Поради това всеки е 

съгласен безусловно да порицае фашизма, тоталитаризма и дори сталинизма, но не и 

комунизма като такъв, а само с прилагателните реален, команден, съветски или сталински 

комунизъм. 

Тези обстоятелства обаче не означават, че комунизмът не бива и няма да получи 

неизбежната си присъда навсякъде в Европа. Нека подчертаем все пак, че „Черната книга 

на комунизма", един от първите крупни научни опити за разобличаване престъпленията на 

комунизма, е дело на френски историци. Също така забелязва се, че когато днес френските 

медии правят равносметка за миналия XX век, все по-често те нареждат един до друг 

нацизма и комунизма като главни обществени бичове. А за немалкото улици и площади 

във френските градове, кръстени досега на имената на Ленин, Маркс - и дори до 80-те 

години Сталин - са намерени вече други наименования. 

Въпреки разликите в историческата постановка в следвоенна Франция и в 

посткомунистическа България, до известна степен френският опит може да се окаже 

показателен за развитието на общественото поведение не само за двете страни, но и за 

цяла Европа. Подобно на французите след освобождението от германците, българите след 

рухването на режима проявиха нежелание да разгледат трезво близкото си минало. 

Волното или неволно изграждане на табу върху този период трябва да се приеме като 

закономерна защитна реакция от страна на мнозина. Тя се дължи по-скоро на естественото 

опасение при всеки, да трябва да съзерцава себе си в предишната обстановка и да намери 

място в новата, отколкото в някакво си грешно провъзгласено робско народно естество. 

Фактът, че до 1953 г., без външна подкрепа, близо 2000 души са водили въоръжена борба 

против комунизма в България, фактите изнесени от британските историци Жозеф 

Ротшилд и Нисан Орен, според които в 1946 г. изборите дават на България парламент с 

най-силна опозиция в сравнение с останалите държави, окупирани от Червената армия, и 

че първата постсталинска стачка, регистрирана в тези страни, е на тютюноработниците в 

Пловдив през май 1953 г., опровергават мита за вроденото българско покорство пред 

комунизма. 
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От друга страна, фактите, че за четири години окупация на Франция немското Гестапо е 

получило близо 2 милиона писмени доноси, както и дейното участие на френската 

полиция в депортирането на френските евреи, не потвърждават генетичната привързаност 

на френския народ към свободата и единоборството му срещу окупатора. 

Но за да признае през 1999 г. Френската държава отговорността си в някои от най-

болезнените моменти на френската съвременна история, трябваше първо обществената 

преоценка да премине от политическата плоскост в нравствената, за което трябваше 

време. Чак в средата на 80-те години се появи интерес и възникна отношение към това 

близко минало, когато младото поколение изследователи, журналисти и общественици 

решиха да съборят табуто и повдигнат завесата, забулила истината. Днес, когато темпът 

на историята е ускорен, подобен развой очаква на запад и на изток преразглеждането на 

комунистическия период. Европейската идея зачена в отричането на нацизма и реално се 

утвърди благодарение на разгрома му. Съвременна обединена Европа успя да се оформи 

благодарение на срутването на Желязната завеса и рухването на комунистическата 

система, но тази нова Европа ще се роди като действителна сила не само когато изгради 

интегрирана икономика, финанси, сигурност, социално и културно пространство, но също 

когато съумя да отправи общ поглед върху общата история на континента. А това не може 

да стане без безусловно осъждане на комунизма и признаването на престъпната му 

същност. 

Постигането на подобен исторически и морален консенсус не минава непременно вече 

през конфронтация. Както комунизмът не бе съборен със сила, а сам се заличи поради 

тежкото си вродено увреждане, така той ще бъде неминуемо всеобщо отречен и без 

задължителната намеса на трибунал. Но затова пък в настоящият момент е необходимо да 

бъде събрана и запазена паметта, която безвъзвратно се изтрива и заличава. Време за 

история ще настъпи скоро след това, но засега не бива остатъкът от комунизма да се 

ползва от нашето нехайство, след като полето на паметта, върху което никне историята, 

остава още слабо разорано по цялото европейско пространство. 

Оптимистични надежди навява и развоят на усета към миналото, забелязан тази година 

при честването годишнината на съюзническия десант в Нормандия, който преди 60 

години сложи начало на освобождението на Европа от Хитлеристкото господство. За пръв 

път на подобно събитие бе поканен и присъства немският канцлер, с което Германия бе 

вече призната не като враг, а като потърпевша страна и тя жертва на нацизма. Същият 6 

юни 2004 г. телевизията показа как двама ветерани, единият десантчик, оживял на 

картечния огън, а другият немски картечар, стрелял по него, се прегърнаха на плажа на 

кървавия бряг и с това поставиха обща и окончателна присъда над  престъпното нацистко 

минало. 
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Що се отнася до комунистическото минало подобна постъпка остава още 

преждевременна, но това не пречи да се замислим и тук за възможността на бъдещо 

подобно разрешение, което да сложи край на комунизма и съответно на антикомунизма. 

За да се прекрати едно от най-крупните и пагубни за България престъпления на 

комунизма, който от 1923 г. до днес разделя народа на два враждуващи лагера, не е рано 

да се замислим дали не е уместно загиналите и оскърбените от тази конфронтация да 

бъдат всички признати като жертви на комунизма, без който те не биха станали нито 

жертви, нито палачи, а понякога и двете последователно. 

Комунизмът ще бъде най- безапелационно осъден в деня, когато Никола Вапцаров и 

Георги Марков, Трайчо Костов и Никола Петков, партизани и Горяни, а и всички други 

угнетени намерят място един до друг в пантеона на българската - т.е. на Европейската 

история, като жертви на една безмилостна илюзия. Нека помогнем да дойде подобен ден. 

Алфред ФОСКОЛО, „Европа, България и присъдата над комунизма”, Реч на 

конференцията "Международно осъждане на комунизма", Брюксел,  2004 г. 

-------  

Алфред (Фреди) Фосколо е роден през 1942 г. в София от смесен брак между българка и 

французин. Получава образованието си във Франция, завършил е право и българска 

филология. През 1966 г. е един от основателите на софийския Съюз за независимост и 

възход "Левски", който разпространява позив с обръщение към предстоящия IX конгрес 

на БКП с искания за излизане от Варшавския договор и свободни избори. По тази причина 

Фосколо е осъден на 15 години затвор за шпионаж. Излежава три от тях, след което е 

пуснат. Бяга нелегално във Франция с бъдещата си съпруга, откъдето организира 

бягството на други политически затворници, сътрудничи на известни български борци 

срещу комунизма и пише за България във френската преса. Дългогодишен сътрудник на 

сп. „Нова алтернатива“, което се занимава специално с Източна Европа. След 

промените правителството на Жан Виденов обявява за Фосколо за „персона нон грата“ 

през 1996 г. В крайна сметка той получава българско гражданство през 2002 г. и днес 

продължава да пише за България.   

„Килията „Сърп и чук” – сборник, Книжка 3, Септември 2014, София 

  


