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Млади читателю,

Тази непретенциозна книга е написана специално за теб! Тя не може 

да бъде учебник, нито изследователски труд, нито рецепта за действия или 

оцеляване, единствената   цел е да те накара да се замислиш. Ти, който си 

изправен пред бъдещето, имаш нужда да повярваш в себе си, в силата на 

своя дух – българския дух. Зрънцето, посято в нас, което пазим от древ-

ността и ни е запазило като нация и идентичност през вековете, е това, 

заради което сме жънали победи. То ни е помогнало да оцелеем и днес да 

бъдем част от голямото европейско семейство. То ни позволява да бъдем 

негови равностойни членове, което заслужаваме, защото сме там, където 

винаги сме били. Човек се стреми само и единствено напред. Историята 

никога не се повтаря същата.

Запомнете, млади хора, закърмени с този дух, вие можете и трябва да 

продължите делото на своите бащи и майки, дядовци и баби, които създа-

доха модерна България, като възвърнете мощта, достойнството и честта  .

„Тези, които имат привилегията да знаят, имат задължението да 

действат“, е казал Aлберт Aйнщайн.

Великото чудо на труда и познанието е оформило съзнанието, идеите 

за форма, симетрия и красота, вечния стремеж към съвършенство през хи-

лядите години, откакто се е появил човекът. Ако написаното в тази книга 

събуди вашия интерес и успее да проникне в съзнанието ви, ако ви накара 

да се замислите и да повярвате в себе си, това ще бъде наградата за моя 

труд!

Животът не е шоу, не е лотария! Животът е изпълнен с предизвика- 

телства!

LUCK SHOULDN’T BE PART OF YOUR PORTFOLIO! 

EXPECT THE EXPECTED!

КЪСМЕТЪТ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ЧАСТ  

ОТ ТВОЯТА ДЕЙНОСТ!

ОЧАКВАЙ ОЧАКВАНОТО!

(мото на швейцарските банки)
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Посвещение

Преди всичко искам да спомена с признателност родителите си – Ни-

кола Георгиев и Минка Колева, които са ме отгледали, възпитали и в едни 

от най-трудните моменти в живота на семейството направиха всичко въз-

можно с моя по-малък брат Стефан да получим най-доброто образование 

и възпитание, да бъдем полезни не само за себе си, но и на обществото, да 

бъдем честни, да уважаваме близките си и хората около нас, да се стараем 

да бъдем пример за подражание. 

Баща ми, роден в една махала на Еленския Балкан – едно от шестте 

деца на баба Цветанка и дядо Георги, на когото съм кръстен, тръгва от 

този край да търси препитание, установява се в Стара Загора, започва като 

чирак в кръчма, докато става съдружник в престижна фирма за алкохол-

ни напитки на един от добрите специалисти винари, известен като Кольо 

Шевката (познат сорт грозде и вино1). След национализацията бе обявен 

за незаконно забогатял, не бе му позволена държавна работа в новообра-

зуваното предприятие „Винпром“ като специалист винар и бе принуден да 

отвори павилион за продажба на безалкохолни напитки. Това се превърна 

в препитание на семейството ни и благодарение на него можахме да завър-

шим нашето образование с брат ми. 

Майка ми, родена пък в една махала на Габровския Балкан, е едно от 

петте деца на дядо Кольо и баба Недка. Двамата с баща ми се срещат в 

Стара Загора и се оженват.

1  Сортът шевка е от местен произход. Среща се из цялата страна, но по-големи насаждения има в района 
на Сливен. Зърното е едро, овално, синьо-черно, с изобилен восъчен налеп. Шевка има своето място като 
промишлен винен сорт за получаване на обикновени, но оригинални трапезни вина. – Б. а. 

Посвещение
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Всички те отдавна не са между живите, но продължават да живеят в 

мен. 

Искам да изкажа своята искрена и най-голяма благодарност на моята 

съпруга Нели Иванова Радева, с която имахме прекрасен, почти 45-годи-

шен брак, изпълнен с истинска, безкрайна и безумна обич, уважение, без-

пределна взаимна подкрепа, без която аз нямаше да постигна това, което 

най-много желаех и на което се бях посветил. Тя беше възпитана от роди-

тели със строги патриархални традиции, характерни за старите български 

семейства, израснала и учила в Казанлък и по-късно в Стара Загора. Ней-

ният баща, Иван Радев, е бил полковник, командир на полк и комендант на 

Казанлък. Съден от Народния съд, лежал в затвора 10 години и по-късно 

оправдан. На него тя дължеше упоритостта си, дисциплината и привър-

заността към семейството. Завършила Американския девически колеж в 

Ловеч и след това английска филология в Софийския университет, тя беше 

една от най-добрите преподаватели по английски език. Благодарение на 

това ние, особено съпругата ми и нейният баща, можахме да отгледаме, 

възпитаме и изучим нашия син от нейния първи брак, академик, доктор на 

медицинските науки д-р Иван Господинов Миланов. В битието ми на сто-

пански ръководител тя винаги когато ме придружаваше, внасяше особен 

респект, почитание и доверие сред партньорите ми. 

Ако съществуваше повторение на живота, безусловно бих повторил 

своя. 
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▲ Майка ми ▲ Брат ми Стефан

◄ Сватбата на майка ми и баща ми

►Моята сватба

▲  У дома. Съпругата ми и нашият син – бъ-
дещият академик Иван Миланов

▲Със съпругата ми на делово пътуване

Посвещение
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Увод

Словото е най-могъщото, най-значимото средство за познание между хо-

рата. С владеенето му можем да общуваме, да разберем бита, културата, 

историята, мечтите и достиженията на човечеството, да се докоснем до 

най-съвършените му творения. Чрез словото ставаме пълноценни хора, по-

лезни на себе си и на обществото. 

Защо е важно да се появят такива книги, в които все още останалите 

живи участници да опишат как се е развивала България след Втората све-

товна война, какво се е построило, каква промишленост се е създавала, как 

се е развивало селското стопанство, как се е изграждала и развивала ин-

фраструктурата, по какъв начин са били организирани здравеопазването, 

образованието и цялостният обществено-политически живот? Естествено 

е, че само от една книга, от един автор, трудно може да се добие цялостна 

представа за извършеното и постигнатото. Но когато и други се включат 

в това необходимо, полезно, но малко закъсняло дело, ще имаме точна, 

обективна информация за миналото. 

Няма бъдеще без минало. Миналото на народа не трябва да се забра-

вя, нито да се отрича. Създаденото от всяко поколение трябва да се знае, 

да се пази, да се ползва и усъвършенства от следващите. То трябва да се 

осмисли, да се трупа опит, защото опитът – това е комплекс от анализира-

ни решения. Анализът е мерило за свършената работа и предпоставка за 

достойно оценяване. Без безпристрастно познаване и извличане на всичко 

приложимо не може да има „светло бъдеще“. Само по този начин обще-

ството ще върви напред. 

В този труд нямам намерение да представям нашите биографии. Ние 

сме най-обикновени хора, израснали, учили и работили във времето на 
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ранния и на зрелия социализъм, а сега живеем в тъй наречената демокра-

ция. Повечето помним трите различни периода на обществено-полити-

ческото развитие на страната ни – преди 9 септември 1944 г., преди 10 

ноември 1989 г. и времето на прехода към демокрация. Няма да пиша за 

своето детство, къде и как съм учил, какви лудории съм вършил, как съм 

израснал, как са ме възпитавали, дали съм имал някакви пороци, как съм 

се осъзнавал и как съм станал добър гражданин. Дали някой се е родил със 

сребърна лъжичка в устата, или роднина му е завещал голямо богатство, 

как е тръгнал главоломно нагоре, за да стигне върховете на бизнеса и бла-

гополучието – за това обикновено пишат биографите на известните лич-

ности, за да покажат драматичното им превъплъщение. Мисля, че това не 

е важно. Важен е не човекът, важни са неговите дела. Затова ще се опитам 

да опиша какви дела сме вършили през времето. И да потърся причините 

да стигнем до сегашния период – когато нито преходът е завършил, нито 

демокрацията се е появила, нито се знае какво ще се появи и в каква форма. 

Едва ли в една книга ще могат да се опишат всички етапи на създа-

ването, развитието и усвояването на различните сложни и в много случаи 

нови производства. Едва ли и аз с моите скромни литературни умения ще 

мога да го сторя, но ще се постарая да бъда обективен и най-важното – да 

не се поддавам на носталгични настроения и политически пристрастия. 

Ще се постарая в максимална степен точно да разкажа за създаването на 

тежкото машиностроене, тъй като съм участвал пряко, ръководейки бли-

зо 15 години неговото начало: от първа копка до освобождаването ми от 

длъжност през януари 1990 година. Това не се различава съществено от 

създаването и изграждането и на други модерни отрасли на промишле-

ността – каростроенето, електрониката, промишлените роботи, гъвкавите 

автоматични производствени системи (ГАПС) за различни производствени 

процеси, внедрени в заводите за механично обработващи машини – ЗММ, 

заводите за запаметяващи устройства – ЗЗУ, и много други предприятия. 

Всички тези нови производства в различните отрасли на икономиката не-

двусмислено показват по какъв път беше тръгнала България – да укрепва 

производствената си мощ, да бъде конкурентен (и желан) партньор на раз-

витите страни. 

Бих се обърнал към колегите си, участвали в изграждането и създава-

нето на тези отрасли, да опишат извършеното, за да го огласят и да запоз-

наят младото поколение с истината за онова време – че България не е била 

дестинация за евтин алкохолен и секс-туризъм; че наред с розовото масло, 

Увод
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баниците, киселото мляко и лютеницата бяхме създали силна и развиваща 

се промишленост (за съжаление вече унищожена). И партньорите ни от 

развитите страни не идваха само за туризъм и лов, а за сътрудничество в 

много области. Ние – моето поколение и всички участвали в този процес, 

сме длъжни да разкажем пред обществото за пътя, по който вървяхме, за да 

градим модерна, индустриална, просперираща, конкурентоспособна дър-

жава.

Събитията, които представям в тази книга, не са и не могат да бъдат за-

слуга на една или няколко личности, нито дори на определена група хора. 

За такива големи и стратегически програми е необходим целият потенциал 

на държавата, всички политически, административни, икономически ин-

ституции и звена. Това бяха програми на партията и правителството, които 

мобилизираха огромен човешки ресурс, за да се реализират, и то в много 

кратки срокове. Ще се опитам да представя поне хората, които са участва-

ли заедно с мен – инженери, специалисти, изпълнители. Те работеха все-

отдайно, отдаваха знания, опит и енергия, за да се изпълни програмата за 

ускорена индустриализация на страната ни, за да може България да стане 

достоен и желан партньор не само в Европа, но и по света. Всички тези 

хора изстрадваха трудностите и неуспехите, неуморно търсеха решения, 

но още в първите месеци на „демократичните промени“ бяха отстранени 

от работа поради измислени и натрапени политически причини. Постиже-

нията им бяха охулени, а самите те – изпратени в забрава. 

Искам да заявя още в началото, че не внушавам някакви настроения за 

възмездие или връщане към стари порядки на управление, на стари методи 

за работа и други такива подобни. Няма и да критикувам или отричам на-

правеното в социалистическото минало. Вече 25 години слушаме за цялата 

„трагедия“ и „последствия“ от миналото, което е виновно за всичко лошо, 

което ни сполетява през прехода и демокрацията. Този стил са усвоили 

всички редуващи се управляващи – обвиняват предното управление, дока-

то са на власт, а след това по същия начин продължава следващото. Новата 

ни история е богата с личности, групировки, партии, чиято единствена цел 

е да вземат държавното управление в свои ръце и да го подчинят на ин-

тересите си. Противопоставянето и взаимните обвинения стават ежедне-

вие и основен метод за пропаганда и спечелване на власт. Нашият духовен 

учител Петър Дънов е написал: „Ако искаш да бъдеш силен, не говори за 

хората! Който одумва хората, той психически се възпрепятства, не може 

правилно да се развива.“ 
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Също така нямам намерение, а и не е в моите възможности да пред-

лагам програми за развитие или модели за управление. Това могат да на-

правят единствено хората, българският народ – но само след като си даде 

ясна сметка за положението си. Смятам, че би трябвало всеки да си зададе 

тревожните въпроси, които не ми дават покой и които се опитвам да из-

ложа във втората част на тази книга: Защо за тези 25 години човешките 

ценности започнаха да изчезват и се превръщаме в алчни, брутални хора, 

защо ставаме по-бедни, защо нацията ни се топи и масово емигрира, защо 

разрушихме доброто си здравеопазване и станахме една от най-болните 

нации, защо отрекохме доказалата се система на образование и се превър-

нахме в полуграмотна нация, защо народ с богати културни традиции се 

обърна към чалгата и кръчмарската култура... И още много защо!

Ако се опитаме да анализираме защо България е най-бедната страна в 

Европейския съюз, то не е само поради липсата на стабилни институции, 

бюджетния дефицит и липсата на финансова дисциплина. Основната при-

чина е растящите различия в конкурентната способност от центъра към 

периферията. Получи се механичен сбор от различно развити икономики, 

а всички жители на Съюза искат да живеят по еднакъв стандарт. Ние бър-

зо ликвидирахме цели отрасли от икономиката и охотно отваряхме пазара 

си за стоките на западните фирми; затворихме атомните си мощности без 

абсолютно никаква техническа причина – единствено под политически 

натиск. Превърнахме се в много изгоден пазар на други страни, даже за 

бизнес лица на годината се титулуваха тези, които продаваха най-много 

внесени стоки от чужбина. Отчитахме бум на чуждите инвестиции, но в 

какво – в построяването на лъскави офиси за търговски фирми. Вероятно 

вече ще можем да отчетем най-много молове на глава на населението, но 

къде са инвестициите в производство? Представителствата на фирмите, 

свързани с производство, масово се изтеглиха в съседните страни. А без 

производство не може да има стабилна икономика, социални придобивки, 

висок стандарт на живот. 

Повече от 25 години по този път ни превърнаха в най-бедната държава 

в Европа, с най-голяма емиграция, без почти никакво производство, иконо-

мически изцяло зависима от внос и политически почти напълно подчинена 

на Европейския съюз и САЩ. 

В крайна сметка ние, българите, най-после трябва да си отговорим на 

въпроса какви искаме да бъдем: страна с авторитет и развита икономика, 

или задният двор на Европа, търсена за алкохолен туризъм, обслужваща 

Увод
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богатите и водещите нации, молеща се за помощи, чакаща подаяния. Нор-

мално ли е все повече хора да ровят кофите за боклук, по улиците да стоят 

хора, молещи за жълти стотинки, кражби по домовете и по улиците да са 

всекидневие. Такава ли демокрация сме очаквали? За такава ли демокра-

ция хората протестираха? Ние всички трябва да решим какво искаме: как-

ви програми, форми на управление, какви лидери. Демокрацията не само 

го разрешава, тя го изисква от нас!

Можем ли да променим живота си? Можем ли да приемем високи кри-

терии, да бъдем взискателни към себе си, да общуваме така, че да бъдем 

полезни за околните и за себе си. Всеки се стреми да „пробие в живота“, 

да постигне повече, да не остане зависим и подчинен. Животът често е 

непредвидим, но за да успее да се реализира човек, трябва да спазва някои 

основни правила. Те не са измислени от мен, но съм ги ползвал в живота 

си, а и съм наблюдавал прилагането им от други:

• Знай точно какво искаш и не се отказвай от желанието си!

• Харчи само за насъщните си нужди.

• Основното от получените пари заделяй за инвестиции.

• Бъди благодарен за полученото. Не ставай роб на искането.

Може би тези правила днес звучат смешно и наивно, мнозина вероят-

но ще кажат, че това е утопия. В обществото сега се ширят корупция, алч-

ност, стремеж към презабогатяване – на всяка цена и с всякакви средства, 

без мисъл за бъдещето. 

Аз не съм някакъв идеалист, нито имам намерение да поучавам и да 

давам рецепти за успех и просперитет. Това всеки го решава сам за себе си. 

Но така както живеем, накъдето върви обществото, ще продължава да се 

задълбочава разделението на бедни и богати, на привилегировани и обез-

правени, на господстващи и потиснати. Разбира се, че не отричам всичко 

чуждо. Напротив – приемам, почитам и се съобразявам с чуждите пости-

жения. Те са резултат от години и векове усилия и жертви на народите, те 

са върхове на прогреса и на културата. Но ние като нация трябва да се стре-

мим да бъдем равностойни, да не пренебрегваме своите постижения, да не 

копираме буквално всичко, да ползваме и внедряваме техните достижения 

и опит съобразно нашите условия, и то само в наша полза. Тогава ще бъдем 

нация знаеща и можеща, достоен партньор в общността. 

България беше третата страна, след СССР и САЩ, в космическите из-

следвания и в изработването на съоръжения и екипировка за космическите 

спътници. Ние бяхме първите, които разработиха чрез методите на хидро-
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лизата специални храни за космонавтите, в които храни се запазваха необ-

ходимите хранителни качества. Направиха го наши изявени учени: акад. 

Цветан Цветков от Българската академия на науките, проф. Владимир Алек-

сандров, съвместно с колективи специалисти, дали своя труд и знания за 

човечеството. Българската държава, с нейните ръководители, много широко 

и целенасочено ползваше разработките на нашите учени, особено огромния 

потенциал на Българската академия на науките. По решение на висшето ръ-

ководство на държавата се основаваха научноизследователски институти, 

лаборатории и различни звена за научни изследвания, както и много специа-

лизирани проектантски институти, които създадоха огромни възможности 

за развитие и внедряване на продукти от почти всички области на промиш-

леността и селското стопанство. Това беше жизнено необходимо, за да може 

да се разработват нови продукти и да се внедряват и организират в производ-

ството. България може да се гордее със създаването на редица нови проду-

кти и изобретения в електрониката, химическата промишленост, особено в 

селското стопанство. Бяха създадени нови сортове селскостопански продук- 

ти – оригинални и с неповторим и всепризнат вкус и качества. Нови, ти- 

пично български сортове пшеници, зеленчуци (особено българските дома-

ти), български плодове, които бяха предпочитани и търсени на световния 

пазар. Българското традиционно земеделие, с многовековното си същест-

вуване, получи огромно развитие в добив и разнообразие благодарение на 

включването на огромен научен потенциал и не на последно място – със 

създаването и организирането на колективни добивни и преработвателни 

стопанства. 

Като говоря за тази действителност, не мога да не питам с гняв и болка 

защо всичко това беше унищожено по най-вандалския начин? Ще бъде ли 

потърсена отговорност за причинената икономическа, финансова и соци-

ална катастрофа? Защо пренебрегваме фактите?

• НАСА (Национално управление по въздухоплаване и изследване на 

космическото пространство; National Aeronautics and Space Administration) 

е правила официално предложение за разработването и създаването на съв-

местен американско-български космически спътник. Въпросът е бил обсъж-

дан на най-високо равнище у нас, предложението е било одобрено, но не се 

е осъществило поради многото политически пречки, съществували тогава. 

• България беше първата и единствена страна от социалистическия ла-

гер, която започна производство на промишлени роботи съвместно с япон-

ската фирма „Фуджицу“. 

Увод
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• България първа и единствена от социалистическия лагер организира 

и произвеждаше дискови запаметяващи устройства по технологии на воде-

щи западни фирми въпреки ембаргото, наложено от САЩ, върху предоста-

вянето на технологии и оборудване на социалистическите страни.

• В областта на машиностроенето се открояваха ЗММ (Заводът за ме-

талорежещи машини), заводите за тежко машиностроене в Радомир, Русе 

и Хасково. Това бяха предприятия, изградени с най-новите технологии, и 

имаха технологичната възможност да произвеждат всякакъв вид оборудва-

не за нуждите на почти всички отрасли в промишлеността. 

• България единствена от социалистическия лагер произвеждаше елек-

тро- и мотокари, като задоволяваше нуждите на целия социалистически 

лагер и много други страни. 

В много области се правеха първите стъпки, усвояваха се нови техно-

логии, подготвяха се специалисти. Изделията не бяха на световно ниво, но 

никоя страна по света не е започвала веднага с най-доброто и най-високо-

технологично изделие, без да е минала по дългия и труден път за усвоява-

нето на новите производства. И при нас се изискваше време, придобиване 

на опит, усъвършенстване качеството на изделията. 

Всички успехи в бизнеса, особено в материалната сфера, започват с 

провал. Успехът е временно явление, а провалът е навсякъде. Успехът ви-

наги идва по метода проба – грешка. 

По тези въпроси много се е писало и обсъждало. Без да претендирам 

за някакъв принос, бих обобщил моето виждане. За успеха, напредъка и 

благоденствието условията са:

• Професионални умения и предприемчив дух.

• Използване на научни методи.

• Изградена политическа система на собственост (частна, обществена, 

държавна) и индивидуална свобода, правово защитени.

• Наличие на потребителско общество.

• Натрупване на капитали и ефективното им използване.

• Трудова етика във всички аспекти (дисциплина, професионализъм, 

трудови навици, колективизъм, спазване и почитане на йерархията – пи-

рамидата не трябва да бъде обърната с върха надолу) и спазване на закон-

ността.

За съжаление България, през всичките етапи на своето развитие, не е 

имала стабилни институции. Всяка политическа промяна е последвана от 

драстична промяна в държавните органи и в законите, като че ли животът 
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започва с новото управление. В развитите държави правителствата се сме-

нят, но институциите остават, икономиката работи, целият обществен и 

културен живот си продължава. Даже по време на световните финансови и 

икономически кризи институциите са действали. 

След „демократичните“ промени у нас се настаниха различни пред-

ставителства, нароиха се институти за какви ли не изследвания – демо-

кратични, пазарни, разни „отворени“ и „затворени“ общества. В повече-

то случаи те провеждаха политика, която не е в полза на нашата страна. 

Високоплатени специалисти услужливо прокарваха и защитаваха чужди 

интереси, с ярост отричаха всичко, което нашата страна беше постигнала. 

А много от нашите политици с раболепие и с чувство за малоценност при-

емаха всичко. 

Авторитет, признание, уважение не се гради с преклонение и подчине-

ние, а с борба за интересите на страната и истинско национално достойн-

ство.

Дано моят труд помогне да намерим пътя си!

„Да бъдем равни с другите европейски народи, 
зависи от нашите собствени задружни сили“

Васил Левски

Увод
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Тази мисъл на Дейл Карнеги не е нова, но нейният смисъл е толкова ши-

рок, че може да се употреби и в настоящото време, а и много добре харак-

теризира нашето положение. 

„Когато някой гладува, не му подарявай риба,  
а го научи да лови!“

Мисля, че с този афоризъм на Конфуций по алегоричен начин би могло да 

се опише състоянието на нашата икономика и промишленост след Втората 

световна война и в частност на енергетиката, химическата промишленост, 

машиностроенето – значително изостанали, недостатъчни за задоволяване 

потребностите на страната ни. 

И по какъв път на развитие тръгнахме. 

Част първа
„Ако искаш да гребеш мед,  

не ритай кошера“





|  23

ГЛАВА 1  
Пътят на надеждата –  

малко история

Планът Маршал
След края на Втората световна война, след разрухата, светът започна то-

тална мобилизация за възстановяване. Веднага се оформиха два лагера –  

Източен и Западен. Западът се обедини в общ блок и хвърли целия си по-

тенциал за възстановяване на икономиките на победените държави. Все-

известно е какво представлява светът след Втората световна война. Евро-

па, с изключение на Швейцария, е с почти унищожена инфраструктура, 

производство и население. Азия е провокирана от борбата между Япония 

и Китай, а голяма част от страните от Тихоокеанския регион, Северна Аф-

рика, балтийските и средиземноморските страни са вплетени в жестока 

битка за освобождаване от примката на окупацията. Пораженията върху 

икономиките са огромни, човешките загуби силно намаляват и трудовите 

ресурси. Светът се изправя пред непосилна на пръв поглед задача – как да 

се спре разрухата, как да се предотврати нейното разрастване, как да се 

възстановят икономиките. 

Планът Маршал, известен официално като Програма за възстановя-

ване на Европа (European Recovery Program, ERP), е програма на САЩ 

за възстановяване на неокупираните от Червената армия страни в Европа 

след Втората световна война, с изключение на Испания, тъй като там още 

продължава режимът на генерал Франко и съществува опасност от възраж-

дане на фашизма. Турция също е включена в програмата. Инициативата 

е на държавния секретар на САЩ Джордж Маршал (1947–1949) и носи 

глава 1 Пътят на надеждата – малко история
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неговото име. (По-подробно за Плана Маршал виж Приложение 1) Офи-

циално планът е икономически, но всъщност е чисто политически – основ-

но условие за получаването на помощи е в правителствата на страните да 

няма комунисти. Това означава, че изключва Съветския съюз и страните от 

Източна Европа, тоест нито една държава под съветски контрол няма да 

има достъп, макар че са поканени за участие. От друга страна, Йосиф Ста-

лин намира плана за „много опасен“ и забранява участието на страните от 

Източна Европа и Съветския съюз. За да получат помощ, Франция и Ита-

лия изгонват комунистическите представители от правителствата, които са 

спечелили изборите след Втората световна война. Планът действително се 

реализира в западноевропейските държави и довежда до бързото им въз-

становяване и бъдещ просперитет. 

По това време в Германия има четири окупационни зони – американ-

ска, британска, френска и съветска. Американската, британската и френс-

ката се обединяват и на тяхната територия се създава Федерална републи-

ка Германия – ФРГ (май 1949 г.). Основана е и Германска демократична 

република – ГДР (октомври 1949 г.), като СССР предава властта на ГЕСП 

(Германската единна социалистическа партия). 

Планът Маршал се оказва от жизненоважно значение за укрепване на 

следвоенната икономика в Западна и Централна Европа. В плана е вклю-

чена и Япония, въпреки отчаяната съпротива на японския военен генера-

литет. Предоставените инвестиции подпомагат бързото възстановяване на 

победените страни след Втората световна война. От друга страна, тази по-

литика на САЩ дава тласък за развитието и на американската икономика. 

Или, казано с думите на генерал Маршал, „Като работим за доброто на 

света, работим за своето добро“. 

Още преди края на войната американците разработват и предлагат 

Плана Моргентау (по името на Хенри Моргентау, министър на финансите 

на САЩ), наречен и Програма за предотвратяване разпалването на Трета 

световна война. Тази програма предвижда разделяне на Германия на части, 

като по-важните индустриални райони преминат под американски контрол, 

ликвидация на тежката промишленост, демилитаризация и превръщане на 

икономиката   в аграрна. На този план се противопоставя Хари Уайт, кой-

то по-късно става един от архитектите на Бретънуудската система за фи-

нансово-икономическо приложение на Плана Маршал. Планът Моргентау 

обаче се появява в медиите и е подложен на остра критика от британската 

и американската общественост. По-късно (1948 г.) се установява, че Хари 
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Уайт е съветски агент, който предава плана чрез ГРУ в Москва, откъдето 

пък предвидливо го изпращат в столицата на Третия Райх, за да се осуети 

сепаративният мир между Великобритания и САЩ. 

На Московската конференция в края на 1943 г. Съветският съюз, който 

изнася основната тежест във Втората световна война, се присъединява към 

западната философия за безусловна капитулация на Германия, а Молотов 

и Сталин изключват възможността за следвоенното   разделяне. Компро-

мисно „Тримата големи“ се споразумяват всяка страна да има своя окупа-

ционна зона в Германия. 

Съветският съюз и съюзниците
Не бива да се обезличава и премълчава решаващата роля на Съветския 

съюз за разгрома на фашистката армия и спечелването на войната. Съю- 

зът между „Тримата големи“ не е за да се помогне на Съветския съюз във 

войната, а за да се контролира евентуално разпространение на социалис-

тическия режим към повече страни. Добре е известна секретната корес-

понденция между Сталин, Рузвелт и Чърчил, която беше публикувана в 

книга и издадена в Съветския съюз в края на 50-те години на миналия 

век. От нея се вижда, че в повечето случаи военната помощ, която САЩ 

дават за Източния фронт, е остарели оръжия, понякога негодни за употре-

ба. Днес обаче руската концепция е малко по-друга – акцентира се върху 

това, че помощта е покривала немалка част от нуждите на тогавашния 

СССР. Оспорват се данните за количеството и качеството на доставяна-

та техника, а и плановете за достъп до нови модели въоръжение и про-

мишлено оборудване. В интервю за „Руски дневник“ (2015 г.) директорът 

на Международния център за история и социология на Втората светов-

на война и нейните последствия към Висшата школа за икономика Олег 

Будницки заявява, че по време на Втората световна война съюзниците са 

предоставили на СССР огромна помощ, включително и по програмата за 

ленд-лийз (заем-наем):

• САЩ са доставили около 15 хиляди самолета, включително изтреби-

телите „Аерокобра“ и бомбардировачите „Бостън“, които са били използ-

вани от съветската авиация. Към онзи момент това са били най-съвремен-

ни самолети. С „Аерокобра“ е летял знаменитият съветски ас Александър 

Покришкин, както и цялата му ескадрила. Той е свалил 59 самолета на 

противника, 48 от които благодарение на американската техника.

глава 1 Пътят на надеждата – малко история
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• Само през 1941 г. армията е загубила 58% от автомобилния си транс-

порт. За да компенсират тези загуби, съюзниците са доставили в СССР над 

400 хиляди автомобила, преди всичко – камиони.

• Освен готова техника, доставяни са суровини (метали, химикали) 

и продукция, която не се е произвеждала в СССР. Повече от половината 

съветски самолети са били произведени с алуминий, доставен от съю-

зниците.

• Съюзниците са доставили в СССР 1900 локомотива, а за същия пе-

риод в страната са произведени само 446. Доставени са 11 хиляди железо-

пътни вагона, а за същото време в СССР са произведени малко над хиляда.

Съюзническите сили се включват във войната, когато вече се очерта-

ва какъв ще бъде краят, като провеждат известната операция „Нормандия  

Неман“. Напоследък западните страни удобно премълчават фактите и 

представят тази операция като решаваща за победата. 

Американските окупационни части в Германия разрушават единната 

производствена система, изнасят много индустриални предприятия, лик-

видират над 900 завода, децентрализират банковата система, привличат 

на работа в Съединените щати водещи инженери, учени и специалисти в 

областта на военната и на химическата промишленост, главно за производ-

ство на бойни химически вещества. Съветският съюз също изнася заводи, 

отделни производства и културни ценности от своята окупационна зона. 

По този начин победителите в тази убийствена и жестока война по-

лучават репарации, които водят до рязко спадане на жизненото равнище 

в Германия. Две трети от населението страда от недояждане, а повечето 

работници са на ръба на оцеляването. 

Очертават се двата лагера – с два типа политически системи и социал-

но-битови условия, с различни възможности за икономическо развитие. И 

светът, вместо да си отдъхне от разрухата, мизерията, масовите жертви от 

войната, отново започва надпревара, противопоставяне, борба за влияние 

и световно господство. Възникват нови усложнения и конфликти, от които 

винаги губещи са народите от целия свят. 

Студената война
Доктрината за цялостно възстановяване на икономиките на загубилите 

войната държави, както и тоталната агресия – икономическа, идеологиче-

ска и морална (манипулиране и внедряване на хора за разпространяване 
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на най-низките пороци на човечеството), бележат началото на Студената 

война (1947 г.), изцяло насочена срещу Източния блок. Тя в много голяма 

степен изтощаваше малките и бедни държави. 

В наложената надпревара между двете системи имаше само един 

начин Източният блок да оцелее и да се избегнат нови военни конфлик- 

ти – възстановяване и развитие на икономиките на държавите чрез изграж-

дане на нови мощности, създаване на нови производства с конкурентна 

продукция, равностойно участие в международното разделение на труда. 

В противен случай рискувахме да останем изцяло зависещи от големите 

държави, които преследваха само своите интереси. Неведнъж техните ли-

дери са го заявявали открито. 

Преди да се спра на действията на страните от Източния блок, ще се 

опитам да представя политиката на Западния блок, която се провеждаше 

през целия период до падането на Берлинската стена. 

Американската политика
Политиката на САЩ след Втората световна война последователно се на-

сочва към деградация на Източния блок, начело със СССР, и постепен-

но глобализиране на американските интереси. След 1947 г., в началото на 

Студената война, се приемат различни документи за насоките на външната 

политика на САЩ. Възгледите на държавния секретар Дийн Ачесън, из-

ложени в меморандум, са за прилагането на отблъскваща стратегия, която 

„да посее семената на деструкция в съветската система“, след което САЩ 

да наложат споразумение, съответстващо на техните глобални интереси. 

През 1949 г. американският шпионаж в Източна Европа е възложен на 

Райнхард Гелен, ръководил преди това германското военно разузнаване на 

Източния фронт. Появява се концепцията от 1948 г. на Джордж Кенан, ос-

новаваща се на прилагането на сила срещу държави, проявяващи „завист 

и неприязън“ към САЩ. По-късно, през 1955 г., елитна група констатира, 

че основният проблем с комунистическите държави е отказът им да из-

пълняват отредената им спомагателна роля – да допълват промишлените 

икономики на Запада. 

Ако разгледаме някои основни представители на различните полити-

чески възгледи за щатската политика по това време, се очертават следни-

те много интересни тенденции: Уолтър Липман е един от тъй наречените 

реалисти – определя американската политика на сдържане като „изтощи-
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телна“ за американската икономика и ресурси. Хенри Уолас пък смята, че 

САЩ нямат моралното право да водят такава политика, защото съветската 

сфера на влияние в Източна Европа е легитимна и американската съпроти-

ва срещу нея увеличава напрежението в международните отношения. Той 

е за политика за всеки определен случай, отнасящ се до американските 

интереси, а не универсални, глобални принципи. На 12 септември 1946 г. 

Х. Уолас заявява в „Медисън скуеър гардън“, че „Америка е загубила своя 

морален компас и води външна политика, основана на принципа на лъжата, 

насилието и недоверието. Независимо дали ни харесва, или не, руснаците 

ще се опитат да наложат социализма в тяхната сфера на влияние, точно 

както ние се опитваме да установим демокрация в нашата“. Хенри Кисин-

джър явно не е съгласен с позицията на Уолас, особено що се отнася до 

забележката му, че „САЩ нямат никакво право да се намесват едностранно 

във вътрешните работи на която и да е страна по света“. Цитирайки го, 

Кисинджър бърза да отбележи със задоволство, че тези негови твърдения 

са били опровергани напълно с комунистическия преврат в Чехословакия, 

блокадата на Берлин и нахлуването в Южна Корея. Като дава тези примери, 

Кисинджър премълчава факти за намесата на САЩ във вътрешните работи 

на други държави. Той пропуска „американския износ на демокрация“ при 

намесата им в Китай през 1946–1951 г., Франция през 1947 г., Италия през 

1947 г., Гърция през 1947–1949 г., Филипините през 1949–1953 г., Корея 

през 1945–1953 г., Албания през 1949–1953 г., Иран през 1953 г. В тези дър-

жави САЩ присъстват с финансова подкрепа, операции на ЦРУ, военни 

операции, политически натиск срещу законните правителства там1. 

Реакция на СССР
През първата половина на 50-те години САЩ и западноевропейските 

държави укрепват активно границите на своя съюз. На 31 март 1954 г. Съ-

ветският съюз прави интересен дипломатически ход, като в нота до пра-

вителствата на САЩ, Великобритания и Франция предлага да бъде приет 

в НАТО. Последвалият отговор определя и истинската същност на орга-

низацията. Предложението е отклонено под предлог, че ако се изпълни, 

„ще се промени същността на Пакта“. На Женевското заседание през юли  

1  По Стефан Анчев. „Студената война – идеологически сблъсък или война за ресурси“. В. Нова зора, 
2011, бр. 36 и 37.
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1955 г., когато Варшавският договор е вече създаден, съветското прави-

телство подновява молбата си. При нейното огласяване в залата настъпва 

гробно мълчание, спомня си тогавашният министър на външните работи 

Андрей Громико. Отговор не е даден нито тогава, нито по-късно. 

Студената война не е толкова идеологическа, колкото икономическа. 

На практика следвоенното противопоставяне е борба за ресурси, където 

идеологическите постулати са необходими за ангажиране вниманието на 

общественото мнение в отделните държави, както и за замъгляване и раз-

миване на истинските цели. За управляващите е много по-лесно да обяснят 

политика на практики, основани на идеологията, политическия и иконо-

мическия алтруизъм, а именно „спасяването“ и „защитата на ценностите 

на демокрацията“, отколкото признанието за неоколониализъм. Полити-

ка, позната от древността, развита от Третия райх под ръководството на 

Гьобелс, доразвита и осъвременена през периода на Студената война и ус-

пешно прилагана в наши дни. 

Последните събития в Ирак, Арабската пролет, намесата в Либия, Си-

рия, Ливан доведоха до създаването на Ислямска държава, която сега тряб-

ва да бъде унищожена насилствено, с военна намеса. От това печелят един-

ствено върхушката, хората от военнопромишления комплекс, най-тесният 

кръг в управлението на САЩ, а губещи са народите и на двете страни2. 

Ефектът от противопоставянето
За съжаление войните, дали „студени“, или „горещи“, никога не за-

вършват с победители, никога не носят така очакваното спокойно и мирно 

благоденствие за човечеството. Само определен и нищожен по своите ма-

щаби кръг от хора печелят безобразно много – точно описано от изключи-

телния икономист, носителя на Нобелова награда по икономика Джоузеф 

Стиглиц. Тези войни и противопоставяния действително водят до изтоща-

ване на икономиките на всички участващи страни, ангажират огромен чо-

вешки и материален ресурс за създаване на средства за масово унищоже-

ние на хората, вместо този ресурс да се впрегне за подобряване на живота, 

на здравеопазването, на образованието, за ликвидирането на мизерията и 

глада. 

2  Тези констатации и събития са извадки от статията на Стефан Анчев, публикувана във вестник „Нова 
зора“ – „Студената война – идеологически сблъсък или война на ресурси“, с някои съкращения и 
добавки.
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Неслучайно хората по света усещат и виждат, че нещо не е наред, и 

искат промени, каквито настъпиха след размирните 1848 и 1968 г. Подобни 

събития станаха и през 2008 г. с началото на световната финансово-иконо-

мическа криза, която обхвана почти целия свят и особено САЩ. Основ-

но млади хора започнаха масови протести първо срещу неравенството в 

американското общество, постепенно разпрострели се и в други държави. 

Младежкото движение „Окупирай Уолстрийт“ протестираше срещу мла-

дежката безработица, достигнала до 40% от началото на кризата през 2008 

г., срещу неравенството, като техен девиз стана „Ние сме 99-те процента“3. 

Протестиращите са го подели като ехо от заглавието на статията на Джоу-

зеф Стиглиц, написана за списание „Венити Феър“ – „На единия процент, 

за единия процент, от единия процент“, където авторът е описал засилва-

щото се свръхнеравенство в САЩ и политическата система, която дава не-

пропорционален вот на тези от върха. Изводът е, че в системата има нещо 

сбъркано, гнило, несправедливо, порочно – нещо, което постепенно води 

към гибел на част от човечеството и огромно богатство за този 1%. Освен 

Джоузеф Стиглиц в книгата „Цената на неравенството. Как днешното раз-

делено общество застрашава бъдещето ни“, по тези въпроси пишат много 

други видни икономисти – Пол Кругман в „Завръщането на икономиката 

на депресията и кризата от 2008 г. “, Джон Куигин в „Зомби икономикс“, 

Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън в „Защо нациите се провалят – къде 

са корените на силата, просперитета и бедността“. 

В края на своята книга, в главата „Има ли надежда“, Джоузеф Стиглиц 

пише: „Програмата за политическа и икономическа реформа, разгледана в 

тази глава, предполага, че докато пазарните сили играят известна роля при 

създаването на настоящото неравенство, в крайна сметка те се формират 

от политиката. Ние можем да оформим тези пазарни сили по нови начини, 

които да стимулират повече равенство. Ние можем да накараме пазарите 

да работят или поне да работят по-добре. Също така ние никога няма да 

създадем система, при която да има пълно равенство на шансовете, но поне 

можем да създадем повече равенство на шансовете.“ Може би авторът има 

право, но въпросът е може ли да стане това и как, като предизвикалите това 

неравенство управляващи света продължават да го управляват и продъл-

жават да се възпроизвеждат. Те са „зомбирани“ и програмирани да търсят 

всевъзможни начини за презабогатяване. Досега не се е появила (освен ня-

3  Стиглиц, Джоузеф. Цената на неравенството. Как днешното разделено общество застрашава бъдеще-
то ни. Издателство „Изток-Запад“, 2014.
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какви наченки) нова политическа система и ще трябва да приемем извода 

на Джоузеф Стиглиц за „малко подобрение на системата“. 

Двата блока
За да не бъда възприеман като голословен песимист, крайно отрицателно 

настроен към демократичните промени, ще се опитам да опиша процесите 

след края на Втората световна война – как са се развивали двете системи, 

в какви условия и защо по този начин. 

След оформянето на двата блока след Втората световна война – Запад-

ния и Източния, икономиките също се разделиха на два типа – пазарна (за-

падна) и планова – социалистическа (източна). Западната се развиваше ус-

пешно според Плана Маршал, а за източната беше създаден СИВ (Съвет за 

икономическа взаимопомощ), в който членуваха всички социалистически 

държави под ръководството на СССР. Целта беше да се обединят и коорди-

нират плановете и програмите им и чрез взаимно подпомагане, използване 

на природните ресурси и интелектуалния потенциал на отделните държави 

в кратки срокове да се преодолее разрухата от войната, да се пристъпи към 

бързо индустриално развитие и осъвременяване на икономиките, значи-

телно да се подобри жизненият стандарт на народите. Необходимо беше 

разликата при създаването на двата блока, която все повече се задълбочава-

ше, да бъде преодоляна. В противен случай страните от социалистическия 

лагер щяха да се превърнат в колониален придатък на западните държави. 

България правилно избра посоката на развитие. В началото, след Вто-

рата световна война, имаше някои залитания, лутания в избор на пътя, но 

след 70-те години на миналия век започна истинското изграждане на мо-

дерна индустриална България. 

глава 1 Пътят на надеждата – малко история
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ГЛАВА 2  
Първи стъпки по големия път

Откъде тръгнахме
На всички ни беше известно, че след Втората световна война България е 

една от най-бедните държави. Независимо от разрушенията по време на 

войната все пак другите страни, като Чехословакия, Полша, Унгария, бяха 

с далеч по-развита промишленост и селско стопанство, с традиции и опит, 

разполагаха и с доста висококвалифицирани кадри. Някои от тях не бяха 

спирали да произвеждат и доставят различна продукция, в това число и 

военна, за Германската армия. Това беше сериозна предпоставка за бързо 

възстановяване след войната, бързо обновяване на заводите и предприяти-

ята и започване на производство. 

Нашите фабрики и предприятия бяха малки, повечето по-скоро рабо-

тилници и цехчета, произвеждащи главно стоки за бита и съвсем малко за 

преработка на селскостопанска продукция. Селското ни стопанство беше 

предимно разпокъсано, земята се обработваше по примитивен начин, а 

продукцията задоволяваше основно собствениците и вътрешния пазар. За 

индустриално, механизирано селско стопанство не можеше да се мисли, 

защото преобладаваха дребните и средните собственици, които нямаха 

възможност да използват съвременна техника.

Инфраструктурата също беше повече от плачевна – окаяни пътища, 

примитивен жп и автомобилен транспорт. Някои от заможните българи 

пращаха децата си в чужбина да се изучат, да придобият занаят и „да се 

отракат“. Отваряха някоя фабрика или кантора, даряваха пари за училища 

и читалища, за култура, като по този начин се стремяха да доближат Бъл-

гария до „цивилизацията“. Превръщането ни от балканци в европейци и 
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аналогия с членството в Европейския съюз много добре са представени в 

есето на нашия именит съгражданин Анжел Вагенщайн „Под балкона на 

Европа. Серенада за балканска гайда“. И тогава, както и сега, някои еми-

грираха в чужбина, но много не забравяха да се върнат и прилагаха своите 

знания, придобити с парите на родителите си. 

Като по-значими за времето си предприятия бяха тютюнопреработва-

щите, винарските изби (за производство на спиртни напитки), текстилните 

предприятия, основно в градовете Габрово и Сливен; килимарските цех-

чета (за котленски и родопски килими), железарските работилници. Това 

бяха занаятчийски работилници за ръчна изработка на изделия, предназна-

чени за бита, за селското стопанство, съоръжения за преработка на селско-

стопанска продукция. 

Едва ли може да се мисли, че с такава промишленост, без нужната 

квалификация на ръководители и изпълнители, без необходимата инфра-

структура ще може да се постигне просперитет, жизнено равнище като в 

развитите държави. Не можеше да се очаква и външна помощ. Нашият 

най-голям съюзник при стеклите се обстоятелства можеше да бъде един-

ствено Съветският съюз, но възможностите му след войната не бяха голе-

ми. Той излезе победител в тази война, но с цената на неизброими загуби 

и повсеместна разруха. Освен това веднага след подписването на мира 

започна бясна антисъветска кампания, започна Студената война, предназ-

начена да отслаби и унищожи новосъздадения социалистически лагер. 

Такава беше целта на Плана Дълес (1947 г.) – чрез проникване в социал-

но-битовата, културната и морално-обществената област да се превръщат 

поколенията в безпаметни и зависими от пороците същества.4 (Прило- 

жение 2)

САЩ оказваха тотална подкрепа на Запада и отслабваха икономи-

ческия потенциал на социалистическия лагер чрез различни форми – 

надпревара във въоръжаването и в овладяването на Космоса, въвеждане 

на ембаргови забрани за доставки на високи технологии и оборудване. 

4  Често в обществено-политическата литература се бъркат имената и длъжностите на двамата братя 
Дълес: Джон Форест Дълес и Алън Форест (Уелш) Дълес. Джон Дълес е държавен секретар по време-
то на президента Дуайт Айзенхауер, а Алън Форест (Уелш) Дълес е директор на ЦРУ, но не първият, 
а петият. Що се отнася до т.нар. План (доктрина) Дълес, първоизточникът на този документ прак-
тически не е намерен. Въпреки това съществуването на план за Студената война е безспорно. Мно-
го често в съвременната справочна литература за най-близка по съдържание до Плана (доктрината) 
Дълес се приема Директива на Съвета за национална безопасност на САЩ 20/1 от 18 август 1948 г. 
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В същото време Планът Маршал чрез финансово-инвестиционни високо-

доходни програми осигуряваше финансирането на индустрията на Запа-

да, включително и на главните участници във войната от Оста – Германия 

(Западна Германия), Япония, Италия, Холандия. 

Началото
В началото на 60-те години започна създаването на родната енергетика, хи-

мическата и нефтопреработвателната промишленост, металургията. Почти 

всички колеги след завършване на висшето си техническо образование се 

включваха в изпълнението на тази грандиозна програма. Оттогава започ-

наха да се оформят поколения от квалифицирани инженерно-технически 

кадри, които в следващите десетилетия оглавиха възловите места на бъл-

гарската промишленост.

Нашето машиностроене до края на 70-те и началото на 80-те години 

беше на ниско ниво. Предприятията, които произвеждаха машини, имаха 

вид на най-обикновени тенекеджийски работилници, с примитивни съо- 

ръжения, с ниска квалификация на инженерно-техническия и работни-

ческия персонал. За производство, което да задоволява нашите растящи 

потребности и да бъде конкурентно за износ, не можеше и да се мисли. 

В плановете за развитие на икономиката се предвиждаше изграждането 

и развитието на такива отрасли, като енергетиката, миннодобивната, ме-

талургичната, химическата, електротехническата и машиностроителна- 

та промишленост, електрониката. Не биваше да оставаме страна, извест-

на само със своята селскостопанска продукция и с природните си даде-

ности, единствено туристическа дестинация. 

Съдбата ми определи да бъда един от водещите ръководители на някои 

от основните обекти на нашата икономика, да бъда свидетел и участник 

в най-напрегнатите и динамични събития от началото на изграждането 

 . Онова време ме срещна с много забележителни личности – работеха 

безкористно, отдаваха силите и знанията си, черпеха от чуждия опит и го 

внедряваха у нас. Такива бяха хората, които създаваха модерна индустри-

ална България. 
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Първото ми предизвикателство
След като завърших висшето си образование в Машинно-електротехни-

ческия институт в София, специалност „Топлотехника“, и след специали-

зация „Топлоенергетика“ (дипломна работа „150-мегаватова (мВт) парна 

турбина“), започнах работа като технически ръководител в монтажно 

управление „Марица-изток“. Това беше много голямо предизвикател-

ство. Първият и най-голям обект не само на енергетиката, но и най-го-

лям за мащабите на нашата страна. Започна се нещо ново, грандиозно, 

непознато дотогава, а ние бяхме без нужния опит, без достатъчно ква-

лифицирани инженери, работници, специалисти. Разбира се, работеше 

се съвместно със съветските специалисти – проектиране, доставка на 

машини и съоръжения, шев-монтажно ръководство, обучение на експло-

атационния състав. Ние всички, изграждащи този гигант, бяхме обзети 

от невъобразимо чувство на гордост и съзнавахме голямата отговорност. 

Работехме с желание и творчески, без да се съобразяваме с работното 

време, разбирахме, че се създава нещо изключително, а ние сме участни-

ци във великото дело. 

▲Студентската група, специалност ,,Топлотехника“, към Машинно-електротехническия 
институт – София, 1954–1959 г.

Вероятно много хора, особено сега, в годините на прехода, като четат 

написаното, ще се присмиват; други ще се отнесат с презрение, някои даже 

ще съжаляват тези хора, работили за кауза, която сега е отречена. Не при-

емам противоречивите и необосновани оценки, виждам, че в основата на 

критиката стоят корпоративни (а бих казал и корумпиративни) интереси, 

партийни и лични облаги. Младите, образовани и трудоспособни българи 

повече от 25 години се вайкат, че няма реализация у нас, търсят неуспешно 

работа, заминават в чужбина да работят какво ли не, в повечето случаи не 

според квалификацията си. 
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Повече от 25 години наблюдават унищожаването на построеното от 

техните бащи и дядовци, продажбата на безценица на основни производ-

ствени мощности за милиарди левове на чужди и наши „инвеститори“ със 

съмнително състояние и положение. Бих ги попитал защо не се опълчиха, 

защо не протестираха, защо не спряха този безпрецедентен грабеж и лик-

видация. Та нима те, младите, не биха могли да ръководят тези предприя-

тия, да разкриват работни места, да модернизират, да развиват започнато-

то, да създадат нови производства чрез постепенна и широка кооперация 

и интеграция с водещите фирми и компании. А това би ни дало привиле-

гировано предимство, след като сме в Европейския съюз. Вместо да бъдем 

пазар на стоки от внос, да организираме производство у нас и да продаваме 

продукция за други страни. Без производство сме обречени на все по-голя-

ма бедност и на участта бъдем „задният двор“ на нашия континент!

Енергетиката
Създаването на стабилна промишленост започна с изграждането на енер-

гетиката и електрификацията, която да осигури нормално функциониране 

на промишлените предприятия и да осъвремени бита на домакинствата 

във всички селища на страната. Известно е, че без енергийна мощност е 

немислимо съвременно стопанство, бит и съществуване на едно общество, 

няма как да се развива и да осигурява висок стандарт на живот. 

Много правилно и с държавнически подход започна мащабна проучва-

телна дейност за откриване на енергоресурси, за определяне на оптимални 

варианти за изграждане на енергийните мощности. В този процес израс-

наха и се създадоха висококвалифицирани инженери специалисти, проек-

танти, ръководители, които създадоха стабилна и модерна енергосистема 

в нашата страна. Ние като българи можем да се гордеем с постиженията в 

енергетиката! Проектантският институт „Енергопроект“, специалистите, 

които работеха в експлоатацията на централите; енергетиците, диспече-

рите, които поддържаха енергийната ни система, и не на последно място 

строителите и монтажниците на тези съоръжения с годините придобиха 

изключителен опит, квалификация, знания и умения. 

Започна да се създава цялостна стратегия за реализацията на този клю-

чов отрасъл – изграждането на енергийните и енергопреносните мощности 

на нашата страна. Това беше първостепенна задача и първа необходимост 

за създаването на промишленост, индустриализация и коренна промяна на 



|  37

бита и жизнения стандарт на българския народ. Във висшите и полувисшите 

учебни заведения се разкриха специалности за подготовка на такива кадри. 

Бяха създадени организации за проучване, проектиране и изграждане на 

обекти в енергетиката, изградиха се специализирани звена с висококвали-

фицирани кадри, със съответстваща материално-техническа база, с разра-

ботена стратегия, с добро планиране, с подходяща мобилност за решаване 

на всякакви задачи, аварийни ситуации и справяне с непредвидени пробле-

ми. Всички изградени звена работеха координирано, търсеха се съвместни 

решения в името на крайния успех; конкуренцията беше в намирането на 

най-правилното в техническо отношение решение, в ускореното изграждане 

на обектите и съкращаване на сроковете, без подценяване или накърняване 

на интересите на специалистите от различните звена. 

Само така беше възможно да се изгради мощна, надеждна енергийна 

система, която до ден днешен работи успешно. България беше с една от 

най-стабилните енергийни и енергоснабдителни системи и организация 

в рамките на социалистическия лагер, а бих казал и в Европа. Поставе-

ната задача за пускане по 600 мегавата мощности годишно се осъществи 

при ясна стратегия, правилно планиране, колективни усилия за изпълне-

нието – единствено в интерес на държавата, без никакви корпоративни 

или корупционни интереси, без стремежи за лично облагодетелстване. 

Разликата, мисля, е ясна на почти всички, след като сме свидетели на 

събитията след „демократичните“ промени у нас, особено в областта на 

енергетиката. 

Изграждането на енергийни производствени мощности и електропре-

носни съоръжения, по които електроенергията да стигне до крайния потре-

бител, е специфична и трудна дейност, изискваща висока квалификация и 

много опит. Затова за изпълнението на тази грандиозна за нашите мащаби 

задача бяха създадени специализирани звена. В миналото в България някол-

ко малки централи (т.нар. юзини) произвеждаха електроенергия главно за 

нуждите на няколко фабрики и незначително за електрификация на бита. 

Кадрите
Започналото бързо изграждане на промишлени предприятия и необходи-

мостта от повсеместна електрификация на населените места изискваха 

увеличаване и на енергийните мощности. А за това кадрите бяха от реша-

ващо значение. Във висшите учебни заведения се разкриха нови специал-
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ности за осигуряване на инженерно-технически кадри. Специалностите, 

учебните програми, квалификацията на преподавателския състав, както и 

практическата материална база напълно съответстваха на изискванията на 

програмата за индустриализация на страната ни. В техникумите (средни-

те технически училища) също се организираха класове за подготовка на 

кадри за експлоатацията на новопостроените термични и водни централи. 

Всъщност те бяха основният доставчик на изпълнители и ръководни кадри 

в промишлеността. Структурата, учебните програми и практическите за-

нимания заимствахме от германската образователна система за средните 

политехнически специалности. Много от преподавателите с техническо 

образование бяха завършили в Германия, което им позволи да прилагат 

немската програма и система. Техникумите имаха пряка и непрекъсната 

връзка с промишлените предприятия, което беше основният фактор за ква-

лификацията на бъдещите техници. За съжаление и недоумение, „демокра-

цията“ ги закри. Това е едно от престъпленията срещу образователната ни 

система и националното стопанство.

Разкриха се проучвателни и проектантски звена, които да разработ-

ват обекти за енергетиката. „Енергопроект“ се разви и се превърна в една 

от най-добрите и компетентни в професионално отношение организации. 

Инженерно-техническият персонал и специалистите създадоха оптимал-

ни разработки и решения за използване в максимална степен наличните 

ресурси и енергоизточници, които за нашата страна не са големи. Въ-

глищата – основният ни енергиен източник, са с ниска калоричност и 

високо пепелно съдържание, което изискваше да се правят допълнителни 

разработки за изгаряне на нискокалоричните въглища. Трябваше да се 

осигури пълно изгаряне, минимално отделяне на вредни газове, по-малко 

пепелни остатъци и по-добър КПД (коефициент на полезно действие). 

Тогава течното гориво беше скъпо, трудно доставяно чрез внос и не-

рентабилно за термичните централи (природният газ все още не беше 

достъпен). Наложително беше да се разработят нови методи за изгаря-

не на нискокалоричните ни въглища, основно от Източномаришкия ка-

меновъглен басейн. Въпреки незадоволителните качества на въглищата 

ние трябваше да усвоим в максимална степен тези находища. Работен 

колектив от специалисти под ръководството на проф. Никола Тодориев 

с помощта на съветските специалисти разработиха система за директно 

изгаряне на въглищата в прахообразно състояние. В съветската страна 

щяха да конструират и изработят горивните системи на парните котли, 
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за да изградим комплекс от термични централи. По-късно се монтираха 

допълнително сероочистителни инсталации за намаляване на вредните 

газове и предпазване на плодородните райони от замърсяване. 

Специалистите от „Енергопроект“ и геологопроучвателните организа-

ции анализираха всички възможни водни източници, изработиха проекти 

за изграждане на водни електроцентрали, предвидени за максимално из-

ползване на водите както за добив на електроенергия, така и за хидромели-

оративни съоръжения за селското стопанство. За целия период на социа-

лизма наред с големите язовири, каскади и водноелектрически централи се 

изградиха и около 2700 микроязовира. Това е национално богатство и ако 

се стопанисва отговорно, ако се използва професионално и рационално, 

може да дава огромни приходи и работни места. В противен случай ще 

причинява бедствия и ще предизвиква непоправими щети. 

През 2012 година излезе изключително полезна книга, посветена на 

началото на нашата енергетика – „В годините на светлината: спомени за 

изграждането, пускането и експлоатацията на мощности на електроенер-

гийната система на Република България от 1950 до 1993 г.“ от инж. Дачо 

Дачев, наричан от своите колеги Бате Дачо (Пускачо). В книгата си инж. 

Дачев много точно, професионално и компетентно е описал състояние-

то на енергийните мощности и електропреносната система до 1945 г. и 

как се подхожда, за да се изгради стабилна енергосистема, необходима за 

амбициозната програма за ускорено икономическо развитие на страната 

ни. Няма да повтарям изложеното в книгата на инж. Дачев. С него бяхме 

добри приятели, заедно се „пържехме“ в сложните и трудни моменти, но 

изпитвахме професионално удовлетворение, бяхме горди, че сме участни-

ци в това всенародно велико дело за процъфтяването на нашата родина и 

достигане на мощен икономически просперитет. Аз ръководех сектора за 

извършване на монтажните, пусково-наладъчните5 и пробните изпитания 

на термичните, водноелектрическите и атомните централи, затова ще се 

опитам да разкажа за тях. 

За нуждите на строителството, цялостното изграждане и работата на 

енергийните обекти се създадоха специализирани звена, държавни обе-

динения, предприятия за строителство, монтаж, подготовка и пускане в 

експлоатация, ремонт и поддръжка на обектите и съоръженията. Едно 

5  Популярен термин, идващ от руски: наладка – букв. натъкмяване (но и настройка, регулиране, 
пускане). Затова и пусково-наладъчните изпитания имат смисъла на въвеждане в експлоатация 
(commissioning, англ.).
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такова предприятие беше и „Енергомонтаж“, което извършваше монтажа 

на топлоелектрическите, водноелектрическите и атомните централи. За 

големите електрически подстанции и електропреносни системи имаше 

отделни специализирани поделения. За някои специфични дейности при 

извършването на монтажа, като специални заварки на съоръженията, на-

ладка, проби и пускане в експлоатация, бяха създадени отделни звена. В 

тях се подготвиха изключителни специалисти, които можеха да решават 

всеки сложен и труден проблем. Израснаха и много добри инженери и 

ръководители, които обогатиха своята техническа подготовка с огромен 

опит. Много от тях продължиха да работят и ръководят други сектори от 

нашата промишленост. 

Дълго мога да разказвам за трудните моменти, за отговорните реше-

ния, за мъките и безсънните нощи по различните обекти. Но по-важното 

е, че всички и навсякъде работеха с огромен ентусиазъм, без корист, без 

конфликт на интереси; всички бяха колкото горди, толкова и отговорни, 

че могат да работят в изграждането на тези грандиозни обекти, и за всич-

ки нас това бе висока чест. Тези 20 години, от началото на 60-те до края 

на 70-те, бяха най-трудни и напрегнати за изграждането на енергетиката 

и енергопреносната мрежа. Пуснаха се в експлоатация комплексът „Ма-

рица-изток“, ТЕЦ „Девня“, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бургас“, ТЕЦ „Враца“, 

ТЕЦ „Видин“, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Трайчо Костов“, разширенията на 

ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „Република“, много отоплителни централи, каскадата 

„Доспат-Тешел до Кричим“, ВЕЦ „Антонивановци“, каскадата „Сандан-

ска Бистрица“, разширенията на ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Пещера“, каскадата 

„Белмекен-Сестримо“ заедно с водноелектрическите централи, ПАВЕЦ 

„Чаира“, помпено-акумулиращата каскада и станция „Караджа дере“ и без-

брой малки хидрообекти. 

АЕЦ „Козлодуй“
Започна се работа и по най-важния и отговорен обект – АЕЦ „Козлодуй“. 

Решението за изграждане на атомната централа „Козлодуй“ е взето през 

1965 г. от Политбюро на ЦК на БКП. Първата копка е направена през ок-

томври 1969 г., а строителството започва през 1970 г. Изграждането на та-

къв обект изискваше предварителна подготовка и специална квалификация 

на проектанти, инженери, ръководители и работници. Това се отнасяше 

и за монтажниците и строителите на съоръженията от първи контур на 
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централата, за заварчиците на специални стомани и много други. И беше 

направено! 

ДСО „Монтажи“ възложи на монтажно управление „Енергомонтаж“ да 

организира подготовката за извършване на монтажните работи на централа-

та. До 1972 г. бях началник на управление „Енергомонтаж“, а след това, до 

началото на 1974 г., началник на „Контролно заваръчно управление“. Под 

мое ръководство се подготвяха специалисти, предимно заварчици, за работа 

със специалните стомани от първи контур на централата. Изучаваха и тех-

ническата документация, запознаваха се с изискванията при монтажа на ре-

акторите и съоръженията от първи контур. С гордост заявявам, че нашите 

строители, монтажници, инженери и техници се справиха много добре, че 

нашата страна разполагаше вече със знаещи и можещи кадри. Трудно е да 

се споменат всички участници в изграждането на този обект, но трябва да се 

знае, че им дължим благодарност и дълбок поклон. Само може да се съжаля-

ва, че нашата държава не запази тези кадри и не продължи да подготвя нови.

По-късно, след завършване на първата част от магистралния газопро-

вод СССР – НР България, бях назначен за заместник-началник на упра-

вление „Нови топлинни и енергийни източници“. Беше ни възложено да 

разработим проект за използване на температурата на охлаждащата вода 

от кондензаторите на парните турбини на блоковата на АЕЦ „Козлодуй“. С 

термопомпи трябваше да извлечем топлинна енергия, която да се използва 

за битови нужди в гр. Козлодуй и за отопление на бъдещи оранжерийни 

комплекси в района. Проектът не беше завършен, но още в хода на разра-

ботката не показа нужната ефективност.

Към Висшия машинно-електротехнически институт тогава имаше спе-

циалност „Атомна енергетика“. Не знам дали сега съществува и дали ще се 

намерят кандидати за нея. Много се говори за строителство на АЕЦ „Бе-

лене“ и разширението на АЕЦ „Козлодуй“, но не знам как си я представят 

сегашните управници, като няма кадри, което според мен е най-важното, а 

не цената и липсата на пари. Не знаем колко пари са похарчени досега за 

предварителна и предпроектна подготовка (съобщават се умопомрачителни 

суми), но със сигурност те са отишли предимно в нечии джобове. Основ-

ните причини да се спори, да се прехвърля отговорността, да се протака, 

да се губят средства и време са корпоративни и политически. Говори се за 

зависимости от Русия, внушавани от тъй наречените ни западни партньори 

и благодетели; говори се за безопасни технологии от хора, които нямат необ-

ходимата техническа подготовка и не знаят за какво става въпрос. Ярък при-
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мер беше назначаването за директор на АЕЦ „Козлодуй“ на лице, което се 

занимавало със съвсем друго и не знае какво е атомна централа, но е член на 

управляващата партия. Всеки би се досетил с каква цел и задача е назначен. 

В онези години задачите се спускаха от по-висшите управляващи ин-

станции (тогава не се знаеше, че при демократичното държавно управле-

ние работата се възлага с конкурси, не съществуваше и понятие „конфликт 

на интереси“). Независимо от това се работеше ефективно, много профе-

сионално и качествено. Стойностите на обектите се залагаха в генералните 

сметки; цени, разчети, работни заплати и други разходи се изчисляваха на 

базата на нормативни документи и важаха за всички. Сега, при демокра-

цията и прехода, цените на обектите станаха разтегливо понятие. Нароиха 

се изпълнители, не винаги специалисти, които предлагат удобни цени за 

определени дейности, не гарантират качество, но предвиждат суми, които 

отиват в партийни каси, и печелят конкурси. Би било много полезно някой 

от институтите, които изникнаха от нашия преход, да направи анализ и 

сравнение на някои обекти (например пътища и магистрали) – колко стру-

ват сега и колко се е плащало по време на социалистическото строителство 

и – особено важно – какво е било качеството и времето на безремонтната 

експлоатация тогава и сега.

Показателно би било да се направи сравнителна сметка за стойностите 

на гореизброените водни централи и много спряганата водноелектрическа 

централа „Цанков камък“, която е възел от каскадата „Доспат-Тешел до 

Кричим“. Още тогава тя беше проучена, спореше се за нейната ефектив-

ност, знаеше се за трудностите при строителството и затова изграждането 

беше замразено. Защо сега започна да се строи, след като имаше други, 

по-ефективни обекти, чии интереси обслужваше, каква сума беше платена 

и колко беше нейната действителна стойност?

Така или иначе казано, през периода на социализма имаше единна нор-

мативна уредба, която важеше за всички и за всичко. Грешките и всеки 

опит за злоупотреба се наказваха. Контролът беше многостранен и такива 

нереални завишавания на стойности на обекти не се допускаха. 

Трудно ще бъде да се изброят всички участници и ръководители при 

изграждането на енергетиката, но ще се опитам да спомена някои от тях: 

инж. Карабожиков, инж. Савов, инж. Георги Белички, инж. Попов, инж. 

Георги Милевски, инж. Петър Петров, инж. Панайот Годулянов, инж. Иван 

Караджов, инж. Георги Казаков, инж. Богдан Богданов (последните трима 

са много добри специалисти по монтажа на водни турбини и хидротехни-
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чески съоръжения), Цветан Кацаров, Танчо Гергов, братята Михаил и Иван 

Дряновски, Къто Вътков Кътов, инж. Пенко Пенков, Марко Герджиков, 

инж. Иван Бекяров, инж. Любен Петров. Последните двама са моите пър-

ви ръководители, те ме приеха и назначиха като технически ръководител, 

след като получих по мое желание разпределението от Машинно-електро-

техническия институт. На тях дължа опита си в монтажната организация и 

впоследствие издигането си на ръководни постове в едни от най-трудните 

стопански отрасли. 

Искам да спомена и моя колега инж. Стоян Червенков, с когото сме 

израснали, учили сме заедно в училищата, следвахме заедно в Институ-

та една и съща специалност и започнахме заедно работа като технически 

ръководители в ТЕЦ „Марица-изток – Първа комсомолска“. След това се 

разделихме, той остана на комплекса, а аз бях изпратен на други обекти: 

бях назначен за главен инженер и директор на МУ „Енергомонтаж“. Но и 

досега си оставаме много добри приятели. 

Монтажната дейност
Работата в монтажните организации е школа, която те учи на много труд 

и упоритост, в която добиваш огромен технически и организационен опит. 

Там се подготвят кадри, способни да се справят с трудни и сложни зада-

чи, успешно да ръководят всякакви стопански обекти и организации. Хора, 

които не са минали през такава школа, не са ръководили производство и 

особено усвояване на нови системи и изделия, не могат да бъдат успешни 

ръководители. 

Като пример за проявена инициатива и оригинално ново, непознато 

дотогава решение мога да спомена техническата разработка, която напра-

вихме и приложихме при строителството на каскадата „Доспат-Тешел“. 

При провеждане на пробните изпитания преди пускането в експлоата-

ция на ВЕЦ „Тешел“ се получи пропукване на тунелния стоманобетонен 

тръбопровод от дюкер „Борино“ до водната кула на водноелектрическата 

централа, при влизането в напорния тръбопровод. Цялата централа се на-

водни. Проучвателните и строителните работи не бяха извършени качест-

вено и се наложи този участък от около 2 километра да бъде панцирован 

със стоманени тръби. Обаче тръбите можеха да се вкарват само от едно 

място, от прозореца на водната кула, тръба по тръба, и можеше да рабо-

ти един човек. Това щеше да продължи много дълго време, а сроковете 
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притискаха. Заедно с инж. Марин Белоев – директор на „Контролно зава-

ръчно управление“, и техническия ръководител на обекта Цветан Кацаров 

решихме изготвянето и монтажът на стоманените тръби за панцеровката 

на тунела да се извърши по рулонния метод, като рулоните се изработват 

на площадката пред входа на прозореца на водната кула. Необходим беше 

специален стенд, който конструирахме със съдействието на институтите 

„Патон“ и ВНИИСПЕЦМОНТАЖСТРОЙ – Киев, и група от наши инжене-

ри с ръководител инж. Тодор Губеров. Стендът беше изработен и монтиран 

на място, с което постигнахме редица предимства – не се транспортираха 

тръби, а листове ламарина, можеше да се извършва машинно заваряване 

под флюс6, което осигуряваше по-високо качество на заваръчните шевове, 

както и по-добър достъп до заварките при заготовката на рулоните и вътре 

при монтажа на разгънатите рулони след вкарването, разтягането им и пре-

връщането им в тръби. 

Това ставаше, като заготвените рулони се правеха по точно разче-

тен външен диаметър и краищата при надлъжната страна на рулона се 

подгъваха толкова, колкото ще бъде външният диаметър на тръбата след 

разгъването, осигуряващо точното стиковане на надлъжните шевове на 

тръбите вътре в тунела, както и на отделните тръби – гаранция за качест-

вени заваръчни шевове и качествено изпълнение на целия тръбопровод. 

По този начин се създаваха няколко работни места едновременно, тъй 

като заготвеният рулон е с по-малък диаметър и може да преминава през 

тръбата. Срокът се съкрати многократно, а и транспортът беше по-евтин, 

тъй като се возеха листове ламарина, а не въздух с по една тръба. След 

като завърши монтажът на тръбите, започна инжектиране на бетонова 

смес с инжекционни помпи. Получи се много здрав и надежден тунел за 

водата към напорните тръбопроводи и водните турбини. За този метод 

получихме патент от нашия институт ИНРА, получихме и много похвали 

и потупвания по рамото. 

Едва ли някой може да опише щастието, гордостта и това особено чув-

ство на удовлетворение, което се получава при пускането в експлоатация 

на обект, където си работил, изстрадал си всички трудности, споделил си 

радостта от постигнатото на всички, взели участие в изграждането. Особе-

но когато настъпи крайният етап – включването в паралел на турбогенера-

торите в националната електрическа система. 

6  Флюс: група вещества и техни смеси за премахване на оксиди от повърхностите, предназначени за 
запояване.
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▲ Строителство на каскада „Доспат–Въча“ – площадката на прозореца за напорния 
тръбопровод на ВЕЦ „Тешел“. Панцероване на участъка на тунела на водопровода от 
язовир „Доспат“ към ВЕЦ „Тешел“, 1967–1968 г.
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Тъй като обемът на строително-монтажните работи с всяка година се 

увеличаваше, управленията разработваха нови системи за ускорен и ка-

чествен монтаж. Освен подготовката и обучението на кадрите, за всеки 

обект се разработваха проекти за изпълнение (ПОИС и ПИСМР). Търсеха 

се начини и средства за ускоряване на работата, повишаване на качеството 

и най-важно – за обезопасяване на работните места. Използваше се всяка 

възможност за окрупняване на възлите за монтаж, за да се намали времето 

и да се улесни монтажът на съоръжението. Окрупнените възли, блокове и 

цели конструкции можеха да се заготвят на специални площадки със съ-

ответните приспособления, да се проверява по-лесно качеството и да се 

доставят на обекта в полуготов вид за сглобяване. 

Монтажните управления организираха комплексни специализирани 

бригади, които да работят на различните обекти по съгласувани графици. 

Така се специализираха бригади за монтаж на парни котли, станционни 

тръбопроводи (ниско и високо налягане), на парни и водни турбини, на 

напорни тръбопроводи, отделни звена и групи за заваръчни работи на съ-

оръжения за ниско и високо налягане, специални стомани и цветни ме-

тали, специализирани бригади по електрочаст, КИП и автоматика, звена 

за контрол на заварките, наладка и пускане в експлоатация и други. Спе-

циализираните бригади се движеха по различните обекти със свои фурго-

ни, напълно оборудвани с екипировка, механизация, инструменти. Даже 

на труднодостъпни обекти, особено за водноелектрическите централи, 

пристигаха с подвижни кухни. Подсигурени бяха с най-необходимото за 

качествена работа и нормален живот при полеви условия. 

В работата на обектите имаше паметни моменти, които сближаваха 

хората, създаваха много здрави професионални и дружески взаимоотно-

шения. Благодарение на тази организация, на придобития опит и високата 

професионална квалификация на всички ръководни и изпълнителски ка-

дри стана възможно за кратки срокове да се изгради мощна производстве-

на промишленост с високо качество. 

Някой беше писал, че трудът е песен – не съм сигурен дали е прав. Раз-

бира се, при успешното завършване и пускане в експлоатация на обекти-

те имаше и песни, и радост, и гордост, и неописуемо удовлетворение. Тези 

славни моменти от нашата история са достойни да се опишат в книги, да 

се превърнат в сценарии за филми – те ще бъдат полезни за изучаване на 

близкото минало, за възпитание на поколенията и професионалната им ори-

ентация – нека узнаят какво наследство е оставено и какво е загубено през 

прехода. 
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За съжаление сега всичко това се представя с отрицание и насмешка, 

особено от медиите. Организират се предавания, в които млади хора, но 

и някои съвременници, представят коренно различна картина – тоталита-

рен терор, насилие над творците, пречки в развитието на мнозина, особено 

на борещите се срещу комунистическия режим. Активни поддръжници и 

прокламатори на социализма се обявиха за пострадали от този режим, а 

други, които нямаха качества за израстване, се представят за жертви. Хора, 

които не са сътворили нищо добро, градивно и полезно за страната ни в 

годините на демокрация и преход, без омразния социализъм да им пречи, 

заклеймяват по най-недостоен и позорен начин „миналото“.

Магистралният газопровод СССР – България 
С особена гордост искам да спомена за изграждането на първата северна 

нитка на магистралния газопровод СССР – България, от село Йовково на 

река Дунав до Химкомбината във Враца, заедно с компресорната станция 

„Брестак“ до село Вълчи дол. Потребностите на страната ни от значителни 

количества ефективни горива – нефт и природен газ – непрестанно нараства-

ха. За да се осигурят в дългосрочен план, се взе решение за изграждане на 

магистрален газопровод за доставка на природен газ от Съветския съюз. Без 

достатъчно гориво не биха могли да се изпълнят приетите народностопански 

планове за ускорено изграждане на промишлеността и икономиката. Магис-

тралният газопровод от Съветския съюз трябваше да премине през терито-

рията на Румъния и чрез газопроводна мрежа да достигне до потребителите.

Правителството на Народна република България се обръща към прави-

телството на Съветския съюз с молба за доставка на природен газ. В молбата 

са включени както необходимите количества горива, като природен газ, нефт, 

мазут и бензин, така и оборудване за изграждането на новите химически 

комбинати. Преговорите за доставка започват през 1968 г. След представя-

не на необходимите обосновки за изграждането на набелязаните мощности 

спогодбата е подписана и през 1969 г. е ратифицирана от двете правител-

ства – започва проучването, проектирането и изграждането на магистралния 

газопровод СССР – НР България. Проектирането е възложено на ВНИПИ 

Трансгаз – Киев, с ръководител инж. Борис Барабаш и подизпълнител „Хим-

проект“ с ръководител инж. Никола Цеков. Впоследствие проектните работи 

се изпълняваха от български проектантски организации. Беше създадена ин-

веститорска дирекция с ръководител инж. Костадин Диамандиев, а по-късно 

ръководството се пое от инж. Димитър Сираков.
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Доставеният природен газ трябваше да задоволява потребностите пре-

димно на Азотноторовите заводи, Химкомбината във Враца, заводите за 

химически торове в с. Повеляново, Варненски окръг, по-късно да послужи 

за газификацията на термичните централи, за други потребители и в бита. 

◄ Строителството на 
газопровода СССР – 
България.

На общата снимка –  
участници в строител- 
ството при главния спи- 
рателен кран на Ма-
гистралния газопровод 
на българо-румънската 
граница
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Цялостният проект на газопроводната мрежа у нас предвиждаше из-

граждането на две нитки7 – северна и южна – със съответните отклоне-

ния към различните потребители, компресорни станции за увеличаване на 

налягането и пропускателната възможност за транспортирането на газа. 

Предвидена беше възможността при съответни договорки да се изградят 

отклонения за транспорт и преминаване към някои съседни държави и като 

се затворят двете нитки, да се получи магистрален газопроводен пръстен. 

По този начин се получава най-доброто и ефективно решение за страната 

и възможност горивото да достига до всички потребители, осигурява се 

надеждна и сигурна експлоатация на системата. Находището на природен 

газ при с. Чирен също се включва и може да се използва като резервоар при 

авария или нарушени доставки. Максималният капацитет беше разчетен за 

пренасяне на над 8 млрд. кубически метра природен газ годишно. 

Първоначалната спогодба за доставка на газ от Съветския съюз е за 3 

млрд. кубически метра годишно. Дължината на газопровода на територия-

та на Румъния е 190 км с диаметър на тръбата 1020 мм, от българо-румън-

ската граница при с. Йовково до компресорната станция при с. Брестак е 

63 км, от компресорната станция следва западна посока, преминава през 

Северна България, пресича Стара планина през връх Мургаш и стига до 

София (дължина 363 км, диаметър на тръбата 711 мм). 

Находището за газ край с. Чирен беше изчерпано, затова първостепен-

на задача беше осигуряване на природен газ за новостроящия се химком-

бинат край Враца, изграждане на отклонение с дължина 39 км и диаметър 

на тръбата 711 мм от с. Батулци до него и впоследствие до с. Чирен. 

Първоначално строително-монтажните работи се изпълняваха от ДО 

„Минстрой“, но то нямаше капацитета и необходимите квалифицирани 

ръководни и изпълнителски кадри, което наложи изпълнението да се въз-

ложи на ДСО „Монтажи“. Към него се създаде управление „Газстрой-

монтаж“ с ръководител инж. Стоян Стоянов, а технологията на заварки-

те, качествения контрол на тръбите и заваръчните шевове се възложи на 

Контролно заваръчно управление с ръководител инж. Марин Белоев. В 

началото на 1972 г. започна строителството. 

От края на 1972 г. до началото на 1975 г. бях назначен за пълномощ-

ник на Министерския съвет на този обект от първостепенно значение за 

нашата икономика. Проблемите в строителството до въвеждане в експло-

7  От руски: букв. фино усукана прежда, конец; прен. нещо, построено в една линия, нитка на нефтопро-
вод, направление, линия
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атация бяха много: част от внесените тръби, произведени от италианската 

фирма „Италсидер“, бяха дефектни (с разслоявания), работата изоставаше, 

а и немалка част от извършеното не беше с нужното качество. За да подме-

ним дефектните тръби, се наложи да организираме бърз внос от японската 

фирма „Сумитомо метал индъстри“. Веднага направихме обстоен преглед 

на обекта, описахме точно всички некачествени изпълнения и всички учас-

тници, с активното и отговорно сътрудничество на съветските специали-

сти, започнаха да ги отстраняват участък по участък. 

„Газстроймонтаж“ и КЗУ бяха създали ефективна организация за ця-

лостното изпълнение на всички съоръжения. Първоначално беше изгра-

дена структура от три монтажни района: МР „Изток“ – базиран в гр. Въл-

чи дол – с ръководител Станчо Костов, по-късно заменен от инж. Кирил 

Тасев, МР „Център“ – базиран в Горна Оряховица – с ръководител инж. 

Димитър Димитров, МР „Запад“ – базиран в гара Яна – с ръководител 

Иван Костов. В ръководството на управлението бяха назначени инж. Ва-

сил Цонев, инж. Константин Дудумов, инж. Михаил Дреновски. Към мон-

тажните райони се оформиха групите на КЗУ за контрол на заваръчните 

шевове, групите на инвеститорска дирекция и съветските специалисти. За 

ръководител на групата съветски специалисти бе изпратен инж. Николай 

Лаврентиевич Вовченко8, изключителен специалист и опитен ръководи-

тел, бивш зам.-министър на строителството на предприятия от нефтената 

и газовата промишленост на СССР. Той помогна много за овладяването и 

нормалното протичане на строително-монтажните работи. Благодарение 

на неговите контакти с централните органи на Съветския съюз всички въ-

проси, отнасящи се до изграждането на газопровода, се решаваха навреме 

и точно. Лично аз се ползвах с неговото доверие и заедно успявахме да се 

справим с непрекъснато изникващите проблеми – все пак за нас това беше 

изпитание, първи обект от подобен характер. Николай Вовченко почина 

от инфаркт, беше транспортиран в Москва, където му беше организирано 

подобаващо погребение. 

С повече опит и квалификация на участниците се пристъпи към под-

готовка и организация за изграждане на най-трудния участък – да се пре-

мине през връх Мургаш на Стара планина и да се докара газта до Враца. 

Това грандиозно и първо за нашата страна строителство бе извършено и 

8  Колектив с участието на инж. Николай Лаврентиевич Вовченко, тогава в качеството му на началник 
на обединението „Башнефтезаводи“ (1912—1975) – заслужил строител на РСФСР, носител на Дър-
жавна награда.
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качествено, и в срок, което се вижда от безаварийната експлоатация на 

газопровода. 

Трябва да отбележа изключително важната и отговорна работа на 

специалистите и целия колектив на Контролно заваръчно управление и 

неговия ръководител проф. инж. Марин Белоев. На този обект за първи 

път в нашата страна се приложи извършването на заваръчните шевове с 

целулозни електроди9 (с електроди Böhler SL на едноименната западно-

германска фирма), гореща проходка с Böhler SLMo и пълнеж и декорация 

с Böhler fox EV-63 и EV-50. Отначало това предизвика смущение сред 

съветските специалисти, тъй като този начин не им беше познат. Напра-

вихме консултации и съгласуване с японската фирма „Сумитомо метал 

индъстри“ – доставчик на този вид тънкостенни тръби (диаметър 711 мм 

и дебелина на листовата стомана 6,5 мм), произведени от високоякостна, 

нисковъглеродна и легирана стомана тип Х60 (със съдържание на молиб-

ден и ниобий), предназначени да издържат налягане до 69 атм. Изпита-

нията показаха, че това е правилният метод за гарантиране на качество. 

Показа го и времето – инсталациите работят до наши дни без аварии.

Революционно за времето си бяхме организирали и стопроцентов ка-

чествен контрол на заваръчните шевове и проверка за разслояване на тръ-

бите, независимо от задължителните заводски сертификати за качество на 

стоманата и тръбите. Контролно заваръчно управление с ръководител инж. 

Белоев разработи механизирана количка с дистанционно управление за 

правене на снимки на шевовете. Количката се движи в тръбата, автоматич-

но спира на всеки шев, освобождава изотопа, снима заварката върху плака, 

поставена от външната страна на тръбата, и продължава към следващия 

заваръчен шев. 

Инж. Марин Белоев е награден със специален диплом на Българска-

та академия на науките за заслуги в развитието и качествения контрол 

на сложните и отговорни заваръчни работи и за внедряването на нови 

методи. Той беше установил контакти с водещи световни институти в 

областта на заваряването и най-вече със световноизвестния институт по 

заваряване „Патон“ – Киев. Много от нашите разработки, технически 

и технологически решения при заваряването, контрола на качеството, 

строителството на напорните тръбопроводи на хидрообектите, строи-

телството и монтажа на атомната централа, монтажа на тръбопроводите 

9  Дебелината и съставът на обмазката (рутилова, оксидна или целулозна) са от голямо значение за 
жилавостта на метала на шева.
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високо налягане в термичните централи нямаха аналог, бяха новост и са 

патентовани. 

Заедно с тръбопроводите се полагаха проводниците и апаратурата за 

контрол и управление при експлоатацията на съоръженията от газопро-

вода. Тази дейност беше възложена на ИСО „Исстрой“ с ръководител на 

обекта инж. Гочо Цветков, един добър и квалифициран специалист. 

На 1 септември 1974 г. след успешното завършване на първия етап от 

строителството на газопровода СССР – НРБ и подаването на газ към Хим-

комбината край Враца се състоя официалното откриване. Обекта откри 

председателят на Министерския съвет Станко Тодоров в присъствието на 

зам.-председателя Григор Стоичков, министъра на газовата промишленост 

на СССР Сабит Атаевич Оруджев, министъра на химическата промишле-

ност на НРБ Георги Панков, ръководители на организациите изпълните-

ли, строители, монтажници, експлоатационен персонал. Заслужилите в 

изграждането на този грандиозен и първи за нашата страна газопреносен 

обект бяха наградени с правителствени награди и отличия. 

Грандиозното строителство, вършено през онзи период, не може да се 

повтори при новите условия. Сега няма такива организации, специалисти, 

технически ръководители. Говоря за ръководители и специалисти изпъл-

нители с необходимата квалификация да организират и извършват сложни 

и отговорни операции – монтаж на машини и съоръжения, специфични за-

варки, всестранен контрол на съоръженията, дейности по наладката, изпи-

танията, пускането в експлоатация. Всичко това се вършеше, ръководеше 

и изпълняваше от наши, български инженери, работници и специалисти, 

които непрекъснато се обучаваха и квалифицираха. Ние, българите, съз-

дадохме кадри, способни да се справят с предизвикателството на такъв 

мащабен обект, и то в съкратени срокове. Подготовката и организацията на 

строителството и монтажа включваше и курсове за обучение на заварчици. 

Специалните целулозни електроди, предназначени за високоякостните и 

нисколегирани тънкостенни тръби, изискваха заваряването да се извършва 

отгоре надолу, а не отдолу нагоре, какъвто е обичайният начин. Благодаре-

ние на тази цялостна професионална и компетентна подготовка и органи-

зация пускането в експлоатация на газопровода стана в срок и вече толкова 

години работи безаварийно.

По това време бяха създадени, а после се развиха и разраснаха ДСО 

(Държавно стопанско обединение) „Монтажи“, ДСО „Промишлено стро-

ителство“, ДСО „Хидрострой“, ДСО „Гражданско строителство“, ДСО 
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„Трансстрой“ и много други подобни организации, заедно със своите спе-

циализирани поделения. Благодарение на ефективната организационна 

структура и добрата кадрова и социално-битова политика те бяха основен 

фактор в повишаването на икономическата мощ на нашата страна. 

България се беше превърнала в строителна площадка, а строител-

ството изискваше подготвени кадри. През този период се специализираха 

и израснаха изключителни строително-монтажни работници и ръководи-

тели, оформиха се бригади, които се квалифицираха в определени строи-

телно-монтажни работи: бригади за изпълнение на високо строителство, 

заготовки и монтаж на метални конструкции, строителство на комини за 

електрически централи и промишлени обекти, за хидрообекти и язовир-

ни стени, за тунелно строителство. Бригадите бяха способни да изпълня-

ват и най-сложните строителни работи, те пътуваха по всички обекти и 

участието им гарантираше високо качество и изпълнение в поставените 

срокове. 

Тези хора бяха гордост за нашата страна, обект на внимание и уваже-

ние, заслужено получаваха едни от най-високите правителствени награди 

и почетни звания. Загубата на кадри е с много по-големи последствия от 

разрушенията, причинени от бедствия или по политически причини. Сгра-

ди и съоръжения могат да се изградят, но без квалифицирани, знаещи и 

можещи хора ще бъдат безполезни. 

ТЕЦ „ Марица-изток“
Започнах трудовата си дейност в началото на 1960 г., веднага след завърш-

ване на висшето си образование, като технически ръководител по монтажа 

на ТЕЦ „Марица-изток“ – първия и най-голям обект на енергетиката. Там 

имах възможността да почувствам трудовата и битовата атмосфера на го-

лемия обект. Като технически ръководител бях в непосредствен контакт с 

работниците, организирани в специализирани бригади. Освен техническо 

ръководство трябваше да им осигурявам инструменти, основни и спома-

гателни материали, да контролирам качеството на извършената работа, да 

извършвам пробни и комплексни изпитания преди предаване за експлоата-

ция, да отчитам положения труд и да осигурявам заплащането му. Разбира 

се, всичко това не бях научил във висшия институт, усвоих го в практиката, 

но то беше абсолютно необходимо и полезно за постепенното ми оформя-

не като ръководител. 
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Монтажната дейност е свързана с много операции, изискващи бър-

зи компетентни решения, появяват се непредвидени ситуации, при които 

решението не винаги е в инженерните познания, а в професионалния и 

житейския опит. За успешна работа бяха нужни много добри контакти с 

работниците и бригадите, пълно взаимно доверие, изградено с времето. За-

това се появи практиката бригади и отделни работници да се придвижват 

по различни обекти и да изпълняват предимно дейностите, по които са се 

специализирали. Тяхната работа беше на много високо ниво и присъстви-

ето им се планираше дори за бъдещи обекти. 

В началото на моята трудова дейност с интерес наблюдавах психиката 

и поведението на работниците. По това време, началото на 60-те години, те 

започваха, без предварително да договарят заплащането, единствено пита-

ха за вида, мястото и начина на работа. Работеха с ентусиазъм, гордееха се 

с извършеното, стремяха се да завършат задачата, без да се съобразяват с 

работното време. В цялостното им поведение личеше удовлетворение, че 

са допринесли за изграждането на този важен и голям обект. Бях удивен и 

възхитен!

В следващите десетилетия работата в големите индустриални обекти 

се увеличаваше и усложняваше, успоредно с това се подобряваше и ква-

лификацията на работниците. В резултат започна да се изменя и тяхното 

поведение, да се увеличават претенциите им за подобряване на заплащане-

то, социално-битовите условия, възможностите за образование на децата. 

Всичко това бе не само разбираемо, а и необходимо. За тези, които работе-

ха в първите и най-трудни редици на нашия икономически живот, държа-

вата осигуряваше и подобряване на жизненото равнище. Заедно с обектите 

се изграждаше и цялостна социална инфраструктура – жилища, детски 

градини, обслужваща и транспортна система. Постепенно се създаваха ус-

ловия за трайно задържане на работници и специалисти, за минимално те-

кучество, за постоянни и сигурни кадри. Без такава комплексна политика е 

невъзможно да се изграждат промишлени обекти, нормално и правилно да 

се експлоатират, да се осигури икономически растеж. А само така може да 

се повиши жизненият стандарт на народа, да има богата и силна държава. 

Когато настъпеше дългоочакваният момент – да се пусне обектът в 

експлоатация, да се завъртят турбините на електрическата централа, да се 

получи първото количество ток, тогава всички – и строители, и монтажни-

ци, и ръководители – изпитвахме най-голямата гордост и удовлетворение! 

Това чувство не може да се опише с думи и не може да се разкаже… 
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Не бих могъл, а и не е необходимо да изброявам всички събития, случ-

ки, трудности и проблеми в нашата работа, тъй като те са съобщавани и 

описвани във времето си – всеки, който желае, може да потърси в архи-

вите. Подробности за изграждането на националните обекти присъстваха 

във всички средства за осведомяване, целият български народ получава-

ше информация за събитията, свързани с растежа на нашата икономика, 

за трудовите и научните достижения на участниците. Сега, в условията на 

преход и демокрация, на народа се предлагат съвсем други теми. За трудо-

ви достижения не се говори, а когато стане дума за близкото минало, много 

често се отрича почти всичко направено през този период – било излишно, 

нашата страна не се е нуждаела от такива обекти и такава промишленост. 

Достойни, честни и самоотвержени хора, градили модерна България, сега 

са отхвърлени, живеят в забрава и едвам оцеляват. Държава, която по такъв 

пагубен и безотговорен начин се отнася със своите труженици, със знае-

щите и можещите, няма бъдеще. Тя ще става все по-бедна, по-зависима и с 

течение на времето ще се самозаличава. 

Строителите
Решаваща заслуга в изграждането на стратегическите обекти имат и 

ръководителите на отделните структури. Макар списъкът да е много дълъг, 

ще припомня някои от тях:

Ръководители на ДСО „Монтажи“: инж. Тихол Брадваров, инж. 

Йордан Урумов, инж. Георги Белички, инж. Георги Кръстев, инж. Никола 

Виденов, инж. Батулев, Христо Ценов, Никола Митев, Людмил Ангелов, 

Гиньо Ганев.

Ръководители на ДСО „Промишлено строителство“: Лачо Петров, 

инж. Овед Таджер, инж. Любен Петров.

Ръководители на ДСО „Хидрострой“: инж. Дамян Дамянов, инж. 

Гиргинов, инж. Димитър Димитров.

Освен трите основни държавни обединения в това грандиозно строи-

телство участваха и много други стопански обединения, стопански пред-

приятия и институти. Ще спомена някои от тях: ГУСВ (Главно управление 

на Строителни войски), с много голям принос в строителството, в т.ч. на 

жилищни и спомагателни обекти, УСМ (Управление за строителна меха-

низация), МСК (Монтаж строителни конструкции), „Трансстрой“ и още 

много други. Без тези държавни структури, без тяхната специализация и 



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

56  |

квалификация, без всеотдайната работа на хората в тях не бихме постигна-

ли такива резултати. В нашата страна се строяха заводи, предприятия, 

електроцентрали, осигуряваше се работа за всички, произвеждаше се про-

дукция за страната и за износ. Направихме го ние, българите, хората от мо-

ето поколение. Горди сме с постигнатото! Дано колеги и участници в това 

дело да допълнят моя разказ и да опишат сътвореното от тях. Вярвам, че 

нашият народ се нуждае от такава информация – честна, от първо лице, без 

отричане и манипулация. Да припомним заслугите на тези хора, наричани 

днес червени боклуци и доносници, обвинявани за всичко лошо. 

Не ми е ясно какво се опитваме да отричаме – хората, които с труда си 

дадоха живот на стотици и хиляди обекти, или наличието на изградените 

обекти, някои от които и сега се ползват и произвеждат – без тях нашето 

съществуване сега би било още по-обречено. За съжаление това, което е 

останало, се експлоатира много лошо, не се поддържа и обновява, което 

води до аварии. Но се чуват гласове, че причината е в калпавото социа-

листическо строителство! Излиза, че са виновни тези, които десетилетия 

са строили, за да ни създават днес проблеми. Може ли някой да допусне 

такива разсъждения и такава логика? 

Дали не е дошло време да си припомним Паисиевата „История славя-

нобългарска“? 
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ГЛАВА 3  
„Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“

Мисля, че с това духовно послание на Учителя Петър Дъ-

нов, познато и често използвано от всички нас, бихме мог-

ли да онагледим как ние, българите, започнахме да градим 

новия си живот, как създадохме мощна икономика и про-

мишленост. Ще се спра в частност на машиностроенето 

след Втората световна война – какво беше заварено, как-

ви цели бяха поставени от правителствата тогава и какво 

развитие бе достигнато до началото на „демократичните 

процеси“. 

Ще се опитам да разкажа за Завода за тежко машиностроене в Радомир, 

тъй като близо 15 години (от ноември 1976 г. до средата на януари 1990 

г.) бях свързан с него. Ръководех неговото изграждане, бях генерален ди-

ректор на комбината, а по-късно, с приемането на фирмените структури у 

нас – ръководител на фирма „Радомир Метал“, включваща още 10 завода 

от региона, два специализирани технологични института, инженерингова, 

проектантска и строителна организация. Под мое ръководство бяха около 

13 000 души инженерен, изпълнителски, работнически и административен 

персонал. Познавам събитията отблизо и в цялост, тъй като аз ръководех 

инвестиционния процес, аз вземах решенията, разбира се, след съответ-

ното съгласуване и одобрението на висшите ръководни органи. Искам да 

се знае истината, макар че това понятие напоследък загуби значението си, 

много често се използва за спекулации и откровени лъжи, като инструмент 

за постигане на нечистоплътни политически и икономически цели. Много 



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

58  |

хора наричат истина своето мнение или отделни факти по даден въпрос, 

но всъщност в повечето случаи пътят към нея е дълъг и сложен. Аз нямам 

никакво намерение да оспорвам или да отричам такива „истини“, стига да 

не ги обявяват за общовалидни. 

Заводът в Радомир стана може би най-оспорваният обект в нашата 

страна. За него се говори какво ли не. Аз ще се опитам да разкажа като 

участник точно как са се случили нещата. Освен това мога да претендирам, 

че за 15-те години, прекарани на „Червена могила“, можах да се доближа 

до проблемите и сложността на тежкото машиностроене и бях вече в със-

тояние да говоря по тези въпроси почти както Фидел Кастро говореше за 

Кубинската революция с часове без прекъсване. 

Дело №4
В началото на 90-те години беше образувано „мегадело“ за изясняване на 

причините и виновниците за икономическата катастрофа в България, из-

вестно като Дело №4. Водеше се в Главно следствено управление. Аз бях 

призован като свидетел и многократно разпитван в качеството ми на гене-

рален директор на Главна дирекция за изграждането на ЗТМ – Радомир, за 

периода 1976–1987 г. и на президент на фирма „Радомир Метал“ от 1987 г. 

до януари 1990 г. Показанията, които давах и подписвах, напълно съвпада-

ха с изложението ми в настоящата книга.

Доколкото съм информиран, материалите по делото са били засекрете-

ни, но по-късно се появиха множество публикации, които ги цитират или 

коментират. Ще посоча книгата на Венцеслав Йорданов „Дело №4“ с про-

токоли от разпитите и документалното разследване на журналиста Христо 

Христов „Тайните фалити на комунизма“ по архивите на делото, част от 

което в. „Дневник“ публикува. (В Приложение 3 предоставям кратка ин-

формация от тях.) За голямо учудване никъде не намерих нито моето име 

като ръководител на фирмата, нито показанията ми във връзка с изгражда-

нето на завода.

По време на делото група хора, които се представиха като кинодейци, 

ме потърсиха с предложение да заснемат филм, в който да разкажа цяла-

та история за Завода за тежко машиностроене – Радомир. Филмът щял да 

бъде излъчен по телевизията. Аз приех и няколко дни по 3–4 часа дневно 

говорех непрекъснато – всички събития бяха съвсем пресни в съзнанието 

ми. Записите се правеха в студиото на улица „Христо Белчев“. 
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Филм не ми показаха, а и не бе излъчен. По-късно същите хора дой-

доха при мен и ми казаха, че записът бил конфискуван. Повече не се  

интересувах и оставих нещата така. Не мога да кажа дали беше искрен 

опит да се направи такъв филм, или е било постановка с някаква неиз-

вестна цел. Надявам се записът да е запазен, тъй като е правен непосред-

ствено след моето освобождаване от ръководството на фирмата и съвсем 

точно документира събитията. Ако някой прояви желание, може да го 

потърси.

Решението
В началото на 70-те години се взема решение за изграждане на мощ-

ности за тежко машиностроене. Предвижда се да се построят три заво- 

да – край Радомир, край Русе и в Хасково. Изграждането на такива мощ-

ности е част от разработената дългосрочна програма за цялостно развитие 

на нашата икономика. В металургичната, миннодобивната, химическата 

промишленост и енергетиката трябва да се внедрят нови технологии, да 

се създадат нови мощности. А за това ще бъдат необходими машини и 

съоръжения, технологии, ноу-хау, и то на нивото на най-развитите за-

падни страни, каквото не съществуваше в страните от Източния блок. 

Основната цел беше новоизградените мощности да произвеждат голяма 

част от необходимите машини и съоръжения, за да се намали вносът. В 

кооперация с водещи фирми да се усвои производството на оборудване 

както за нашите нужди, така и за износ в страните от социалистическия 

лагер, а известна част – в западните страни. С такова производство Бъл-

гария щеше да стане равностоен партньор на развитите страни. 

Дългосрочните планове се съгласуваха и координираха от СИВ (Съ-

вета за икономическа взаимопомощ), но за изграждането на тези мощ-

ности не получихме съгласие, беше ни отказана техническа и всякаква 

друга помощ. Определяха ни като селскостопанска държава и стремежът 

им беше да си останем такава – да изнасяме основно селскостопански 

продукти и стоки от леката и хранително-вкусовата промишленост. 

Най-големи противници за изграждането на такива мощности у нас 

бяха Съветският съюз и Чехословакия. Особено Чехословакия, която 

беше започнала да изгражда мощности – разширение на заводите „Шко-

да“ – за производство на реактори за атомни централи. Там се страхува-

ха, че и ние планираме да изградим мощност за атомни реактори. Затова 
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редовно ни посещаваха техни представители, които да се убедят какво 

точно производство подготвяме. Атомни реактори, разбира се, все още 

не бяха лъжица за нашата уста. Ние планирахме да произвеждаме ком-

плектовъчно оборудване както за атомни, така и за термични и водни 

централи. По-късно установихме много добри отношения и контакти със 

заводите „Шкода“. 

Немалко възражения имаше и у нас, и то на различни нива от управле-

нието. Благодарен съм на всички противници и особено на тези от други-

те социалистически страни, тъй като ни амбицираха да създадем един от 

най-модерните заводи в сектора – с много широки производствени въз-

можности. 

Когато ни възложиха изработването на шлюза от първи контур на 5-и 

блок на АЕЦ „Козлодуй“, за пръв път се сблъскахме с жестоките изиск-

вания за такова производство. Предизвикателството беше голямо! Спра-

вихме се, макар и с известно закъснение, изпълнихме всички изисквания 

за нормалната и безопасна експлоатация на блока. Аз нямах щастието да 

присъствам на предаването за експлоатация, тъй като бях освободен от 

длъжността президент на фирмата.

За да развива тежко машиностроене, нашата страна трябваше да реши 

няколко изключително трудни задачи – да се справи с препятствията, по-

родени от обвързаността със СИВ, от наложеното от САЩ на западните 

фирми ембарго за износ на технологии, ноу-хау и машини за социалисти-

ческите страни, от липсата на подготвени кадри. С гордост мога да заявя, 

че нашите инженери, специалисти и ръководители на възлови предприя-

тия се справиха по най-добрия начин. Съумяхме да намерим оптимални-

те технически, технологични, финансови решения и едно от най-важни- 

те – обучението на кадрите. Много важна и съществена работа извърши-

ха сътрудниците от техническото разузнаване. С тяхна помощ се запоз-

нахме с технологии, техническа документация и ноу-хау, които приложи-

хме в нашите предприятия. 

През последните 25 години рискованият и изключително професи-

онален труд на служителите от „тихия фронт“ се представя по един не-

достоен и бих казал, гаден начин, приравнява се с дейността на поли-

тическите доносници. Това е толкова несправедливо и обидно за едно 

съсловие, което съществува и е ценено във всяка държава, строго пазено 

от чужди погледи. Само у нас тези хора бяха обявени, отречени и морал-

но унищожени. 
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Защо Радомир? 
Програма за развитие на района
Решението да се изгради такава мощност край Радомир беше съобразено 

с редица факти – регионът е традиционно промишлен, предстои закрива-

не на въгледобивни мини и ще се освободи работна ръка, разстоянието до 

столицата не е голямо. Местоположението беше подходящо и за изграж-

дане на цялостна модерна инфраструктура.

При посещение в гр. Есен, Западна Германия, където са централата и 

главните заводи на концерна „Круп“, ни показаха връзката на концерна с 

града. Ние знаехме, че промишлеността изисква и съответстваща инфра-

структура, но тук видяхме на практика как се постигат комплексни реше-

ния. Не само инфраструктура, която да осигурява изпълнение на произ- 

водствената програма, а и социална, жилищна, комуникационна, обслужва- 

ща – всичко необходимо за качествен живот и труд на висококвалифици-

раните кадри. Преди време при посещение в България д-р Бертолд Байц, 

едноличен пълномощник на концерна „Круп“, е засегнал този въпрос в 

беседите си (с които аз се запознах по-късно), но това, което видях тук, 

затвърди убеждението ми, че трябва да планираме и строим модерно и с 

перспектива. (Приложение 4)

С генералния план и генералната сметка на завода беше разработена 

и комплексната програма за развитие на региона. Тя предвиждаше из-

граждането на обекти по няколко програми: жилищна програма за градо-

вете Радомир, Перник и околностите, отоплителна централа в Радомир, 

модернизация на съществуващата болница и строеж на нова, разработва-

не на непознатата тогава концепция за лични лекари с кабинети в жи-

лищните комплекси, картотекиране и здравно обслужване на всички ра-

ботещи в отрасъла и на семействата им, създаване на школи и курсове за 

обучение, квалификация и преквалификация на кадрите, изпращане на 

работници и специалисти на обучение в други страни (в Япония бяха на 

обучение повече от 200 души). Реконструираха се много от пътищата в 

региона, започна проектирането на магистралата през Люлин, за да се из-

бегне натовареният трафик през Княжево за София, започна проучване за 

изграждането на жп линия от София до самия завод, по която да се дви-

жат скоростни влакове (каквато е практиката в Германия и Япония). Беше 

започнало проучване за изграждане на търговски комплекс в местността 

Егреците. Подобно на германските, освен магазини, комплексът щеше да 

включва сервизи, детски площадки, заведения за хранене. Разработваше 
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се идеята за банка, която да осигурява кредити и да активизира близките 

региони за добив и преработката на селскостопанска продукция и за про-

изводство на стоки за населението. Банката би могла да осигурява и внос 

на стоки чрез коопериране с други страни. Разработваше се и програма 

за извънучилищното обучение и занимание на децата и учениците от ре-

гиона. Бяха привлечени треньори специалисти по различни видове спорт, 

бяха организирани курсове за шофьори. 

Постепенно се създаваше цялостна модерна инфраструктура по ана-

логия с големите промишлени райони на западните страни. Общинските 

ръководства познаваха в детайли програмата, изискванията и нуждите на 

тази промишлена структура и съобразяваха дейността си с нея. Всеки-

дневието на хората от региона, а и на новопристигналите беше свързано 

с дейността на завода. Създаваше се общност с определени интереси, 

с памет за трудностите и постиженията, с професионални и житейски 

качества, предавани от родители на деца. Новото поколение, подготвено 

професионално и с широки хоризонти, ще е способно да отговори на все 

по-големите изисквания на производството. 

Опитът на водещите индустриални страни показва, че по този начин 

се създават поколения мотивирани работници, че само така може да се 

разчита на устойчиво развитие за години напред. Обаче там процесите са 

протичали с друго темпо и в други условия. Ние се стремяхме да постиг-

нем техните резултати бързо, в едно поколение. Такова нещо без участи-

ето на държавата, без нейната намеса в необходимата насока не можеше 

да се осъществи, особено когато става въпрос за развитието на колосални 

структуроопределящи отрасли. Беше практика в общинските и областни-

те партийни и административни ръководства да участват задължително и 

ръководителите на големите стопански единици. Вероятно това е била и 

една от причините за пълната подмяна на стопанските ръководители след 

„демократичните промени“ и „прехода“ и всички те да бъдат обявени за 

„червени боклуци“. 
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Би било непростим пропуск, 
ако не отдадем почит на 
българските строители, по-
томци на средновековните и 
възрожденските майстори, 
на легендарните Колю Фиче-
то и майстор Манол. В но-
вото време това са извест-
ните трънски майстори 
коминджии и зидаро-мазачи, 
работили на всички нацио-
нални обекти.

В началото на 70-те 
години в гр. Перник е направен паметник на трънския майстор Гига Ранчин, 
работил на първите строителни обекти след 9 септември 1944 г. Паметникът 
представя типичния български строител, способен да извърши чудеса с бички-
ята, теслата и отвеса, но и с изключителното си трудолюбие и художествен 
усет. Паметникът бил поставен зад сградата на ОК на БКП в гр. Перник.

Когато през 1978 г. започна изграждането на Завода за тежко машино-
строене край гр. Радомир – едно начинание, непознато за мащабите на нашата 
държава, подобаващо беше да се постави и български символ на традициите 
ни в строителството. За момента най-подходящ се оказа паметникът на Гига 
Ранчин. Инж. Георги Белички реши, че той трябва да бъде пренесен на „Червена 
могила“– площадката на бъдещия завод. Сътрудниците от отдел „Култура“ 
към Окръжния народен съвет на Перник се възпротивиха, наложи се да се наме-
си първият секретар на ОК на БКП Борис Манов. Паметникът беше преместен 
на площадката на бъдещия завод за тежко машиностроене. По инициатива на 
инж. Г. Белички се организира официално освещаване на паметника. Беше пока-
нен членът на Политбюро на БКП Пенчо Кубадински, окръжното ръководство 
на гр. Перник, градското ръководство на гр. Радомир. За освещаването бяха 
подбрани войници от Трудови войски, работещи на обекта – предимно от ром-
ски произход, мургави, облечени в парадните си униформи, строени в шпалир за 
посрещане на официалните гости. Сега това може да звучи странно, но имаше 
голям ефект. Отдадената почит към трънския майстор Гига Ранчин подей-
ства мобилизиращо на колективите от строители и монтажници, особено за 
поделенията на Трудови войски. Известно е, че съставът им беше от необра-
зовани младежи. Тези от тях, които не желаеха да продължат образованието 
си, освен работа на обектите получаваха професии и след уволняването си от 
военната служба се включваха както в строителството, така и в другите от-
расли на нашата промишленост.

◄  Паметник на Гига Ранчин  
в град Перник



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

64  |

Подходът
Работна група от специалисти – инженери, проектанти, технолози, пред-

ставители на външнотърговски организации, посетиха водещи страни, 

произвеждащи такова оборудване: Япония – „Кобе Стийл“10, „Джа-

пан Стийл“, „Нипон Стийл“ и други; Федерална република Германия – 

„Круп“, „Манесман“; Англия – „Бритиш Стийл Корпорейшън“; Ита- 

лия – „Италимпианти“. Посетени и проучени бяха и други предприятия  

с подобно производство. Информацията от работната група, както и тази, 

с която разполагаха нашите министерства, външнотърговските органи- 

зации и търговските ни представителства, стана основа на концепция как 

да се подходи при решаването на отговорната, трудна за изпълнение и 

малко позната задача. 

Създаде се специално звено – Генерална дирекция за изграждане на 

Завода за тежко машиностроене – Радомир (ГДИЗТМ – Радомир), което да 

ръководи, координира и контролира цялостния процес. Подобна дирекция 

се създаде и за завода в Русе. За генерален директор беше назначен инж. 

Мануил Клейтман – много добър инженер, организатор с голям опит в ма-

шиностроенето и във външнотърговската дейност. Той положи основите и 

създаде подходящи условия за провеждане на инвестиционния процес. За 

главни проектанти на завода бяха определени ИПП „Машпроект“ – Пло-

вдив (за цялостния технологичен проект), и „Леярпроект“ – София (за про-

ектиране на леярските мощности). 

Опитът на нашите проектанти в този начален етап не беше достатъ-

чен, за да се справят те успешно с трудната задача. Предложихме колегите 

от СССР и Чехословашката република да поемат цялостното проектиране, 

а ние да бъдем подизпълнители. Те отказаха техническа помощ при про-

ектирането, приеха само да бъдат консултанти, и то на определени наши 

решения. Дори колегите от чехословашките проектантски организации 

си позволяваха да ни подмятат: „Защо сте се захванали да строите такъв 

завод, ние ще ви доставяме машините, а вие ще ни изпращате чушки и 

домати – там сте добри!“. Беше обидно и унизително, но пренебрежител-

ното отношение ни предизвика и амбицира да намерим коренно различен 

подход и без тях да осигурим изпълнението. 

10  В оригиналните документи – „Кобе Стил“. – Б. р.
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глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“

▲  Посещение в Япония за провеждане на 
технически и търговски разговори за дос-
тавка на машини и технология за ЗТМ – Ра-
домир с фирмите „Кобе Стийл“ и „С. Итох“, 
1979–1980 г.

▲ Първите технически и търговски разго-
вори в Япония – гр. Кобе, с фирмите „Кобе 
Стийл“ и „С. Итох“ и от българска страна 
ВТО „Машиноекспорт“ и ГДИ на ЗТМ – Ра-
домир, 1979 г.

▲ Прием на японския посланик в посол-
ството, 1986 г.

◄ Среща в битовата къща на Борис Манов, 
първи секретар на ОК на БКП – Перник, с 
г-н Аояма, Николай Ранков, Георги Стоев, 
японските специалисти,1985 г. 

▲ Посещения в ЗТМ на „Кобе Стийл“ в 
град Такасаго, 1984 г.
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Начело на ГДИЗТМ – Радомир
В началото на ноември 1976 г. Тодор Живков направи първа копка на заво-

да в Радомир. Същата вечер излезе решение на Политбюро на ЦК на БКП 

за моето назначаване на длъжността генерален директор на ГДИЗТМ на 

мястото на инж. Мануил Клейтман. За пълномощник на ЦК на БКП и Ми-

нистерския съвет беше назначен инж. Георги Белички, по-късно заменен 

от инж. Асен Юлианов.

▲  Началото на строителството, след първата копка през ноември 1976 година 

Предизвикателството беше голямо, отговорността – още повече. Да-

вах си сметка, че това е най-големият обект на нашата страна, че ще бъда 

наблюдаван критично от нашите висши ръководни и контролни органи, 

както и с мълчаливо несъгласие от страните от соцлагера. Благодарен съм 

на инж. Мануил Клейтман за наследството – организацията, която ми беше 

оставил, ми помогна бързо да навляза в същината на работата. Помогна 

ми и значителният ми досегашен опит – технически, организационен, жи-

тейски. Близо 12 години работих в монтажна организация (от технически 

ръководител до главен инженер и директор на МУ „Енергомонтаж“). Тази 

организация монтираше термичните и водните централи и каскади и за-

почна монтажа на АЕЦ „Козлодуй“. Две години бях директор на Контрол-

но заваръчно управление, година и половина – главен секретар на Минис-
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терство на строежите, две години – пълномощник на Министерския съвет 

по изграждането и подготовката за експлоатация на северния участък на 

газопровода от българо-румънската граница до Химкомбината край Враца. 

Първата задача, която си поставих, беше да се подготви площадката на 

бъдещия завод. Още не се знаеше как точно ще протече строителството на 

завода, но беше необходима цялостна предварителна организация. Трябва-

ше да се предвидят складове за оборудването, което ще се доставя, да се 

подготвят площадките за строително-монтажните работи, транспортните 

подходи и цялата инфраструктура, обезпечаваща нормалната работа при 

изграждането на този гигант на машиностроенето. 

Успях да привлека способни и опитни кадри, доказали се при изграж-

дането на обектите, които вече споменах. Благодарение на тях Генерална-

та дирекция за изграждане на Завода за тежко машиностроене в Радомир 

(ГДИЗТМ – Радомир) създаде необходимите условия за осъществяване на 

целия инвестиционен процес. Работата беше новаторска, трудна и изклю-

чително отговорна – за първи път в нашата страна се изграждаше толкова 

голям обект. От него се интересуваха, може да се каже, почти всички ръ-

ководни институции на страната ни – министерства, Централният комитет 

на БКП, Окръжният комитет на БКП – Перник, различни централни ведом-

ства. Разбира се, основната отговорност носеше Генералната дирекция. Тя 

извършваше всички проучвания, възлагаше и координираше множество 

проекти. В центъра на вниманието беше основният обект – Заводът за теж-

ко машиностроене, но за обезпечаване на нормална работа по изграждане-

то и функционирането му трябваше да се предвидят и подготвят спомага-

телни обекти – жилищни, културно-битови, обслужващи, здравни и пр., да 

се съобрази инфраструктурата в градовете Радомир, Перник и в околните 

населени места. Стремежът беше за свързаните със завода работници, ин-

женерно-технически, ръководен и обслужващ персонал да се осигури ком-

фортен начин на живот. 

В дирекцията се структурираха специализирани звена за възлагане и 

координиране на проучването и проектирането, контрол по разходването 

на Генералната сметка за основния обект и цялата инфраструктура. Всеки 

един разход се проверяваше, подписваше се от отговорния инвеститор, ут-

върждаваше се от мен и тогава се извършваше плащането. Имаше направ-

ление по доставките на машините и съоръженията, звено по складирането, 

съхранението, транспортирането и предаването за монтаж на оборудване-

то. Не по-малко важна беше и структурата, занимаваща се със счетоводна-

та отчетност. 

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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С гордост и с най-искрено признание искам да заявя, че целият колек-

тив на Генералната дирекция отдаде своя труд, знания, опит без никаква 

корист. За всички задачите бяха непознати по мащаб и с много новости, но 

с желание, лоялност и упорита работа хората се справиха отлично. Помня 

споделените моменти на професионална гордост, ентусиазъм и чувство за 

изключителна значимост, удовлетворението, че си част от нещо голямо, 

непознато за нашата страна, че допринасяш за възхода на този край, за 

страната ни. За съжаление сега ценностната система коренно се промени, в 

нея вече липсва „елементът“ да бъдеш полезен за страната си, да работиш 

за просперитета и сигурността на България. 

Във времето на демокрация се отричат методите и организацията 

на централизираната планова, социалистическа система, твърди се, че в 

нея няма място за свободна инициатива. От личен опит трябва да кажа, 

че тази система имаше голямо предимство – изискваше финансова дисци-

плина, ограничаваше възможността за злоупотреби, защото осигуряваше 

контрол от различни организации и по всички направления. Злоупотреби 

все пак имаше, но не бяха в такива размери, каквито се представят сега. 

Безмилостно ограбване, брутално премахване на конкуренция, физическо 

отстраняване на неудобни партньори или конкуренти бяха непознати за со-

циалистическите взаимоотношения. Спокойствието и сигурността даваха 

възможност за творческа и продуктивна работа. А що се отнася до иници-

ативата, винаги е имало, макар и в рамките за изпълнение на даден проект, 

програма или план на предприятие, организация или институт. 

Сега, като пиша тази книга след 25 години на преход11, продължавам да 

твърдя, че централизираната планова социалистическа система е единстве-

ната, която можеше успешно да изпълни програмата за индустриализация 

на нашата страна след разрухата от войната. Само когато държавата планира 

и ръководи изпълнението, финансира, контролира и гарантира сигурност, 

е възможна такава колосална дейност. Наричат това време тоталитаризъм, 

определят го с всякакви омерзителни епитети, но тъй наречената демокра-

ция с пазарна икономика не може да изпълни такава програма. Но може да 

руши създаденото, да присвои, за да обогати малък процент от народа си, да 

обрече останалите на мизерия или емиграция. Това и се случва, всички сме 

свидетели, безмълвни и покорни. Сегашните твърдения на „демократични-

те“ управленци, че държавата е лош стопанин, показват единствено, че те са 

негодни да управляват държава. 

11  Текстът е писан преди години – Б. р.



|  69

▲ Обсъждане производствената програма на ЗТМ – Радомир, с японските специалисти 
и г-н Йошимото – вицепрезидент на „Кобе Стийл“ и президент на „Атлас – инженеринг“, 
1985 г.

Офертите за доставка
Подготвихме описание искане, което изпратихме на различни фирми. По-

лучените предварителни технически оферти станаха база за множество 

обсъждания със специалисти. Привличаха се експерти от различни ведом-

ства, сравняваха се предложенията, оценяваха се възможностите и качест-

вата на предложените машини и съоръжения, анализираха се техните тех-

нико-икономически параметри с оглед качеството на бъдещата продукция. 

Тези обсъждания продължиха повече от година и половина, организира се 

посещение на тези фирми за запознаване както с предлаганите съоръже-

ния, така и с продукцията, която произвеждаха. 

Много важно условие при договарянето на комплексна доставка за та-

къв голям и сложен обект е подборът на доставчиците. Първото условие 

е доставчикът да е изграждал, а още по-добре да има подобен завод, със 

сходна производствена програма, да е познат и добре приет на пазарите. 

Тази информация получавахме от различни държавни органи и институции, 

постъпила по техни канали. Предварителните технически предложения, а 

по-късно и офертите искахме да се представят придружени от подробни спе-

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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сификации с технико-икономически показатели на машините и съоръжения-

та. Искахме още пълна и подробна разбивка с цени на отделните компонен-

ти, цени за шев-монтаж, технологии, ноу-хау и други разходи. Тези данни 

позволяваха да се направи комплексна оценка за предстоящите дейности и 

разходите по тях, насочваха към най-правилния избор. Външнотърговските 

организации и ние, Генералната дирекция, отсявахме участниците и иска-

хме от избраните фирми оферти за комплексна доставка съгласно предвари-

телните им технически предложения. Практиката за такива доставки беше 

да се избира между поне три оферти от различни доставчици. Ние полу-

чихме десет предложения, което ни даде възможност да сравняваме и да 

намерим най-изгодните условия за доставки. Изрично подчертавам, че се 

търсеха единствено най-добрите условия в интерес на държавата. Никой, не-

зависимо на кое място е бил в йерархията на властта, не е мислил или искал 

лична изгода от сделките, никой не е мислил и претендирал за комисиони. 

Единствените „облаги“ бяха обедите и вечерите, химикалките и фирмените 

сувенири, които се раздаваха по време на срещите и обсъжданията. А това 

едва ли може да се нарече подкуп, дори с откровена злонамереност.

Каква е практиката сега – широкомащабната корупция, огромни коми-

сиони като предпоставка и условие за започване на преговори, решения, 

продиктувани от личен интерес, във вреда на държавата. Повечето потенци-

ални инвеститори още в началото се отказват и си отиват, други участват и 

си осигуряват изключително изгодни договори. Тогава с нашия подход чуж-

дите инвеститори виждаха в наше лице компетентни и достойни партньори, 

състезаваха се помежду си за вземане на поръчки, за доставки и съвместна 

дейност. А това ни даваше възможност да постигнем най-добри условия и в 

техническо отношение, и в гаранциите, и в цените и условията на плащане. 

По офертите се работи още близо година и половина. Бяха проведени 

множество срещи и консултации с експерти на всички нива, събираше се 

и странична информация за фирмите. Нашите посолства и техническото 

разузнаване проверяваха да не би да са свързани с незаконна търговия, да 

са имали финансови или други нарушения на законите. По този начин се 

избягваха неприятни и опасни усложнения. 

Благодарение на пълната мобилизация и подкрепата на съответните 

държавни институции ние можахме да изберем най-добрите и изгодни 

за страната условия. Взе се решение да се сключи договор с японската 

фирма „Кобе Стийл“ като главен доставчик на машините и съоръжения-

та и с компанията „C. Итох“ (Itochu Corporation) – по търговско-финансо-
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вата част. Поддоставчици на „Кобе Стийл“ бяха различни японски фир- 

ми – производители на оборудване по различните части, тъй като таки-

ва комплексни доставки не могат да бъдат изпълнени от една фирма или 

компания. Направихме много подробна и възможно най-голяма раздели-

телна ведомост на оборудването. Преценихме, че е възможно да не внася-

ме всичко. Поехме ангажимент да произведем отделни възли и части и да 

комплектуваме доставеното оборудване по тяхна документация и с тяхна 

оценка на качеството. Целта беше да намалим цената и да икономисаме 

валута второ направление. Снабдихме се с техническата документация, а 

Институтът по тежко машиностроене се включи в адаптирането и техно-

логичната  разработка. Благодарение на това разделение наши машино- 

строителни предприятия успяха да произведат значителна част от обо-

рудването, а и вече можеха да възпроизвеждат такъв тип съоръжения от 

тежкото машиностроене. Това даваше възможност за бъдеща кооперация с 

нашата производствена програма и излизане на съвместни пазари.

Наложи се в хода на работното проектиране да направим корекции в 

японската доставка на електродъговите пещи, тъй като тяхното предложе-

ние не отговаряше на най-високите технически изисквания. По наше нас-

тояване бяха включени доставки от швейцарската фирма „Броун Бовери“ 

и западногерманската фирма „Стандарт Месо“. За да постигнем максимал-

ни възможности за производство на всички видове стоманени блокове и 

отливки, включихме и ВАД (вакуумно-аргонна дегазация) и ВОД (ваку-

умно-кислородна декарбонизация) установки. За да избегнем ръчния труд 

при подготовката на стоманени отливки с единично тегло от 5 до 25 тона, 

както и за гарантиране на качеството включихме механична линия – БМД 

от Западна Германия. С това оборудване се гарантираше производството 

на отливки, които преобладаваха в изделията от тежкото машиностроене. 

Независимо че се присъединиха европейски доставчици, японската 

страна прие да ги включим в комплексната доставка и да им бъде платено 

от отпуснатия инвестиционен кредит. 

С новото оборудване получавахме възможност да произвеждаме всички 

видове стоманени отливки с единично тегло до 120 тона и стоманени блоко-

ве с единично тегло до 200 тона. Основните и най-важни заготвителни про-

изводства – стоманодобив, стоманолеене, термочистално, ковашко-пресово 

и термична обработка, позволяваха да се произвеждат всякакви стоманени 

изделия с всички възможни метални съставки и сплави, със сложна конфигу-

рация, с големи размери, както отделни детайли и възли, така и комплектни 
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машини и линии. Производството отговаряше на нуждите на производстве-

ната програма за всички отрасли на промишлеността – металургична, хи-

мическа, енергетика, миннодобивна, транспортна и други. Завод за заводи! 

Тези мощности ни поставяха в много изгодна позиция както за всяка-

къв вид поръчки, така и за коопериране и съвместно производство с воде-

щите компании в света от този бранш. 

И за да обобщя: Бяхме си поставили цел да изградим завод с големи 

технологични възможности, да може да произвежда единични машини, въ-

зли, агрегати и комплектни обекти. За да я постигнем, трябваше:

• да се договорят най-добри технико-икономически показатели на обо-

рудването, предлагано от фирмата главен доставчик и нейните поддостав-

чици; 

• да се гарантират предвидените параметри и показатели при единич-

ните и комплексните изпитания при нашите условия; 

• да се овладее максимално възможната разделителна ведомост на обо-

рудването (това беше едно от основните наши изисквания – да произве-

дем по японска документация и техни приемателни параметри възможно 

най-голяма част от необходимото оборудване);

• да постигнем максимално благоприятна цена и условия на плащане.

Изграждането
У нас се произведоха металните конструкции за термичните и нагревателни 

пещи, по документация на фирмата „Тошиба“ изработихме носещата ме-

тална конструкция на леярския 250-тонен мостови кран, което беше новост 

за нас. Носещата метална конструкция е затворена проходима конструкция 

– като в затворената кутия са разположени всички инсталации за електро-

захранването и управлението на крана, което осигурява лесен достъп за 

поддръжка и ремонт на съоръжението по време на експлоатация. Такъв тип 

тежки леярски кранове не бяха познати в България и усвояването на изра-

ботката им беше сериозна придобивка за производствената ни програма. 

Подготвихме голяма част от носещите метални конструкции на основните 

съоръжения от стоманодобивния, леярския и ковашко-пресовия цех, както и 

от необходимата комплектация за бъдещото производство. Усвоявахме нови 

изделия от тежкото машиностроене и намалявахме цената на доставката. 

В изграждането на завода предимство имаха двата основни цеха: ре-

монтно-механичния, известен като Корпус-13, и заваръчно-механичния – 
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Корпус-12, в които се привличаха и подготвяха кадри, постепенно се усво-

яваше бъдещата производствена програма. 

Фирмата доставчик беше избрана главно заради благоприятните усло-

вия за доставка и разплащане, които предлагаше, но освен това тяхна банка 

отпусна инвестиционен кредит за изграждане у нас на обекти с тяхно учас-

тие. Кредитната линия беше договорена и отпусната още при посещението 

на Тодор Живков в Япония на Световното изложение в Осака през 1970 г. 

В резултат на продължителните търговски преговори се постигна вза-

имно изгодна цена и договорът беше подписан. След влизането му в сила 

започнаха конкретни разработки на отделните проекти. Създадоха се връз-

ки между екипите на доставчиците от страна на „Кобе Стийл“ и „С. Итох“ 

и специалистите от проектантските организации „Машпроект“ – Пловдив, 

„Леярпроект“ – София, специалистите от ВТО „Машиноекспорт“ – София, 

специалистите технолози и ръководителите на бъдещите производствени 

цехове от Генералната дирекция. 

Трудно е да се опише напрежението, продължителната и в много слу-

чаи денонощна работа на всички екипи при подготовката на техническата 

и технологичната документация. Трябваше да се направи пълна разбив-

ка и спецификации на комплексната доставка, възоснова на техническите 

проекти по машинно-технологическата, електрическата и всички останали 

части да се подготви работната документация и чертежите за изпълнение 

на строително-монтажните работи. Всичко това се вършеше заедно с япон-

ските специалисти – у нас и в офисите на фирмата доставчик в Япония. 

Решенията се обсъждаха и приемаха на технико-експертни съвети. 

При тази съвместна работа се създадоха изключително добри и пол-

зотворни връзки, отношения на взаимно доверие. От японска страна полу-

чихме признание за високата квалификация и професионализъм на целия 

екип от български специалисти. В наше лице те виждаха лоялен партньор 

с възможности за бъдеща съвместна работа след въвеждането в експлоата-

ция на завода и усвояването на мощностите. 

Партньорство
Заводът за тежко машиностроене постави начало на сътрудничество меж-

ду България и Япония. Впоследствие отношенията между двете страни се 

развиха много успешно – изградиха се много други обекти, бяха внедре-

ни и усвоени редица нови производства и продукти за промишлеността. 
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Нашата страна, нашите специалисти се ползваха със същия авторитет и 

признание и при доставките на други производства, на други заводи от 

системата на машиностроенето и електрониката. С японска помощ се ус-

вои производството на търкалящи лагери в системата на обединението 

„Металхим“. Започнахме да произвеждаме най-качествените търкалящи 

лагери в страните от СИВ, а и изнасяхме за западни страни. Съвместно 

с японски фирми се организира производство на дискови запаметяващи 

устройства и промишлени роботи – продукция, която беше единствена за 

соцлагера. Би следвало колегите, участвали във внедряването и усвояване-

то на тези производства, да опишат работата си, за да се знае от поколени-

ята, че България е била модерна индустриална държава. 

През периода на социализма безспорно развитието на държавата за-

висеше от политическите решения. Но повечето управляващи разбираха 

какъв е държавният интерес и при възможност съдействаха, всеки в своя-

та област, за модернизацията и постигането на стабилно сътрудничество 

със Запада. В края на 60-те години у нас е бил на посещение д-р Бертолд 

Байц – едноличен пълномощник на концерна „Круп“. Бил е приет от Тодор 

Живков. Запознал се е със заводите и института за металорежещи машини, 

изнесъл е беседа за концерна, за неговото развитие и място в икономиката 

на Западна Германия. По-късно разбрах, че при срещата си с министъра 

на машиностроенето инж. Тончо Чакъров д-р Байц е дал висока оценка на 

видяното в нашите машиностроителни заводи, като се е впечатлил особено 

от възможностите за производство и от ръководния и инженерно-техниче-

ския състав. Основната заслуга за създаването, организацията и разработ-

ките в тези заводи е на инж. Щилиян Петров, който беше и зам.-министър 

на машиностроенето. По-късно разбрах, че д-р Байц е предложил на инж. 

Петров да го назначи на ръководна работа в системата на концерна „Круп“. 

Разбира се, той е отказал. 

В края на 70-те години д-р Бертолд Байц отново беше у нас. Запознах 

се с него при посещението на Завода за тежко машиностроене – Радомир, 

чието изграждане беше започнало. Направи ми изключително впечатле-

ние – високо ерудиран човек, с огромен организационен опит, запознат 

с ръководството на такъв отрасъл. Едва през 1989-а инж. Ярослав Генов 

ми предостави записки от беседите за практиката и организацията в кон-

церна „Круп“. (Инж. Ярослав Генов е много добър специалист, може би 

най-добрият в областта на металорежещите машини – благодарение на 

него колективите, които работеха там, постигаха изключителни резултати 
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и България беше водеща в тази област.) По това време ни бяха отказани до-

говорите за техническо сътрудничество с японската фирма „Кобе Стийл“ и 

със западногерманската „Роланд Бергер & Партнер“. Тези записки затвър-

диха убеждението ми за необходимостта от сътрудничество. За нас тежко-

то машиностроене беше новост, трябваше да разберем как са се развивали 

такива структуроопределящи компании, да се запознаем с тяхната органи-

зация, схемите за заплащане и стимулиране, поведението на пазарите. Аз 

не бих давал оценка на записките, но всеки човек с интереси в тази област 

при внимателен прочит ще открие, че не са загубили актуалност с времето, 

че предлагат подход за преодоляване на проблеми и решаване на наболели 

въпроси. (Приложение 4) За съжаление и тогава, както и сега чисто пар-

тийните подходи възпрепятстват осъществяването на ефективните идеи и 

решения. 

За разширяване на нашето сътрудничество със Западна Германия 

допринесе и неофициално посещение на Огнян Дойнов (с него бяхме само 

аз и един човек охрана). Първата среща беше с Ото Волф – влиятелен по-

литик, смятан за архитект на политиката на правителството със социалис-

тическите страни. България се ползваше от сериозни предимства в тази 

политика. Срещнахме се и с президентите на „Манесман“, „Круп“, „Кльо-

кнер“ и още няколко фирми. Разговорите бяха основно за завода в Радомир 

и за техническата помощ, от която се нуждае. Срещите и разговорите оп-

ределено дадоха положителен резултат.

Генералният план на завода
Дълго се обсъждаше и генералният план на завода – как да бъдат раз-

положени отделните цехове, за да се осигурят оптимални условия за 

производствените процеси. В други подобни заводи, които проучвахме, 

разположението на цеховете беше „хаотично“, тъй като никъде не беше 

се строил нов завод. Навсякъде се е започвало с отделни производствени 

мощности, не е предвиждано бъдещото му развитие, а следващите мощ-

ности са се строяли където е било възможно. Нашият завод се строеше от 

нулата и имахме рядката възможност да планираме всичко, така че да се 

получи цялостен технологичен процес при производството, да има въз-

можност да се разширява, без да се кръстосват пътищата на заготовките, 

тяхната механична обработка до окончателната сглобка и монтаж на из-

делията. Задачата беше трудна, защото при тежкото машиностроене не 
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може да се приложи принципът на поточната линия, както при серийно 

производство на конкретно изделие. При такива заводи основно правило 

е всички суровини, материали, комплектовъчни детайли и възли да се 

движат надлъжно на производствения процес – от постъпването на входа 

към изхода за крайната продукция. Напречният транспорт беше при тер-

мичната и механичната обработка на детайлите. 

▲ Утвърждаване на генералния план 
на завода с вицепрезидента на „Кобе 
Стийл“ г-н Йошимото

Окончателното решение за генералния план на завода се взе в Япония, 

където моето предложение бе оценено много високо от японските специа-

листи. (Приложение 5. Генералният план с пояснение)

Както се вижда от разположението на цеховете, показани и описани в 

приложението, приетият план дава възможност за оформяне на последова-

телен технологичен процес на производство, независимо какви изделия ще 

се изработват и без да се пречи на отделните операции. 

Основните и най-важни цехове – стоманодобивният, стоманолеяр- 

ният, термочисталният и ковашкопресовият с трите ковашки преси за  

свободно коване, нагревателните и термообработващи пещи, са разполо-

жени в началото на производствения процес. Със своите големи техно- 

логични възможности и капацитет те са в състояние да произвеждат вся-

какъв вид стоманени отливки с единично тегло от 5 тона до 120 тона, от 
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всякакъв вид обикновена и специална стомана, и изковки, също от различ-

ни стомани и единично тегло до 60 т. Предвидено е и място за разширение 

на ковашкопресовия цех с 10 000-тонна ковашка преса за свободно кова- 

не с манипулатор, преса за изковки с единично тегло до 180–200 тона, коя-

то ще се монтира при нужда, в зависимост от производствената програма. 

По този начин заготвителните мощности със своето разположение и тех- 

нологични възможности са в състояние да произвеждат всякакви стомане-

ни заготовки, без ограничение на номенклатурата на изделията. 

В следващите цехове са предвидени машини и съоръжения за меха-

нична обработка, сглобяване и монтаж на готовите изделия. В генералния 

план е предвидена и възможност за изграждане на допълнителни цехове, 

без да се нарушава цялостният производствен процес, а заготвителните 

мощности имат достатъчно производствен капацитет да захранват и след-

ващи производства. 

Друг завод, изграден с такова планиране и възможности, няма, поне аз 

не познавам. 

Откриването
В социалистическия период от нашата история беше традиция големите 

национални и структуроопределящи обекти на икономиката да се откриват 

тържествено, от първите ръководители на държавата. Тогава се награждава-

ха със звания, ордени и медали хората, участвали в изграждането им. Целият 

ритуал показваше отношението на ръководителите на държавата ни както 

към обектите, така и към хората – работниците, специалистите, инженерите, 

които със своя труд, знания и умения увеличават икономическата ни мощ.

Официалното откриване на ЗТМ – Радомир, бе на 12 юни 1986 г. Извър-

ши го председателят на Министерския съвет на Народна република Бълга-

рия Георги Атанасов. Слово произнесе председателят на Окръжния наро-

ден съвет Георги Димитров. Присъстваха Огнян Дойнов, Андрей Луканов, 

първият секретар на Окръжния комитет на БКП Борис Манов, министърът 

на машиностроенето на СССР Афанасиев, посланикът на Япония, минист-

ри, генерални директори на стопански обединения, много други. 

За мен това беше изключителен празник – откриването съвпадна с мо-

ята 50-годишнина. Не можех да си представя по-скъп подарък за рожде-

ния ми ден – високата оценка за моя труд и принос. Бях удостоен с орден  

„Георги Димитров“, най-високия орден за заслуги. Със звания, ордени и 

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

78  |

медали бяха наградени инженери, специалисти и работници, допринесли 

за изграждането на един от най-големите обекти на нашата икономика, 

един от най-модерните в технологично отношение заводи. 

Някои от новите демократи управници се опитват да продължат тра-

дицията от социалистическия период да откриват обекти, но тъй като няма 

нови от такъв мащаб, откриват магистрали, улици, цехове, отделения в 

болници. Гордеят се с колекцията от трикольорни лентички.

При диктатурата на пролетариата, както се определя от марксическата 

идеология, имаше просперитет, равноправие, законност и сигурност. Тога-

ва се мислеше 50 години напред, за да могат участниците и поколенията 

след тях да берат плодовете на своя труд; при диктатурата на олигархията 

се мисли единствено за бързото лично забогатяване и резултатът е бедност 

и престъпност.

▲ Въздушна снимка на завод ЗТМ – Радомир (Google Earth)

▲ Моменти от официалното откриване на завода, 12 юни 1986 г.
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Програмата
С построяването на завода в Радомир вече можехме да започнем из-

пълнението на комплексната програма на нашето правителство за бързо 

икономическо развитие на държавата в предвидените промишлени отра-

сли. Можехме да се кооперираме както със социалистическите страни, 

така и с всяка развита западна страна; да изнасяме оборудване, което да 

донесе значителни приходи във валута и да ни представи като конкурен-

тоспособна и развита индустриална страна. 

Производствената номенклатура на завода включваше машини, съоръ-

жения и комплектни обекти в следните направления:

• Машини и оборудване за металургичната промишленост, като про-

катни валци за горещо и студено валцоване (усвояването на производство-

то им се определяше от специалистите като издържани всички изпити за 

завършено висше образование, без защитена дипломна работа за машино-

строителната специалност), прокатни станове, металургични пещи, ком-

плектни линии за непрекъснато леене: вертикални и хоризонтални, и вся-

какво спомагателно оборудване за черната и цветната металургия;

• Цялата гама на трошачно-мелещите съоръжения за всички отрасли 

на промишлеността – всички видове трошачки, мелници, сепаратори, фил-

три, обогатители за предварителната обработка на рудите (за миннодобив-

ната, обогатителната и циментовата промишленост);

• Големогабаритни стоманени отливки и изковки от въглеродна стома-

на и всички видове високоякостни и легирани стомани;

• Транспортно оборудване за миннодобивната, металургичната, обога-

тителната и циментовата промишленост;

• Оборудване за топлоелектрическите централи, като парни и водог-

рейни котли с различни мощности за високо, средно и ниско налягане, в 

комплект с принадлежащите инсталации към тях;

• Оборудване за атомните електрически централи от първи контур, без 

атомните реактори и специалните помпи и принадлежности към тях, съо-

ръженията от втори контур;

• Портални и мостови специални кранове, предназначени за тежките 

металургични, леярски и ковашко-пресови производства;

• Металообработващи машини: стругове, фрезхобел машини, шлифо-

вални, обработващи центрове, центрове за механична обработка на голе-

могабаритни детайли и др.;

• Електрооборудване за промишлени електрически инсталации;
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• Оранжерии с пълна комплектация на всички необходими съоръже-

ния и инсталации.

Производствената програма и технологичните възможности на Завода 

за тежко машиностроене даваха възможност за производство и доставка 

на машини, съоръжения и комплектни обекти от тежката промишленост. 

Заедно с другите промишлени предприятия, включени към фирмата „Радо-

мир Метал“ и кооперирани с наши и чужди водещи компании, възможнос- 

тите се увеличаваха многократно. При посещения в завода специалисти от 

различни чуждестранни фирми винаги оценяваха много високо неговите 

възможности и изразяваха завистта си, че имаме такъв завод. (Приложение 

10. Писма с предложения от западни фирми)

Гордея се с този период от професионалния си път и съм благодарен, 

че ми беше възложена толкова отговорна задача. Показахме, че можем да 

създадем такива мощности, че можем да бъдем равностойни партньори на 

най-развитите държави, че сме силни не само в производството на чушки, 

домати и краставици, че можем да правим и тежко машиностроене. 

Последната генерална сметка на завода беше на стойност 1,5 мили-

арда лева, от които 750 милиона бяха преки разходи за завода – строител-

но-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения и други подобни. 

Останалите средства бяха за социално-битовите обекти и инфраструкту-

рата на района и градовете Радомир и Перник. С милиард и половина се 

изгради един от най-модерните в технологично отношение завод с инфра-

структура. За сравнение за АЕЦ „Белене“ досега са похарчени около 2,5 

милиарда (по данни от медийни публикации, но не съм сигурен дали в 

лева или в евро), а на площадката има едно блато и складове за частич-

но доставени машини. За какво са похарчени такива колосални за нашата 

страна средства, не се говори. Вероятно това е класифицирана, засекрете-

на информация. Дали някога ще се потърси истината, ще има ли дело №... 

за това?

Колективът
Имаше предложение най-отговорните строителни работи да се възложат 

на японски фирми, което беше отхвърлено. И аз бях против, защото по-

знавах много добре възможностите на нашите строители и монтажници. 

По мое предложение група от ръководители и изпълнители посетиха по-

добни обекти в Япония, за да се запознаят с техните изисквания при стро-
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ително-монтажните работи на подобни обекти. Взаимодействието между 

участниците в изграждането на този уникален по мащабите си обект беше 

истински творческо, всички работеха с желание и стремеж да постигнат 

най-доброто. Те знаеха, че се твори нещо голямо, способно да промени 

бъдещето на държавата, да осигури нови възможности и просперитет. Гор-

дост беше да си част от този колектив. 

Ще припомня имената на някои от участниците в изграждането и съз-

даването на тежкото машиностроене в Пернишкия промишлен комплекс и 

по-специално на Завода за тежко машиностроене в Радомир: инж. Мануил 

Клейтман, инж. Георги Белички, инж. Асен Юлианов, инж. Методи Петров, 

инж. Стоян Ставрев, инж. Тодор Дюлгеров, инж. Найден Василев, инж. Цоко 

Димитров, инж. Максим Клейтман, инж. Димитър Тасков, Георги Милчев, 

инж. Иван Милчев, инж. Терзийски, инж. Красимир Соколов, инж. Ачев, 

инж. Христо Паликов, инж. Петър Веселинов, инж. Димитър Димитров, 

Иван Кюркчийски, Лазар Матеев, инж. Ангел Трифонов, инж. Георги Хра-

нов, Стефан Колев, инж. Джендов, инж. Касабов, инж. Ялъмов, инж. Милан 

Миланов, инж. Веселин Папазов, инж. Любомир Аврамов, инж. Денка Джи-

лянова, инж. Георги Хорев, инж. Георги Христовски, инж. Дончо Папазов, 

инж. Милко Драгански, инж. Тако Митов... Най-същественото е, че в Бъл-

гария израснаха висококвалифицирани, знаещи и можещи строително-мон-

тажни кадри, способни да изградят и най-сложните обекти. 

Професионалните качества на нашите кадри не оставаха незабеляза- 

ни – подчертаваха ги често посещаващите ни чужди официални лица и 

особено японските специалисти на обекта. Тяхната група беше внушител-

на и ние правехме всичко възможно да се сближим, да се получи истинско 

партньорство. При изграждането на такъв мащабен обект отношенията не 

можеха да приключат с доставката на машини и съоръжения. Въвеждахме 

нови технологии и ноу-хау, усвоявахме непознати производства, създава-

хме нова организация на производство и управление на качеството на про-

дукцията. Това е дълъг и много труден процес, изискващ квалифицирани 

ръководители и изпълнители. Затова с изграждането на завода започна и 

подготвянето на кадри. В завода на фирмата „Кобе Стийл“ в гр. Такасаго, 

подобен на нашия завод, бяха организирани курсове за обучение на ръко-

водни и изпълнителски кадри. За българските специалисти беше отделено 

общежитие с много добри условия, а програмата беше съгласувана и одо-

брена от нашето ръководство. Бъдещите инженери и работници получиха 

изключително ценна информация, добиха представа за отговорността и  
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изискванията на такова производство, осъзнаха, че с едно обучение няма 

да усвоят тънкостите на професията, а ще е нужно постоянно допълнител-

но поддържане на квалификацията. 

Разказвам тези неща, защото, какъвто и свръхмодерен завод да постро-

им, той ще е безсмислен, ако няма подготвени кадри, които да го ръководят 

и експлоатират – хора, за които професията е осъзнат житейски избор и 

съдба. Професия не се постига с едно обучение, а с непрекъснат процес 

на усъвършенстване, и то не само чрез натрупване на информация, а с из-

граждане на колегиалност и умения за работа в колектив. Професионали-

змът изисква интелект, познания и висок морал, за да се формират качества 

и умения за взимане на най-правилните решения във всяка ситуация. 

Производството
Тежкото машиностроене е със съвсем различна организация на производ-

ствения процес в сравнение с другите отрасли на машиностроенето, като 

автомобилостроенето, производството на металорежещи машини, на елек-

трически двигатели, на машини за бита и други подобни. При тези произ-

водства се използват конвейери и поточни линии за еднотипни изделия. 

Когато се обновяват моделите или типовете продукция, поточните линии 

се пренастройват и производството продължава. Производствената програ-

ма в тежкото машиностроене включва много широка гама изделия и ком-

плектни обекти от почти всички отрасли на промишлеността. Тя изисква 

както различна техническа и технологична подготовка и разработка за вся-

ка машина, съоръжение, комплектен обект или цели технологични линии, 

така и коопериране с други производители на детайли, възли и системи за 

управление. Невъзможно е, а и не е необходимо всичко да се произвежда 

на едно място, в един завод. Иначе казано, заводът за тежко машинострое-

не е завод за заводи. Това изисква различен подход във всяко отношение – 

специфична структура и организация на управлението, на производството 

и на контрола на качеството, много добра квалификация на кадрите. Затова 

беше необходим дълъг период на усвояване на производството, докато се 

достигнат технико-икономически показатели, осигуряващи нормална ра-

бота, възможност да изпълнява поръчки, да носи печалба и възвръщаемост 

на инвестициите и дотациите през периода на усвояването.

Още през периода на изграждането се полагаха усилия за оформяне 

на колектива и ръководството на завода, набираха се и се подготвяха ка-
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дри и се пращаха на обучение в други страни. Все пак за усвояване на 

това ново и непознато за нашата страна производство много разчитахме 

на японските специалисти шев-монтажници. Създаде се специално звено, 

което да координира дейността, да се грижи за техния бит, занимания и 

всичко, свързано с всекидневието. Един жилищен блок в Перник стана хо-

тел „Атлас“ с обслужващ персонал и необходимото оборудване за норма-

лен живот. Създадоха се добри отношения, независимо от политическите, 

културните и религиозните различия между двете страни. Разбира се, не 

липсваха и неприятни инциденти. Реши се първата изковка с пресите в 

ковашкопресовия цех да се отбележи тържествено – такава операция се 

правеше за първи път у нас. Японските специалисти щяха да организират 

ритуал по тяхната религия шинто. За целта доставиха от Япония различ-

ни символи, изработени от керамика, изразяващи даровете, изяществото и 

красотата на природата, отношението на човека към нея и стремежа към 

хармония. Изпълниха ритуал, показващ предаността им към професията, 

самодисциплината и йерархичната преданост към висшестоящия. Всич-

ки ние бяхме много впечатлени. Но за съжаление ритуалните предмети 

символи бързо изчезнаха. Вероятно бяха откраднати от наши работници, 

привлечени от необичайния им вид или от евентуалната им ценност, без да 

помислят за значението им в културата на нашите партньори. Инцидентът 

бе приет изключително негативно от японските специалисти. Тълкуваха го 

като обида към тях като нация, към тяхната религия и култура. Заявиха, че 

докато не се намерят фигурите, няма да продължат работата си на обекта. 

Въпреки усилията, които положихме, не можахме да ги намерим и се на-

ложи аз да се извинявам официално и да моля в името на досегашните ни 

много добри отношения и на бъдещото ни сътрудничество да продължат 

работата. Техният ръководител г-н Харано прие моето извинение като ком-

пенсация за обидата и неприятният епизод приключи. 

И докато изграждането на завода вървеше успешно благодарение на 

впрегнатия национален ресурс, то подготовката на производството не беше 

в съответствие с изискванията и възможностите на завода. А квалификаци-

ята на изпълнителните и на ръководните кадри все още не отговаряше на 

високите технологични и потребителски изисквания. 

Най-дискутираният проблем беше производствената програма на за-

вода. Заложеното в дългосрочната програма за развитие производство на 

машини, съоръжения и инсталации беше невъзможно поради липсата на 

конструктивна и технологична документация. В Института за тежко маши-
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ностроене, създаден с тази цел, работеха значителен брой специалисти, но 

без нужната квалификация да създадат образци на необходимите изделия. 

Опитът им беше с наши разработки и такива от страните от соцлагера, но 

те бяха на много ниско ниво, не можеха да се конкурират с изделията на 

водещите западни фирми. Заводът не се строеше за такова производство. 

А за да се научим да конструираме и разработваме сами конкурентна про-

дукция, щяха да ни трябват десетилетия. 

▲ Първата изковка, извършена от ковашката преса по японската технология, и ритуал, 
организиран от японските специалисти с ръководител г-н Харано съгласно тяхната религия 
шинто

Друг немалък проблем беше назначаването на генерален директор 

на завода, способен да организира цялостния производствен процес. На 

поста се издигаха хора без нужната подготовка за ръководство на тако-

ва производство. Не че бяха лоши ръководители, напротив, всички се 

бяха доказали в областите, в които са работили. Въпреки безспорните 

си професионални качества не бяха способни да организират цялостната 

дейност за изпълнение на бъдещата производствена програма. Ръководи-

ли са усвояването на различни производства в машиностроенето, но не 

бяха се сблъсквали със специфичните проблеми и високите изисквания 

на тежкото машиностроене. Промените в ръководството създаваха впе-

чатление за лутане, неориентираност, дори за безизходица. Прокрадваха 

се и съмнения бихме ли могли да се справим, още повече без помощта на 

страните от соцлагера. 

Такова беше положението, когато ми възложиха ръководството и на 

обединението „Тежко машиностроене“. Структурата, която после бе пре-

именувана във фирма „Радомир Метал“, включваше още други заводи и 

институти с общ числен състав около 13 хиляди – инженери, работници, 

специалисти, администрация.
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Ширеше се убеждение, че нашето тежко машиностроене не може да 

задоволи потребностите на промишлеността от машини, съоръжения, ком-

плектни обекти. Някак си постепенно ръководствата на предприятията, 

които работеха по дългосрочната програма, ни изолираха от такива поръч-

ки. Нямаха доверие във възможностите ни и преговаряха за доставки с во-

дещи западни фирми. Не можеше, а и не биваше с административни мерки 

да бъдат задължавани да сключват договори с нас. Вече имаше наченки на 

пазарна икономика, предприятията започваха да работят на вътрешносто-

панска сметка по тъй наречения Указ №56. Беше изключително важно в 

кратки срокове да привлечем интереса на предприятията потенциални 

клиенти и да ги убедим в нашите възможности. 

Стигнах до извода, че сами или с половинчата помощ от страните от 

соцлагера няма да се справим. Че ни трябва конкретно сътрудничество с 

някоя водеща фирма с подобна производствена програма, притежаваща 

техническа документация, ноу-хау и с доказана организация и управление 

на производството и качеството на продукцията. По мое мнение най-под-

ходяща беше фирмата „Кобе Стийл“. Техният завод в гр. Такасаго беше 

подобен на нашия, имаше аналогична производствена програма, нужната 

техническа документация, опит в производството и – много важно – паза-

ри за такава продукция. 

Случи се така, че ме оперираха спешно от апендицит и докато лежах в 

болницата, имах възможност да обмисля на спокойствие проблемите и да 

намеря най-правилното решение. Написах писмо, буквално на коляно, до 

Огнян Дойнов в качеството му на председател на стопанския съвет, в което 

предложих да се сключи договор за техническа помощ с японската фирма 

„Кобе Стийл“ и изложих накратко мотивите за това. Моето предложение 

беше прието и Огнян Дойнов изпрати своя заместник Иван Стаменов в 

Япония. В „Кобе Стийл“ познаваха много добре нашите възможности, как-

то и трудностите при усвояване на такова производство и веднага приели 

да сътрудничат. 

С ВТО „Машиноекспорт“ за няколко месеца подготвихме договор за 

техническо сътрудничество. (Приложение 6. Основни цели, принципи и 

функции за реализация на смесено управление на ЗТМ Радомир съвмест-

но с „Кобе Стил”; Договор (оригинал и превод) и анекс (оригинал и пре-

вод) за техническа помощ и сътрудничество №2767190 от 1987 г.) Според 

него „Кобе Стийл“ предоставя техническа документация и специалисти 

за споделяне на опит в организация на производството и управлението на 
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качеството на продукцията. В договора бяха записани ръстът и обемите 

на производство, които да се достигнат по години. До 5 години заводът 

трябваше да произвежда продукция за 1 милиард долара годишно. Беше 

предвидено една трета от продукцията да бъде за задоволяване на нашите 

потребности, една трета – за износ в Съветския съюз и страните от соц-

лагера, и една трета – за западни пазари, осигурени от тях. Този договор 

даваше възможност да решим проблемите на завода – получавахме готова 

техническа документация, помощ по организацията на производството и 

управлението на качеството на продукцията и възможност за подготвяне 

на наши кадри. Договорът беше обезпечен финансово, тъй като гаранци-

ята от 5 млн. щатски долара, която японците искаха, можеше да се даде 

от дългосрочния кредит, отпуснат преди. Кредитът щеше да се погаси от 

дейността на завода, осигурена чрез този договор. 

Но за мое най-голямо учудване след около 15 дни без никакви обяс-

нения ми беше наредено да анулираме договора. Тогава не знаех какви 

съображения са довели до това решение, как точно е докладван договорът, 

на кого е пречел. Много по-късно, в началото на 90-те години, в книгата 

„Спомени“ на Огнян Дойнов прочетох, че Михаил Горбачов – „Бащата на 

перестройката“, се обадил на Тодор Живков и му казал: „Ние няма да поз-

волим България да се превръща в мини-Япония или мини-ФРГ“ (цитат от 

книгата). 

Няколко месеца по-късно с постановление на Министерския съвет се 

образува обединение между СО „Тежко машиностроене“ в Радомир и За-

вода за тежко машиностроене в Новокраматорск, Украйна. Това можеше 

да стане и без да се анулира договорът с фирма „Кобе Стийл“. Щеше да 

се получи по-голяма и по-добра кооперация, която да е от полза за всички 

страни. Но се бяха намесили политическите и идеологическите аргументи, 

а те почти никога не са довеждали до добър резултат. Какво по-хубаво от 

това – да имаш партньор с голям технически потенциал, с добри взаимо-

отношения с други водещи фирми, с възможности за широка кооперация! 

Едва ли има логично обяснение за това решение. (Приложение 7. Оценка на 

резултатите и перспективите от обединението с НКМЗ (Новокраматорски 

машиностроителен завод) – Киев, и сдруженията със западните фирми)

Трябва да се знае, че през 1957 година Съветският съюз продава пър-

вия си патент – непрекъснато леене на стоманата – на фирма „Кобе Стийл“. 

Оттогава методът се използва в капиталистическите страни, докато в Съвет-

ския съюз остава невнедрен. В тази област разработването на технически 
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документации за производство е голям проблем. Търсеха се възможности за 

съвместна работа с осигурена документация. В такава насока бяха и разго-

ворите ни в Радомир с ръководството на Министерството на черната мета-

лургия в лицето на Калпаков – министър на черната металургия, и неговия 

заместник Горун. Тогава ни информираха, че за реконструкция и модерниза-

ция на производството в черната металургия за целия Съветски съюз ще им 

бъдат необходими около 120 установки за непрекъсната разливка на течния 

метал, всяка на цена между 15 и 30 милиона щатски долара в зависимост от 

капацитета. Искаха от нас и голямо количество прокатни валци за горещо и 

студено валцуване, които вече бяхме започнали да произвеждаме по япон-

ската технология и с много добри показатели. Това беше изключителна въз-

можност за натоварване на нашия завод с поръчки и отговор на противни-

ците, поставящи под съмнение необходимостта от такъв завод. Възможност 

за придобиване на техническа и технологична документация, усвояване на 

сложно и трудно производство, допълнителна квалификация на инженерите 

и изпълнителите, широка кооперация с други наши заводи, осигуряване на 

работа за много хора и не на последно място увеличаването на икономиче-

ския и финансов потенциал на страната. Всеизвестно е, че в икономически 

и финансово силната държава няма безработица, хората живеят добре, прес-

тъпността и другите пороци са под контрол.

Кооперация между японската фирма, която притежаваше пълната 

технологична документация, произвеждаше такива съоръжения, при-

тежаваше добър опит и специалисти, нашия завод и заводите от тежко-

то машиностроене на Съветския съюз – Новокраматорския завод, Урал-

маш, Южуралмаш и други, щеше да е изключително полезна за всички. С 

анулирането на договора за техническо сътрудничество и създаването на 

обединение с Новокраматорския завод проблемите не се решаваха. Про-

дължаваше да липсва конструктивна и технологична документация за про-

изводство на основни продукти от тежкото машиностроене, като линии за 

непрекъсната разливка, прокатни станове и други за металургията, както 

са посочени по-горе. Единствено възможно беше производството на про-

катни валци за горещо и студено валцуване с много добро качество, и то 

благодарение на японската технология, която закупихме заедно с достав-

ката на оборудването. Произвеждахме трошачно-мелещо оборудване по 

съветска документация, но тя не отговаряше на високите западни стан-

дарти. В Института за тежко машиностроене още нямаше специалисти с 

нужната квалификация и опит, за да разработват документация за такива 
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съоръжения – да осигурим производството със собствени разработки беше 

възможно може би, но след много време. Частичен вариант беше да участ-

ваме в доставките на технологично оборудване от западни фирми за наши 

обекти – МК „Кремиковци“, комплекса „Асарел“, новите блокове на АЕЦ 

„Козлодуй“ от първи контур и други. Но и тези поръчки, ако ни бяха въз-

ложени, не биха натоварили мощностите, не бяха решение за използване 

възможностите на завода. 

▲ Посещение в Завода за тежко машиностроене „Уралмаш“ – гр. Свердловск, СССР. 
Българската делегация: инж. Методи Петров, ген. директор на ЗТМ – Радомир, инж. 
Георги Христовски, гл. проектант, инж. Илко Грозданов, н-к строеж, инж. Георги Георгиев, 
генерален директор на ГДИ на ЗТМ – Радомир, 1980 г.

Трябва да отбележа и друга трудност за осъществяване на производ-

ствена кооперация със заводите на Съветския съюз – крайният продукт, 

произведен от техен завод с наша комплектация, беше с цена, по-ниска от 

нашата. Техните вътрешноведомствени цени бяха по-ниски от договоре-

ните в СИВ (нашите цени бяха на базата на СИВ), а държавата им нямаше 

механизъм да ги компенсира. Този проблем между страните – членки на 

СИВ, така и не намери решение. 

Трудностите все повече се задълбочаваха, увеличаваше се финансово-

то бреме: разходите бяха големи, а приходите от продукция не покриваха 

издръжката на завода. Единичните поръчки все още бяха съвсем малко, 

незначителна част от предвидената програма. Нуждаехме се от техническа 

документация, от нова структура на управление, от опитни ръководни и из-

пълнителски кадри. Получавахме заявки, с чието изпълнение бихме нато-

варили максимално мощностите на завода, но поради посочените причини 

не можехме да ги изпълним. Критикуваха ни отвсякъде, дори се чуваше, 

че било грешка въобще да се започва такъв завод. Оформяше се мнението 

„гроздето е кисело“. Не приемам, когато нещо не върви както трябва, то да 
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се отрича изцяло, вместо да се търсят начини и средства за преодоляване на 

трудностите. Ръководните институции на държавата някак си се отдръпваха 

и оставяха проблемите да се решават от ръководството на стопанското обе-

динение. Трудно ми е да преценя дали договорът за техническата помощ с 

японската фирма щеше да реши всички проблеми, но в едно съм сигурен – 

щеше да осигури управление, отговарящо на изискванията към такова про-

изводство, кооперация с водещи фирми и достъп до пазарите на Запад. До-

говорът не се осъществи, но ние продължихме упорито да търсим начини за 

преодоляване на препятствията. Всички, с които сме имали контакти, винаги 

високо са оценявали възможностите на завода, наличието на високотехноло-

гично оборудване и не на последно място, технологичната му компановка12. 

След като ни наредиха да анулираме договора с японската компания, 

се обърнахме за техническа помощ към западногерманската консултант-

ска фирма „Роланд Бергер & Партнер“, която беше 80% собственост на 

Дойче Банк. Фирмата беше консултирала някои от най-големите запад-

ногермански компании в бранша, като „Манесман“, „Круп“ и „Тисен“. 

Бяха изработили модели за управление на базата на производствените им 

възможности, отчитайки пазарните потребности и в дългосрочен план. 

Техните специалисти направиха обстоен оглед на завода, запознаха се с 

нашите програми, с перспективните заявки, които имахме от страните от 

соцлагера и от Съветския съюз като най-голям потребител, а също така и 

с дългосрочната програма за развитие на българската промишленост. На-

правиха предварителна схема как би изглеждало управлението на завода, 

какви специалисти ще ни трябват, какви те ще изпратят, каква кооперация 

ще се направи със западногермански компании, основно с „Манесман“ 

като най-близка до нашия завод. След това се споразумяхме да подготвят 

проектодоговор, който да подпишем в Германия. Имахме и договорка фи-

нансирането да се осигури от Дойче Банк чрез отпускане на кредит, който 

ще се погасява от изпълнението на бъдещите поръчки. Подготвих доклад 

с условията по договора до тогавашния председател на Министерския 

съвет Георги Атанасов и вицепремиера Георги Пирински, с който исках 

разрешение за подписването му. Беше ми отказано с мотива, че сега (1989– 

1990 г.) не е моментът да се предприемат такива мерки. Не можех да си 

обясня причините за отказа – заводът не работеше нормално, носеше  

12  Разполагането на отделните обекти и части в целия обект. Взаимоположението на отделните главни 
компоненти или детайли на един обект. Изграждане на изпълнимия модул от един или повече обекти 
модули.
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огромни загуби за държавата. Немската страна се беше подготвила за  

тържествена церемония при подписването, като първи договор от такъв 

характер със социалистическа страна. (Приложение 9. Обяснение за сре-

щите и договорките като предпоставка за подписване на договор.) 

И досега съм убеден, че това беше единственият правилен път за из-

лизане от тежката ситуация, в която се бяхме озовали. Въпреки че беше 

започнало отричане от решението за изграждането на такива мощности, 

във висшето ръководство на държавата имаше мъдри хора, които виждаха 

индустриалното развитие на нашата страна чрез знанията и опита на во-

дещите страни. Един от тях, проф. Иван Попов, беше и автор на първото 

постановление на Министерския съвет за изграждане на тежкото маши-

ностроене. Под негово пряко ръководство у нас успешно се развиха елек-

тропромишлеността и електрониката, с голям принос за просперитета на 

България. Той беше учен, специалист, бивш преподавател в Берлинския 

технически университет, човек с изключителна ерудиция и с огромен орга-

низаторски опит. Аз работих малко под негово ръководство в Управление-

то за нови топлинни и енергийни източници към Министерския съвет, но 

бях впечатлен от обширните му технически познания и качества на ръко-

водител, от способността му да вижда процесите в перспектива и да дава 

обективна преценка за възможностите в развитието на България. Проф. 

Иван Попов има изключителни заслуги за модерното техническо развитие 

на нашата страна, за дейността му трябва да се говори с уважение. Огнян 

Дойнов продължи до голяма степен неговата политика в изпълнение на 

програмата за технологично и индустриално развитие и засилване на ико-

номическата мощ на България. Този път на развитие не се харесваше осо-

бено на другите социалистически страни и главно на Съветския съюз. Но 

въпреки това, макар да бяха спирани някои наши инициативи и решения, 

икономическият растеж на страната продължаваше, независимо от про-

блемите и трудностите. Най-голяма заслуга за извършеното икономическо 

чудо в Народна република България имаше Тодор Живков, който успяваше 

да балансира противоречията и със своя природен усет и убеденост да взе-

ма правилните крайни решения.

Какво загубихме с отказването от двата договора за техническо съ-

трудничество? Отказахме се да бъдем конкурентна страна, отказахме се 

да бъдем равностойни партньори на развитите държави и да участваме в 

съвместни проекти с тях. Не се договаряше само техническа помощ, коо-

перирането с такива водещи фирми ни доближаваше и до възможността за 
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получаване на кредити за финансиране на проекти. В този момент ние се 

нуждаехме от финансиране, което да ни осигури нормално производство. 

Но като че ли нямаше достатъчно желание да се полага усилие и да се тър-

сят решения. Ще разкажа за няколко смущаващи случая. 

На посещение в завода беше президентът на „Манесман Хандел“ (тър-

говската структура на концерна „Манесман“) г-н Хойер, който бе и предсе-

дател на Асоциацията на металурзите във Федерална република Германия. 

Организирахме му подобаващо посрещане, запознахме го подробно с въз-

можностите на завода и с трудностите в момента – липсата на специал-

ни материали за металургичното производство, внасяни с валута, както и 

достатъчно поръчки. Той беше впечатлен от видяното и заяви, че се заема 

да организира продажбите на нашата продукция. Подписахме договор за 

заготовки от стоманодобивния и ковашкопресовия цех на стойност 150 ми-

лиона германски марки. Предостави ни склад на фирмата в гр. Дуисбург, 

на брега на р. Рейн, за да можем да транспортираме нашата продукция по 

р. Дунав и да я складираме. Откри акредитиви в Стопанска банка, включи-

телно до нашите доставчици, за осигуряване на липсващите ни материали 

за производството (с което впечатли нашите банкери). Г-н Хойер заяви, че 

гарантира пълна подкрепа за извеждането на завода от тежкото положение. 

Но за мое най-голямо учудване и съжаление имаше хора, които не ис-

каха такива неща да се случват. В завода се появи напрежение, което се 

нагнетяваше отвън и създаваше несигурност в работата на звената, изпъл-

няващи поръчките. Посетиха ме група млади момчета (още не бяха с офор-

мени дебели вратове), които се държаха нагло и заплашително, искаха ми 

обяснения за „лошия договор“, настояваха той да се анулира, заплашваха, 

че ако не изпълня тяхното искане, ще бъда „изхвърлен“. Представиха се 

от организация „Подкрепа“ – тогава все още не ми беше ясно какво и кого 

подкрепят. Малко по-късно бяха повредени някои от производствените съ-

оръжения (единият мостов кран и манипулаторът на едната ковашка пре-

са) и с това производството всъщност беше спряно (не коментирам дали 

умишлено, или не).

Тези събития се случиха в края на 1989 г., когато назряваше „избухване-

то на демокрацията“, а в средата на януари 1990 г. бях освободен от длъж-

ност. Не съм предполагал, че демократичните промени ще са съпроводени 

с погроми, с разрушаване на промишлени предприятия, с унищожаване на 

селскостопанска техника, с унищожаване на елитни животни от фермите 

(вероятно защото са били заплодени с комунистически ембриони!), с пале-
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жи на сгради. Че най-доброто управление – демокрацията, в ръцете на пръ-

кналите се нови демократи, ще ни направи най-бедната държава в Европа. 

Вече всички се убедихме в предимствата на българската „демокрация“. 

Но да се върна на примерите. Подготвихме договор със западногерман-

ската фирма „Шийз Фрорип“ (Schiess-Froriep, Мьонхенгладбах13) за достав-

ка на център за механична обработка на големогабаритни детайли (карусел 

с диаметър на шайбата 12 м и борверг с диаметър на шпиндела 320 мм). При 

подписването предложих на президента съвместна разработка на техниче-

ска документация и кооперация за производство на нов обработващ център 

за механична обработка на прокатни валци, които да влязат в рамките на 

подготвения договор без корекция на цената. За такава възможност се бях 

консултирал със специалисти от Машинно-електротехническия институт. 

Целта беше да се повиши качеството и точността на прокатния вал, което 

е най-важно при валцуването на стоманата. А прокатните валци бяха сред 

основните производства в програмата ни. Върху новоразработения център с 

едно базиране на изкования и термично обработен прокатен вал щяха да се 

извършат всички обработки: струговане, шлайфане и дълбоко пробиване с 

цифрово програмно управление. Новата машина, без аналог тогава, щеше да 

влезе в производствената програма като кооперирано производство. 

Сформирахме екип от специалисти от двете страни, начело с главния 

конструктор на „Шийз Фрорип“, за извършване на съвместната разработка. 

Но и този продукт не можа да се реализира – настъпиха „демократични про-

мени“, някои от специалистите напуснаха, разработената документация по-

тъна някъде. А можеше да имаме един високотехнологичен и интелигентен 

продукт! Все пак доставената машина още съществува и работи, даже мом-

четата са направили подобрение, с което са увеличили нейните възможности 

за обработка. Радвам се и ги поздравявам! Имаше хора на различни ръко-

водни постове, които искаха от мен съдействие, за да я продадат, вероятно 

срещу голяма комисиона. Аз правех всичко възможно да ги спра, убеждавах 

ги, че това не са куп железа, а обработващ център с големи възможности, с 

ноу-хау в него, и че все нещо трябва да остане да работи в България.

13  SCHIESS е основана през 1866 г. от Ernst SCHIESS в Дюселдорф, Германия. Компанията е добре 
позната марка в областта на производството на металорежещи и металообработващи машини. Тя 
има повече от 130 години опит в производството на машини за обработка на големогабаритни и 
тежки детайли, предназначени за индустрията, промишлеността и транспорта. С течение на времето 
създава голяма група дъщерни дружества, като SCHIESS FRORIEP и SCHIESS MOWEG, Мьонхен-
гладбах, SCHIESS Вотан, Дюселдорф, Sedin SCHIESS, Aschersleben и Краснодар, Русия, SCHIESS 
Wema, Aschersleben. 
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Не по-малко печално завършваха и други подобни начинания. Знаех-

ме, че фирми, произвеждащи линии за непрекъсната разливка на стомана, 

бяха конструирали хоризонтални линии. Това бяха японски фирми, запад-

ногерманската „Манесман Демаг“, „Даниели“ от Италия. След проучване 

се насочихме към „Манесман“. Тяхната линия беше с цифрово програмно 

управление и разработена за производство на заготовки от различни марки 

стомани, кръгли и квадратни, с диаметър от 80 до 400 мм и капацитет до 

200 хил. т годишно. Освен че щяхме да произвеждаме най-употребявани-

те заготовки в машиностроенето, можехме да използваме излишния течен 

метал от електродъговите пещи и да реализираме около 150–180 милиона 

щатски долара годишно. С договора получихме конструктивната докумен-

тация за производство в кооперация с фирмата и възможност да си разде-

лим пазарите за продажбата им. Цената на една линия варираше от 6 до 10 

милиона германски марки.

Хоризонталната установка за непрекъсната разливка осигуряваше 

серийно производство за машиностроенето и промишлеността, а при го-

лемите комбинати за тежко нестандартно машиностроене задължително 

поне 30% от производството трябваше да бъде серийно. Постоянното про-

изводство на изделия и продукти осигурява равномерно натоварване, ком-

пенсира неритмичните поръчки за нестандартните големи машини и уста-

новки. Такива изделия са прокатните валци, като постоянен консуматив за 

металургията, кръглите и квадратните заготовки от хоризонталната линия 

за непрекъснато леене. За съжаление не можахме да монтираме хоризон-

талната линия за непрекъсната разливка, тъй като беше доставена в края на 

80-те години, когато ръководството на завода беше сменено. Много по-къс-

но разбрах, че новите собственици са я продали като ненужна вещ – веро-

ятно не са знаели за какво служи и какви приходи може да носи за завода. 

Безплодни останаха и разговорите със западногерманската фирма 

„Зимпелкамф“ – в нашия стоманолеярен цех да организираме съвместно 

производство на контейнери за транспорт на отработено ядрено гориво. 

Фирмата притежаваше всички технологични и производствени разработки 

за производство, необходимите лицензи и разрешения от европейските ор-

гани и институции и ги произвеждаше. Смяната на политическия климат и 

на ръководството провалиха и възможността да произвеждаме контейнери 

за транспорт на отработено ядрено гориво. 

Жалко е, когато на ръководни места застават некомпетентни хора, 

които с лека ръка продават машини и оборудване, купувано с държав-

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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ни, наши, народни пари. Които очакват лично да се облагодетелстват, а 

не да осигурят възвръщаемост и печалба от правилната експлоатация на 

съоръженията и от производство. Но вероятно такава е „българската де-

мокрация“. 

След като ни се отказваше да сключваме договори за техническа по-

мощ, опитахме друг начин да привлечем квалифицирани специалисти. 

Чрез нашия посланик във Федерална република Германия издирихме и 

поканихме вече пенсионирани специалисти да окажат техническа помощ 

в завода. ФРГ имаше организация, чрез която пенсионирани специалисти 

и висококвалифицирани работници от различни области да се изпращат в 

развиващи се страни за оказване на техническа помощ, Работеха без въз-

награждение, дейността се финансираше от техните пенсионни фондове. 

Приемащата страна трябваше да им осигури само безплатна квартира и 

транспорт до работното място. 

Възползвахме се от изгодните условия и приехме няколко работници  

и инженери, един от които е бил главен конструктор на фирмата „Кльок- 

нер“ – водеща в изработването на трошачно-мелещо оборудване. Той 

предложи да се сформира екип от инженери от Института за тежко маши-

ностроене, който под негово ръководство да разработи универсална тро-

шачка. Той е имал намерение да я конструира във фирмата, но не е успял 

преди пенсионирането си. Направихме необходимото, но около три месеца 

по-късно той поиска среща с мен и заяви, че веднага се връща в Герма-

ния. Нашите инженери отказали да работят с него, имали си други задачи. 

„Другите задачи“ на нашите специалисти бяха адаптации на различни раз-

ходни норми и други подобни без особено значение и полза, но пълнеха 

много папки. А хонорарите зависеха от броя на папките, не от съдържание-

то. Това беше една от лошите форми на управление в тогавашната система, 

пречка за нормалното развитие. 

Бившият главен конструктор си замина разочарован, още една много 

добра възможност се провали. 

Бях изумен от поведението на нашите „специалисти“. Явно усвоява-

нето на специалност не винаги беше съпроводено от изграждане на съз-

нание за отговорност и дисциплина. За съжаление много често липсваше 

мотивация – и да работят, и да не работят, заплатата е осигурена; отчитат 

се с броя папки, а не с творчество и качествено извършена работа. В завода 

беше необходима съвсем друга организация на управление, с критерии и 

изисквания, отговарящи на сложното производство. Точно това винаги об-

съждахме с консултантските фирми – схема и структура на управление с 
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абсолютно различни правила за ръководство, заплащане, качество на про-

изводството. 

Друг основен проблем беше заводът да започне да се финансира със 

собственото си производство. Изградените мощности не даваха възможност 

да се изработят всички възли и компоненти за производство на комплектни 

обекти, които са крайната цел и от които се печели най-много. Бяха нужни 

конструктивна и технологична документация и финансови средства в запад-

на валута за доизграждане на нови мощности и за оборотни средства. 

Чрез западногерманската фирма „Роланд Бергер & Партнер“ устано-

вихме връзки с производители от нашия бранш и получихме много ин-

тересни предложения, отговарящи на нашите потребности. От фирмата 

„Флендер“ – да изградим цех и започнем производство на тежки редук-

тори (каквито те произвеждаха), с което без внос ще разполагаме с този 

основен елемент в почти всички машини и комплектни обекти от нашата 

производствена програма. От фирма „Зимпелкамп“ предлагаха да изгра-

дим цех за производство на специални контейнери от сфериодален чугун 

за транспорт на отработено ядрено гориво. Фирмата произвеждаше такива 

контейнери, одобрени и лицензирани от МАГАТЕ. При евентуално под-

писване на договор за техническа помощ и ръководство с „Роланд Бергер 

& Партнер“, която беше 80% собственост на Дойче Банк, щяхме да полу-

чим възможност да финансираме тези проекти. Самите фирми виждаха в 

наше лице надежден партньор, те ни търсеха, желаеха да работим заедно, 

защото това разширяваше техните пазари. 

По-късно, в началото на 90-те години, вече бях освободен като ръко-

водител на фирмата, при частно посещение в Германия се срещнах с един 

от ръководителите на концерна „Манесман“. Няма да забравя думите му: 

„Какво направихте вие, българите – имахте едни от най-модерните мощ-

ности, бяхте напълно конкурентоспособни и когато започнахме да се стра-

хуваме от вас, разрушихте всичко направено и постигнато. Не можем да си 

го обясним – какви сте вие, българите!“. Долових неговото съжаление и се 

почувствах унизен. Не можех да коментирам станалото, тъй като аз самият 

не го проумявах. Не това, че бях освободен – във всяка работа идва времето 

на нови хора с нови идеи, които да продължат започнатото. Но това, което 

се случваше не само със завода в Радомир, а с почти цялата промишленост, 

едва ли има логично обяснение. Дано все някога дойде време за разкриване 

на истинските причини и двигатели на тези действия. Сега можем само 

да опишем събитията, в които сме участвали, каква промишленост е била 

създадена, за спомен и поука на поколенията. 

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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Когато разказвам за завода в Радомир, не мога да отмина приноса 

на западногерманската фирма „Интер Сервиз“ с едноличен ръководител  

Хайнц Шпоо. С него имахме договор за сътрудничество и маркетинг, из-

пълнен безукорно (Приложение 8). Успешно се осъществиха контакти с 

много фирми, основно от Западна Германия, осигуриха се поръчки, наши 

специалисти се обучаваха в маркетинг и в бизнес поведение при провеж-

дането на преговори. Лично аз научих много от него. Работното му място 

беше в завода и с присъствието си при посещение на взискателните запад-

ни клиенти допринасяше за изграждане на взаимно доверие – основното 

правило за бизнес отношенията. За съжаление Хайнц Шпоо вече не е меж-

ду живите. Поклон и светла му памет!

▲ Сключване на договор за съвместна мар-
кетингова дейност със западногерманската 
фирма „Интерсервиз“ с президент г-н Хай-
нц Шпоо. От българска страна – ръковод-
ството на фирма „Радомир Метал“: инж. 
Георги Георгиев, инж. Красимир Соколов, 
инж. Еков, Георги Милчев, инж. Максим 
Клейтман, инж. Веселин Папазов, преводач 
Николай Петров, главният счетоводител на 
фирмата, 1987 г.
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Изводите
Докато бях в ръководството на Завода за тежко машиностроене – Радо-

мир (ноември 1976 г. – януари 1990 г.), се убедих, че системата за упра-

вление на такъв сложен отрасъл не може да се вмести в съществуваща-

та нормативна уредба за управление на българската икономика. Един от 

най-модерните в технологично отношение заводи няма как да разгърне 

възможностите си без адекватно съвременно управление с коренно раз-

лична концепция. Това обяснява и неуспешните опити за кооперация със 

сродни предприятия от Съветския съюз и социалистическия лагер, труд-

ностите както в технологично, така и във финансово отношение. Конта-

ктите с водещи западни фирми и компании от този бранш ни показваха 

пътя за успешно развитие, за издигане нивото на продукция. Единстве-

ното правилно решение на този етап беше сдружаване и съвместно 

управление с такива фирми. Затова многократно предлагахме сключва-

не на договори с подходящи партньори – „Кобе Стийл“, „Роланд Бергер  

& Партнер“ и много други.  

Не мисля, че съм успял да разкажа за всички важни събития, свързани 

с изграждането на този крупен обект. Някои са били извън полезрението 

ми, а има и такива, за които не съм разбрал. Стратегиите са обсъждани и са 

се вземали решения на други места и от по-високи управленски нива. Си-

гурно има запазени архиви, има и все още живи участници, които помнят 

къде и как се е определял пътят за развитие на България. 

Нашите висши ръководители и правителството бяха запознати с 

трудностите при създаването и организирането на такова производство и 

търсеха начини за най-ефективното им преодоляване. През март 1981 г. 

се сключи акционерно съглашение за създаване на българо-японска ин-

женерингова фирма. 

Разпределението на участниците беше 51% за японската страна и 49% 

за българската. Местоположението беше в гр. Токио с предвидена възмож-

ност на по-късен етап да се разкрият клонове в България и в трети страни. 

От японска страна участваха фирмите „Кобе Стийл“ – 25%, „Тошиба“ – 10%, 

„С. Итох“ – 8%, „Мицуи“ – 8%, а от българска страна – ТС „Техноимпорт- 

експорт“ – 24,5%, СО „Металхим“ Сопот – 12,3%, СО „Тежко машино- 

строене“ Радомир – 12,2%. Фирмата получи наименованието „Атлас Ин-

женеринг“. Ръководството се осъществяваше от председател и президент, 

като единият беше японец, а другият – българин, които се сменяха всяка 

година на ротационен принцип. Като ръководител на фирмата „Радомир  
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Метал“ имах честта да бъда последователно и на двете ръководни длъж-

ности. Основните цели бяха да се осигури пълният обем от инженеринго-

ви услуги в областта на машиностроенето, металургията, химическата и 

енергийната промишленост; да се търсят пазари сред западните страни; да 

се разработват нови продукти; да се продават и купуват технологии, лицен-

зи и ноу-хау; да се обучават кадри; да се оказва техническа помощ. След 

промените у нас дейността на фирмата беше прекратена, както и всичко 

останало. 

До 1989 г. беше усвоено производството на доста изделия от номен-

клатурата на завода. Западни фирми, особено от Германия, започнаха да 

проявяват интерес, свързваха се с нас за поръчки или с предложения за 

кооперирано съвместно производство. (Приложение 10. Писма с пред-

ложения от западни фирми) Но и тези възможности за икономически 

изгодни взаимоотношения бяха нехайно пренебрегнати, а контактите – 

прекратени. Не мога да гадая дали е било правилно, или не спирането 

на подготвените договори. Не зная, ако бяха влезли в сила, дали щяха да 

се изпълнят задълженията и клаузите в тях и с какви резултати. След 10 

ноември политическите условия коренно се промениха, смени се не само 

ръководството на завода, а вероятно поставената задача. 

Пречките, породени от стария социалистически режим, вече бяха 

отстранени, старите „омразни, надъхани с вредни червени комунисти-

чески идеологии“ ръководители бяха сменени, нямаше я опеката на Съ-

ветския съюз, задълженията към СИВ и Варшавския военен договор не 

съществуваха, демокрацията беше приета с всенародно въодушевление! 

Защо тогава, вече свободни, не тръгнахме напред? Защо първо ликвиди-

рахме всичко постигнато в икономиката и социалната политика? Дали 

защото беше създадено през социалистическия период, дали поради не-

компетентност и безотговорност, дали в изпълнение на нечий план да се 

установи чуждо влияние и зависимост, а новите демократични управля-

ващи да си гарантират високи постове и лична изгода. Всяко следващо 

демократично правителство се надпреварваше с предишното в привати-

зацията, която в повечето случаи си беше ликвидация. Държавата бързо 

губеше икономическите си възможности, хиляди българи губеха поми-

нъка си, наши и чужди собственици разпиляваха имущество за милиони 

и милиарди. 
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▲ Срещи на българо-японското съвместно дружество „Атлас Инженеринг“ в София в хо-
тел „Ню Отани“. Присъстват г-н Йошимото – президент на дружеството, г-н Харано – ръ-
ководител на групата японски специалисти за ЗТМ – Радомир, г-н Коюзуми, ръководител 
на представителството на фирмата „Кобе Стийл“ за Европа, г-н Бранимир Йосифов – ръко-
водител на дружеството „Атлас Инженеринг“ в България, инж. Георги Георгиев-ген. дир. 
на ГДИ на ЗТМ – Радомир, Георги Стоев – гл. координатор за японските специалисти, инж. 
Стефан Ганчев – зам. ген. директор но СО „Металхим“, 1985–1986 г.

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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В писмото призовавах да продължи усвояването на производствените 

мощности, фирмата да продължи работа и да запази подготвените инже-

нери и специалисти. (Приложение 11. ПИСМО до СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ-

ТЕ на КРЪГЛАТА МАСА г-н Георги Пирински, г-н Жельо Желев) Не зная 

дали са го чели, нямаше видима реакция нито тогава, нито по-късно. 

Трудно преживях отстраняването, но не заради загубения пост. Стра-

дах и съжалявах за новите проекти, подготвени съвместно със западни 

фирми, за реално възможната постоянна и конкурентна продукция, оси-

гуряваща заетост на работещите и приходи за фирмата. Не мога да приема 

обяснението, че след настъпилите политически промени всичко трябва да 

спре, че няма да има пазари за продукцията, че такива производства няма 

да бъдат необходими. Може би така твърдят противниците на тези заводи 

от бившето социалистическото правителство, превърнали се много бързо 

в демократи. Политическата промяна с идването на „демокрацията“ пре-

късна процесите на обновяване и стабилно икономическо развитие, но не 

демокрацията попречи да развиваме нашата икономика и да гарантираме 

благосъстоянието на хората. Както се казва, досега никой не е измислил 

и предложил по-добро управление от демократичното. Пречка за нор-

малното развитие на нашата страна са „демократите“, които чрез закони, 

методи на управление и корупционни практики причиниха всестранен 

упадък – икономически, финансов, културен и социален. 

Изминаха повече от 25 г. на демокрация и преход, на безогледна при-

ватизация и ликвидиране на цели отрасли от нашата икономика. Оправ-

даха ли се всички тези действия, допринесоха ли за нормалното същест-

вуване на народа? Лъскавите офиси, модерно организираният пласмент 

на вносни стоки, моловете и повсеместното присъствие на чужди тър-

говски вериги, предлагащи стоки от цял свят, са измамна фасада, илю-

зия за благоденствие. Трезвомислещият човек разбира, че единствено 

стабилното производство, обезпечено с кадри, способно да се развива в 

конкурентна среда, може да изведе страната от спасение и оцеляване към 

просперитет. 

Днешната реалност, която икономистите се опитват да представят за 

пазарна икономика, е предимно сива. Ликвидираното производство с хи-

ляди работни места оставя цели райони без препитание и перспектива. 

Безработните, принудени да оцеляват, са склонни на какво ли не. Една 

част напускат страната, други участват в различни схеми на контрабанда, 

на нелегално производство на стоки за широко потребление и консума-
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ция, в измами, изнудване и рекет. Престъпността се разраства и органи-

зира, противодействието на охранителните и контролните органи е за-

труднено, а резултатите – незначителни. Към несигурността за доходите 

се добави страхът за имуществото и дори за живота. Липсата на постоян-

на и подходяща работа, изкушението на „лесните пари“ и практическата 

безнаказаност превърнаха порядъчни хора в престъпници. Управляващи-

те политически формирования трябва да са наясно, че няма да овладеят 

сивата икономика и престъпността, ако не се погрижат да се появят нови 

предприятия и производства, базирани на съвременни технологии, съо-

бразени с пазарните потребности, ако не осигурят възможност на хората 

да работят и живеят достойно в родината си. 

За жалост новосъздадените институти за пазарни и непазарни иконо-

мики, за изследване на демокрацията, за изследване на правата и грешки-

те на човека и разни подобни измишльотини се занимават основно с не-

значителни и непотребни програми, но с осигурено добро финансиране 

от европейски фондове. Факт е, че някои са създадени и финансирани от 

чужди фондации, като логично задачите им се определят според техните 

интереси – обичайна практика за засилване на влиянието върху опреде-

лени държави. 

Обвиняват социалистическия режим, че е пречил, преследвал, цен-

зурирал, че е поставил страната в пълна зависимост от Съветския съюз. 

Като съвременник познавам зависимостите и ограниченията, но познавам 

също живота на масовия българин и мястото ни сред другите държави. 

Свидетел съм и на придобивките на свободата. Отпадането на визовия 

режим донесе масова емиграция на хора от различни етноси, търсещи 

препитание, но неприемани; рейтингът ни рязко спадна. Западните об-

щества ни видяха като диви балканци, селяндури, престъпници. Сега 

трябва да припомняме, че сме наследници на най-древната европейска 

цивилизация, че сме страната на Орфей и Спартак; че България е една 

от трите велики империи на средновековна Европа, че за да спре осман-

ското завоевание, ние платихме с обезкръвяването на народа и пет века 

загубена държавност. Сами създадохме този негативен имидж и един-

ствено ние можем да докажем нашето достойнство и равнопоставеност с 

останалите народи. 

глава 3 „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“
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* * *

С моето скромно изложение за Завода за 

тежко машиностроене в Радомир се постарах 

накратко да представя пътя на предприятието. 

Да разкажа за трудностите, предизвиквани от 

противоречиви мнения на различни нива – от 

представяне като първостепенна необходи-

мост до пълно отричане, но и за изграждането 

с любов и всеотдайност, с технически знания 

и житейски опит. Да припомня за труда на 

всички участници – инженери, специалисти, 

работници, строители и монтажници, които 

се гордееха, че са част от това значимо дело. 

Много получиха правителствени награди и 

отличия, аз самият бях удостоен с най-висо-

кия орден – „Георги Димитров“. (Приложе-

ние 12. Писмо от Тодор Живков до мен за по-

лучаването на ордена)

Ние, които участвахме в изграждането и създаването на мощно-

стите на тежкото машиностроене, сме благодарни на всички, които ни 

подкрепяха, бяха съпричастни и помагаха в този процес. Но трябва да 

благодарим и на ония, които бяха против, които критикуваха и отричаха 

нуждата от такива мощности, защото ни принуждаваха да защитаваме 

всяко решение, като доказваме неговата ефективност, амбицираха ни да 

доказваме непрекъснато висок професионализъм. Така създадохме един 

от най-модерните заводи в света. Спомням си мисъл на една велика лич-

ност – Джордж Вашингтон: „Когато за един ръководител по време на 

неговото управление всички хора говорят само хвалебствия, подкрепят 

го безкомпромисно и всеотдайно, не е добре, но и когато всички хора 

говорят само лоши неща, отричат всичко, което той прави, и са против 

него, също не е добре. Когато половината са за него, а другата половина 

против него, тогава е най-добре и той винаги има шанс да успее в своето 

управление“. Разбира се, не можем да се сравняваме с Джордж Вашинг-

тон, но ръководителите, независимо на каква позиция се намират, трябва 

да се вслушват в мнението на хората, да анализират поведението си и да 

убеждават в правотата на своите решения.
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Докладът на господата Ричард Ран и Роналд Ът 
Веднага след „демократичните промени“ от ноември 1989 г. новос-

формираното правителство търси съдействие от САЩ, за да определи ос-

новата за икономическата си политика. Появява се Доклад върху проекта 

за икономически растеж и прехода към пазарна икономика в България, 

подготвен от фондацията на Националната камара на САЩ, под ръковод-

ството и редакцията на Ричард Ран и Роналд Ът (САЩ), с участието на 

група специалисти от САЩ и България. Докладът започва така: „В Бълга-

рия съществуват всички необходими условия за поддържането на жизнена 

икономика, която да допринесе в максимална степен за постигане на ико-

номическото благополучие и личната свобода на българския народ. Изло-

женият по-долу план за действие предоставя реално изпълнима основа за 

бърз преход към пазарна икономика, която се характеризира с непрекъснат 

икономически растеж.“ (части от документа са дадени в Приложение 13)

Планът за действие в България предоставя основни препоръки за ико-

номиката като цяло:

• Приватизация на средствата за производство и разпределение

• Основни реформи на паричната, банковата и финансовата система

• Премахване на пречките пред стопанската инициатива

• Провеждане на реформи в областта на социалното дело, околната 

среда и образованието.

В отделните глави на доклада американските специалисти са описа-

ли накратко състоянието на сектора, проблемите в него и необходимите 

промени за осъществяване на основната цел – преход към пазарна иконо-

мика. Разработките и предложенията са за реформи в обществено-поли-

тическия, икономическия, социално-битовия и културния живот в Бъл-

гария. В разпространения текст на доклада, преведен от английски език, 

разработките и предложенията на българските участници не са включени 

(виж приложението). Нямам информация дали в Народното събрание е 

разгледан пълният доклад, нито какви са предложенията на българските 

специалисти. Зная само, че докладът е приет с ръкопляскания от народ-

ните представители и че е станал основа на стратегията за цялостно пре-

устройство на България.

Не поставям под съмнение дали оценките за състоянието на нашата 

страна в тогавашния момент са изчерпателни и верни, нито дали предложе-

ните действия за преход към пазарна икономика са правилни и подходящи 

за нашата страна и способни да предизвикат икономически растеж. Може 
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да се каже, че изнесените факти и анализи дават правилна преценка за със-

тоянието на нашата страна в онзи момент, макар и в повечето случаи без 

да се взима под внимание изминатият път. Състоянието на отделните отра-

сли, описано в доклада, беше съвсем ясно за хората, които са ги създавали 

и ръководили. Нивото и възможностите на производствените мощности се 

знаеха, както и с какви усилия, средства и начини се изграждаха, усвояваха 

и организираха. Повечето все още не отговаряха на международните стан-

дарти, но бяхме започнали трудния и дълъг процес за усъвършенстване до 

достигане на конкурентоспособност. Виждахме, че е необходима промяна, 

която да премахне пречките, да осигури икономическо развитие, естест-

вено увеличаване на благосъстоянието и достойно място на държавата в 

световната общност. Това беше целта и почти всички стопански ръководи-

тели полагаха много усилия за ползване и внедряване на световния опит и 

достижения в производствата, които ръководеха. В това отношение бяхме 

много напреднали в сравнение с останалите страни от социалистическия 

лагер, което не се харесваше на много от партньорите ни, и особено на 

Съветския съюз. Реакцията беше отмяна на някои договори за техническо 

и организационно сътрудничество с водещи западни фирми в областта на 

машиностроенето, електрониката и други области. 

В една от главите на доклада е записано: „Ключово значение за успеш-

ния преход на България от командна към пазарна икономика е създаването 

на законова структура, поддържаща основаването на фирми със стопанска 

дейност, привличането на чуждестранни инвестиции и кредитни и дого-

ворни инструменти за развитие на бизнеса в условията на пазарна иконо-

мика. Постигането на тази цел от своя страна изисква промяна в текстове 

на Конституцията на Народна република България, Указ №56 и правил-

ника за прилагането му, както и придаването на законова сила на един нов 

търговски кодекс.“

В глава 4 – „Макроикономически реформи“, е записано: „България 

трябва да приеме всеобхватна програма за приватизиране на своите 2200 

държавни предприятия, на земеделските стопанства и хилядите обекти 

в сферата на търговията и услугите, ако иска да избегне икономическия 

спад, пред който е изправена сега. Главната причина за ниския жизнен 

стандарт на България е неефективността на държавните и управлявани-

те от държавата предприятия, които използват неефективно квалифици-

раната работна сила на страната, оскъдните капитали и суровини. При 

заменянето на сегашната система на управление на предприятията с 
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друга, основаваща се на частната собственост, от изключително значе-

ние са конкурентните пазари, предприемаческият дух и обслужването на 

клиента. Приватизацията – процесът, при който предприятия и авоари се 

прехвърлят от държавата към собственици и управители от частния сек-

тор, предполага систематичен и методичен подход за постигане на тази 

цел… Приватизацията е преди всичко и най-вече политически процес с 

икономически последици.“

Това е може би най-важният, ключовият момент, който трябва много 

сериозно да се анализира. Първо, защо и по чие нареждане под „флага на 

приватизацията“ се започна унищожаване – почти 90% от тези 2200 пред-

приятия бяха ликвидирани. Второ, защо всичко трябваше да се приватизи-

ра с обяснението, че държавата е лош стопанин. Не държавата, а управля-

ващите са лоши стопани! Не зная дали в доклада се препоръчва експертна, 

политическа и стратегическа преценка кои предприятия и производства да 

останат държавна собственост и кои да преминат в частни ръце. Но наши-

те икономисти – участници в разработките, е трябвало да вземат отноше-

ние по този въпрос. Особено проф. Иван Ангелов, който беше един от със-

тавителите на Указ №56 от времето на социализма (в него се предвиждаше 

някои области от социалната сфера и производство постепенно да станат 

частна собственост). В никоя страна не е правена такава тотална привати-

зация и ликвидация! Свидетели сме на небивалия икономически растеж 

на Китайската народна република, ръководена от комунистическа партия, 

с над 50% държавна собственост, и то на възловите стопански отрасли. 

Не политическата система е определяща за просперитета на държавите, а 

качествата на управляващите елити. 

В доклада е описано какво трябва да се направи при тази коренна смя-

на на обществено-политическата система, при преминаването от централ-

но планиране и ръководство на икономиката към пазарна икономика, при 

смяна на собствеността от държавна в частна. Сега, след почти 27 години 

на преход, би трябвало да се направи анализ и оценка как се е действа-

ло, какво е постигнато и какво не е постигнато от така поставените цели: 

преодоляване на икономическия спад в началото на прехода, преминаване 

към бърз и непрекъснат икономически растеж и рязко повишаване на бла-

госъстоянието. Обществено-политическата система се преустрои съгласно 

набелязаната програма, но постигнаха ли се целите? 

Тъй като приватизацията и смяната на собствеността бяха най-важни-

те инструменти, смятам, че резултатите от тях трябва много добре да се 
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анализират и да станат достояние на българския народ. Защото цялата 

собственост беше на държавата, на народа, създал със своите знания, уме-

ния и труд повече от 2200 предприятия, множество селскостопански коо-

перации, безброй търговски и обслужващи обекти, места за развлечения, 

отдих и спорт, формации за изкуство и култура. Всичко това трудно може 

да се остойности, но в началото на прехода изградените производствени 

мощности и обектите от сферата на обслужването заедно със селските сто-

панства се оценяваха на около 135–140 млрд. щатски долара.

Къде бяхме и докъде стигнахме? Българският народ беше натикан в 

блатото, а една съвсем малка част, прикрита зад мечтата за демокрация, 

размахваща знамето на прехода, въоръжена с клеветническо отрицание и 

безнаказаност, подкрепена от чужди сили и идеологии, наложи законови и 

структурни системи за управление, осигуряващи единствено лично обла-

годетелстване. 

В главата на доклада, посветена на електрониката, реално и кратко са 

изложени състоянието, проблемите и предложенията за бъдещо развитие. 

„През последните години на електрониката и далекосъобщителната тех-

ника се падаше близо 25% от българската национална промишлена про-

дукция. В този отрасъл работят около 130 000 души, от които 8000 ви-

сококвалифицирани инженери. От началото на 60-те години като страна 

от Източния блок, специализирана в проектирането и производството на 

компютърни дискови периферни устройства, България разви разнообраз-

на и стабилна компютърна и електронна промишленост. През последните 

двайсет години бяха създадени широки възможности за научноизследова-

телска дейност и производство в следните области:

• Микроелектроника

• Големи изчислителни системи

•  Паралелни архитектури с много висока производителност за научни 

приложения

• Миникомпютърни системи

• Микропроцесорни компютърни системи и инструменти

• Дискови и лентови периферни системи

• Периферни системи с единичен запис и дисплей

• Оптоелектроника.

 В началото на прехода електронната ни индустрия притежава техно-

логични възможности за проектиране и производство на 80–85% от компо-

нентите и възлите, необходими за производство на крайни изделия. Но по 
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ред причини приблизително 30–40% от тези компоненти и подсистеми се 

внасят от Запад. Това означава, че всяка организация в този отрасъл трябва 

да изразходва конвертируема валута в нормална търговска практика.“ 

Това, макар и кратко изложение в доклада говори много. За развитието 

на този отрасъл изключителна заслуга има проф. Иван Попов – член на 

Политбюро на БКП, както и многото специалисти, инженери и работници, 

ангажирани в ръководството и изпълнението.

Напоследък започват да се чуват гласове за реиндустриализация на на-

шата икономика. Започват да се появяват информации, че за нашия крехък 

бизнес липсват кадри – заварчици, технически специалисти, машиностро-

ители. Сигурно е така. След като бяха ликвидирани предприятията, хиля-

ди хора забравиха уменията си и потърсиха прехрана другаде, доказани 

специалисти останаха без работа и с единствена цел пенсия; закриха се 

техникумите и професионалните школи за обучение на специалисти към 

заводите. Охуленото производство нямаше как да привлече младите хора. 

Новите бизнесмени и собственици искат опитни изпълнители, които да 

носят печалба. Не подготвят кадри, не организират курсове, защото това 

е несигурна инвестиция, няма гаранция, че обучените ще останат в наша-

та страна, а няма да предпочетат чужбина за по-добро заплащане. Някои 

може би чакат решение от държавата, но в условията на пазарна икономика 

държавата не се занимава с такива въпроси.

През почти целия преход се говори за приоритет на високите техно-

логии и туризма. Само че за кои високи технологии, след като я няма ма-

териално-техническата база. Каквито и гениални специалисти да имаме 

(или да създадем), те едва ли ще работят у нас. Веднага ще бъдат наети от 

водещи компании, които са известни с привличането на квалифицирани 

специалисти от цял свят. 

Искам да насоча вниманието на читателите към две глави от докла- 

да – Глава 12. Зони за свободна инициатива в Република България: „Хон-

конг“ на Източна Европа; и Глава 21. Машиностроене – Заводи за металоре-

жещи машини и Завод за тежко машиностроене – Радомир. Според мен не 

е необходим коментар. Достатъчно ясно и компетентно е представено какво 

е необходимо да се направи, за да се превърне в програма, да се адаптира за 

нашите условия и поетапно да започне да се осъществява. Това предложе-

ние можеше да започне да се реализира веднага след демократичните про-

мени, когато все още съществуваше цялата производствена и технологична 

база, собственост на държавата, беше подходящо да се прилагат посочените 
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в главата модели, да се използва опитът и квалификацията на работещите 

ръководни и изпълнителски кадри и – най-важното – да се реализират откри-

ващите се възможности за инвестиции. Както е посочено и в доклада, през 

този период нашата страна изпитваше остра нужда от финансови ресурси, 

и то предимно от валута „второ направление“. Това е можело да се дого-

варя със западните партньори при взаимноизгодни условия. Тогава те бяха 

добре запознати с нашите производствени и технологични възможности и 

неведнъж заявяваха готовност за договаряне. Защо тогавашните правител-

ства отказаха изгодните предложения, чии интереси защитаваха? Трябва да 

има отговор и да има отговорност за това деяние! 

Машиностроителни предприятия, като „Балканкар“, ЗММ, Българо-ун-

гарското машиностроително дружество „Интрансмаш“, производител на 

комплексни устройства за автоматично обслужване на складови стопанства, 

заводите за тежко машиностроене, металургичните комбинати биха се впи-

сали много добре в представената концепция и програма. В главата за със-

тоянието на машиностроенето изрично е казано, че след като се стремим 

да ставаме член на Европейския съюз, трябва да имаме предприятия като 

горепосочените и ако ги нямахме, ще трябва да ги построим, но сега това би 

било неколкократно по-скъпо. Мисля, че коментар не е необходим. 

Далеч съм от мисълта да давам оценки за насоките и предложенията 

в доклада. Господата са висококвалифицирани специалисти, експерти по 

тези въпроси, участвали са в подобни разработки и вероятно ние сме се 

нуждаели от такава помощ при настъпването на събитията. Предоставена 

им е подробна информация както от наша страна, така и от техните пра-

вителствени органи. Не е тайна, че при тогавашното разделение на света 

и двете страни постоянно търсеха и анализираха най-различни сведения 

за политическите си противници. Но се питам защо при работата си по 

доклада не са се срещали и не са разговаряли със специалистите и ръко-

водителите на предприятията в отраслите, които анализират. Нима не са 

били наясно, че тези, които са участвали в целия процес на изграждането, 

познават в детайли трудностите и проблемите и най-добре знаят какво да 

се направи за по-нататъшното развитие, как да се постигнат посочените в 

доклада цели. Не мога да подмина съмнението, че тоталната подмяна на 

средния икономически и технически кадър, създал тази мощна промиш-

леност, е елемент от политиката на САЩ и Европейския съюз да обезсили 

нашата промишленост, да превърне България в пазар за своите стоки и без 

възможност за постигане на равнопоставеност. 
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Сега, след 27 години на „колониално демократично“ управление, съм-

нението става увереност! Но ние сме българи, били сме много години под 

чужда власт, но винаги сме съумявали да докажем способностите си и да 

защитим достойното си място сред европейските народи. 

Грешките
Всички специалисти, които посещаваха завода, подчертаваха, че трябва да 

се гордеем с неговите възможности, но и че ни предстои трудна и продъл-

жителна работа за усвояване на производството и мощностите. И у нас 

се говореше, че изграждащите се мощности на тежкото машиностроене 

нямат ясна и конкретна производствена програма. Това бяха внушения от 

определени кръгове във висшето държавно ръководство с различни пред-

стави за развитието на българската икономика. В началото на 90-те години 

на миналия век тяхната позиция се осъществи чрез новата икономическа 

политика, която „успешно и целенасочено“ продължава с ликвидацията на 

почти цялото промишлено и селскостопанско производство, с превръща-

нето на България в пазар за чужда продукция. 

Докато бях в ръководството на завода, въпреки постоянните усилия, ус-

вояването на производствените мощности беше незадоволително и не бяха 

достигнати необходимите финансови и икономически резултати. За това със-

тояние имаше и обективна причина – страната беше в обща икономическа и 

финансова криза. Все пак съм твърдо убеден, че бяхме тръгнали в правилна 

посока. Не съжалявам и не се оплаквам от моето отстраняване – вероятно ми 

беше дошло времето. Но не мога да приема, че има разумно обяснение на 

управленските действия, предприети след демократичните промени. 

Първата и фатална грешка е разделянето на завода на две самостоятелни 

предприятия. Обособяването не е технологично оправдано, нито рентабил-

но, защото проектираното производство на завода е за готова крайна про-

дукция. Най-голямата ефективност на тежкото машиностроене се постига 

с готов краен продукт, и то най-вече с комплектни обекти, като установки 

за непрекъснато леене за металургията, комплектни установки за миннодо-

бивната промишленост, комплектни линии за циментовата и строителната 

промишленост, комплекти за трошачно-мелещата промишленост и други. 

Втора грешка е освобождаването на малкото подготвени и квалифици-

рани кадри и назначаването за ръководител на най-важните производства –  

стоманолеене и коване, напълно некомпетентен „специалист“. За да се 
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достигне до производство, каквото планирахме, са необходими техническа 

и технологична документация, подготвени кадри, подходяща организация 

и поръчки, естествено. По време на моето ръководство бяхме преценили, 

че можем да ускорим този процес с чужда помощ. Предложените договори 

за техническа помощ с „Кобе Стийл“ и „Роланд Бергер & Партнер“ оси-

гуряваха и документация, и техническа помощ в организацията на произ-

водството, и пазари със западните страни. След като ни задължиха да ги 

отменим, загубихме всичко това. 

Трето необяснимо решение е да се прекъснат започнати действия, под-

готвени производства, коопериране със западни водещи фирми и т.н., и то 

когато бяха премахнати пречките, създавани от предишния режим на упра-

вление на държавата. 

За най-голямо съжаление тази политика определи съдбата не само 

на двата завода, а и на останалите структуроопределящи предприятия  

на нашата икономика. Изтъкваната първопричина, че финансовото състоя-

ние на страната ни е тежко, е и факт, и спекулация. Ако имаше воля да се 

запази и развива промишлеността, новите условия даваха много повече 

възможности. Като пример ще посоча предложенията, направени в докла-

да на господата Ричард Ран и Роналд Ът. А се взе най-лесното, най-недал-

новидното и вредно решение – отказ от стопанисване и ликвидация. 

За жалост почти всички ръководители от най-новата ни история при-

писват на предишните всякакви грехове, обвиняват ги за упадъка на дър-

жавата. Все с миналото оправдават днешното положение, прикриват нека-

дърност, безпомощност и властолюбие с гръмко говорене за демокрация. 

Мога ли да бъда равнодушен?
Много вероятно тези, които четат написаното, ще кажат, че не всичко е 

било точно така, че има пресилени неща, прекалено брутални и злостни 

определения, че водещи са носталгията по миналото и гневът от днешната 

действителност.

Да, има хора с лоши спомени от социалистическото управление – се-

мейно или лично засегнати от водената политика, недоволни от възмож-

ностите и ограниченията на това време, останали встрани от обществения 

живот. Има и немалко хора, приели идеите и действията на социалистиче-

ската власт, активни участници в различни програми на партията и прави-

телството, израснали до високи постове в управлението на стопанството 
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и държавата. Между тези две групи са милионите българи, получили об-

разование и възможност да се трудят според способностите си, дали дом, 

сигурност и възможности за реализация на семействата и децата си. 

И изведнъж всичко това се промени. Веднага се появиха яростни про-

тивници на социалистическото управление, отричащи всичко направено. За 

съжаление повечето от тях се оказаха от втората група, просто „обърнаха“ 

активността си, за да не загубят властовите си позиции. Нямам намерение да 

ги съдя, изборът на поведение е строго личен, но не мога да приема за нор-

мално тяхното участие при определянето на новата политика – унищожава-

не на промишлеността и селското стопанство чрез бандитска приватизация. 

Аз представям събитията през този период, както съм ги преживял – 

как преминах по този път на отговорности, предизвикателства и безсънни 

нощи като участник в изграждането и ръководител на едни от най-труд-

ните и стратегически отрасли на нашата икономика. Помня много напрег-

нати моменти, провали и разочарования, упоритото търсене на решения 

при изключително сложни ситуации, но не помня някога да съм изпитвал 

отчаяние, да съм се чувствал в безизходица. 

Нашият народ е изживял безброй загуби и страдания – петвековното 

турско робство, скъпите жертви и разрушенията от войните не са сломи-

ли духа му, не са му попречили да възстановява и да се стреми към по-до-

бър живот. А защо сега толкова често се случват убийства, самоубийства, 

самозапалвания? Какво довежда хората до такива разрушителни, крайни 

действия? Мисля, че е усещането за всеобхватна, непреодолима сила, която 

властва над съдбата и пред която човекът е безсилен. Подобно е усещането, 

когато се сблъскаме с природните стихии, когато бедствия и катастрофи ни 

лишат от дом, препитание и елементарна сигурност за утрешния ден. Друг е 

въпросът, че природните бедствия често са причинени от човешка грешка и 

небрежност, но когато граденото през целия ти живот изведнъж рухне, раз-

бираш какво е безнадеждност. Но такива са чувствата и при унищожаването 

на заводите, фабриките и предприятията, градени, за да произвеждат, да оси-

гуряват работа и добър живот на хиляди хора. Жалкото е, че не можем да ви-

ним природата или външни, обективни обстоятелства, а себе си – човешката 

глупост, недалновидност, корпоративни и лични интереси. И още по-жалко 

е, че всичко това започва да се приема с безразличие, с овча покорност, а  

очакването на спасение започва да прилича на „В очакване на Годо“: „Вина-

ги намираме нещо, за да си даваме вид, че съществуваме“. 
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ГЛАВА 4  
Факти и митове  

за миналото и настоящето

Много факти за състоянието на страната преди 1990 г. бяха 

скрити или манипулирани, подменени с митове. За да за-

брави истината, на обществото се натрапваха злонамерени 

обобщения, генерални изводи от изолирани случаи, „сенза-

ционни разкрития“, присмех и вменяване на вина. 

В тази глава ще спомена свързаните с личния ми опит.

Заклейменото планиране
Преживяхме повече от 25 години на мъчителен преход, на противопос-

тавяне, на лутане, на пълно отричане на постигнатото. Продължаваме да 

ставаме по-бедни, да обезлюдяваме земята си, да обричаме на безпътица 

децата си. Независимо че Европейският съюз заделя средства за стиму-

лиране на заетостта сред младото поколение, ако държавата не смени ко-

ренно политиката си, проблемът остава. Задължение на правителствата е 

да разработват и изпълняват програми за устойчиво развитие на страна-

та – на икономиката и промишлеността, на науката и образованието, на 

всички нейни дейности, а не да се крият зад възприетата „пазарната ико-

номика“. Всяка от силните в икономическо отношение държави планира 

своето развитие, независимо от политическата форма на управление, като 

се съобразява със своите възможности, с международната обстановка и 

взаимоотношенията с други страни. Пак казвам: за съжаление в послед-
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ните 25 години нито едно правителство не предложи програма за разви-

тие, която предварително да е обсъдена с компетентни хора и институции 

и да е мислена в държавен интерес. Всички идеи и програми бяха с цел 

да се спечелят изборите, да се вземе властта (балканският синдром за 

келепира) – и после потъваха в забрава. 

Нека си припомним постиженията в икономиката, каква индустрия 

беше създадена, достойното положение и авторитета на България в меж-

дународната общност. Можехме ли да постигнем всичко това без ця-

лостна стратегия, без многогодишни целенасочени усилия на народа? Не 

робувам на носталгични чувства, далеч съм от мисълта да се връщаме 

към миналото или да повтаряме направеното. Миналото не бива да се 

повтаря, нито да се връща, но не бива и да се забравя, да се отрича или 

да се заклеймява. То трябва да се помни, да се анализира, да бъде основа 

за по-нататъшното ни развитие. Ще припомня смисъла на определението 

опит: „опитът е комплекс от анализирани грешки“. Смятам, че ние сме 

правили много грешки и крайно време е да ги анализираме задълбочено, 

без противопоставяне, без завист и злоба; да се поучим от този опит и с 

помощта на нашия интелектуален потенциал да излезем от блатото и да 

тръгнем напред. В нашата история има примери за това, длъжни сме да 

го направим отново. 

Сътрудничество с Япония и Запада
През периода на преход и демокрация новите управляващи непрекъснато 

внушаваха, че България е била изолирана, не е имала възможности за кон-

такти с водещи западни фирми и компании. Да, имаше пречки от страна на 

американското правителство, наложило забрана на страните от Източния 

блок за достъп до технологии, ноу-хау, машини и оборудване, известно 

като КоКом/Коком/КОКОМ (Координационен комитет за контрол на изно-

са). Но въпреки това някои от забранените технологии, изделия и проду-

кти достигаха до нас, тъй като западните компании имаха интерес, в нас 

виждаха надежден и способен партньор с възможности за дългосрочни ус-

пешни делови контакти. И от наша страна се правеха усилия, търсеха се 

различни форми на сътрудничество, с максимално възможни взаимноиз-

годни условия. Това беше и политика на нашата държава – да се внедряват 

най-съвременните технологии, ноу-хау, производства, които да съответ-

стват на световните стандарти.

глава 4 Факти и митове за миналото и настоящето
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Най-ползотворното сътрудничество в развитието на нашата про-

мишленост извън рамките на социалистическия лагер беше с Япония и 

Западна Германия. 

Сътрудничеството ни с Япония започна след посещението на Тодор 

Живков на Световното изложение през 1970 г. в гр. Осака. Нашият пръв 

ръководител се радва на изключително внимание – приет е на високо ниво, 

придружаван от министър-председателя на Япония. При това посещение 

се среща с ръководители на големи компании и търговско-финансови ин-

ституции, запознава се с дейността на редица фирми. Остава изключител-

но впечатлен от постигнатото в Страната на изгряващото слънце за такъв 

кратък период след разрухата от Втората световна война. В резултат се 

дават указания за започване на широко сътрудничество и коопериране в 

областта на промишлеността и високите технологии. Подписано е спора-

зумение за закупуване на машини, съоръжения и технологии с кредит от 

японски банки в размер на 170 млн. щатски долара. България пък продава 

технологията за производство на кисело мляко и осигурява възможност 

в София да се построи хотел „Ню Отани“ – част от японска луксозна хо-

телска верига. Обменът и сътрудничеството се разширяват, разкриват се 

много офиси и представителства на японски фирми и компании, активно 

се развиват и културните връзки между двете страни.

Като четат това, някои хора може да си помислят, че слънцето се е 

пренесло от Страната на изгряващото слънце и е огряло у нас, започнал е 

възход, настъпило е благоденствие. Разбира се, че не става така. Но при-

мерът на Япония беше много ценен за нас. Победена във Втората световна 

война с всички негативни последици – разруха, многобройни жертви, не-

обходимост от преустройство на промишлеността, десетилетия работила 

изключително за военни цели, и то с вносни суровини. След края на вой-

ната вносът е прекратен, а страната не разполага с необходимите природни 

ресурси. Могат да се намерят доста прилики в състоянието на двете страни 

през този период. Как Япония преодолява всичко това? Благодарение на 

американския план „Маршал“, специално разработен и внедрен да възста-

нови и укрепи разрушената икономика на страните, засегнати от войната 

(сред които е и Япония). Но и благодарение на желязната дисциплина, ог-

ромното трудолюбие и себеотдаденост, на безапелационно подчинение в 

йерархията на самите японци. И най-щедрата външна помощ не може да 

осигури благосъстоянието на народа без неговия труд и общата цел – въз-

хода на държавата.
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▲ Поредното заседание на международното 
обединение за ядрената енергетика „Интера-
томенерго“ в гр. Варна под мое председател-
ството с представителството на всички социа-
листичeски страни, 1987 г.
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Ние също трябваше да изградим промишленост почти от нулата, да 

я направим конкурентоспособна, за да задоволява нарастващите ни по-

требности и да носи приходи за държавата. В рамките на СИВ и в другите 

си икономически контакти се стремяхме да отстояваме своите интереси.

За сътрудничеството ни с Япония е писано и трябва да се пише, да 

не се забравя за огромната работа, която се вършеше от двете страни. 

Бяха изградени стабилни връзки на взаимно доверие и уважение – япо-

нците ни приемаха като равностойни партньори, те бяха готови за съ-

трудничество във всички области. Само два примера: Детският радиохор 

с ръководител академик Христо Недялков изнесе десетки концерти през 

годините и стана популярен в цяла Япония. В японските училища даже 

изучават българска музика. А България получи прекрасната възможност 

да осъществява своите програми и планове за обновяване и модернизи-

ране на индустрията. 

Японско-българските дружества се създадоха не само за съвместни 

производства, а и за обща реализация. Ние търсехме път към западните 

пазари, а японците се стремяха чрез нас и заедно с нас да покажат про-

дукцията си в Европа и по-специално в страните от социалистическия 

лагер. 

Въпреки политическите ограничения постигахме разбирателство със 

западните си партньори, винаги се намираха решения за проблемите и из-

ход от трудната ситуация. Аз съм свидетел на множество такива моменти, 

които не попречиха на съвместната ни дейност. Така че да се твърди, че 

тогава сме били в изолация, е невярно. Точно обратното. Почти веднага 

след демократичните промени западните фирми изтеглиха своите пред-

ставителства с аргумента, че България вече не е приоритет. Точно когато 

се отвориха вратите към приказния Запад (според новите ни демократи), 

започнатото ликвидиране на предприятия и масовата смяна на ръководни 

кадри и специалисти с контакти и опит дадоха ясен знак, че с почтеното 

партньорство е приключено. 

От контактите и съвместната ми работа със западните фирми помня 

как ни възприемаха като специалисти и равностойни партньори, как се от-

насяха с уважение към нас. Всичко това рухна непосредствено след „изгря-

ването“ на демокрацията. Тези, които правят политика и градят кариера с 

лъжи, обвинения и обидни квалификации, не могат да получат уважение 

и подкрепа и вярвам, няма да се задържат трайно. Но дотогава разрухата, 

мизерията и емиграцията ще продължават... 
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Със световноизвестната японска фирма „Фуджицу“ се разработиха и 

внедриха съвместни проекти в областта на електрониката, производство-

то на дискови запаметяващи устройства и на роботи за машиностроенето 

(ние единствени в социалистическия лагер произвеждахме роботи). С дру-

га известна японска фирма – „Санио“, организирахме и внедрихме произ-

водството на търкалящи лагери – продукция, необходима за машиностро-

енето, автомобилостроенето и други области. Нашето производство не 

отстъпваше по качество на водещите фирми като SKF и други. Списъкът 

на фирмите, с които си сътрудничехме, е дълъг, а внедреното производство 

беше основа за по-нататъшно развитие, за модернизиране с нови техноло-

гии и запазване на конкурентоспособността. 

Кой и защо реши всичко това – изградено, усвоено, с набран опит 

и обучен персонал – да бъде унищожено? Не бяха ли новите ни „демо-

кратични“ западни партньори, за да ни премахнат като конкуренция и 

да заемат нашите пазари, или управниците, вторачени в политическите 

си пристрастия, неспособни да ръководят и управляват сложните про-

изводства без опитните ръководители и специалисти, които обвиниха в 

какво ли не и отстраниха? А може би има друга причина – баналният 

личен интерес? По тези въпроси не се търси истината, не се анализират 

последствията от тези решения, а се говори постоянно за „престъплени-

ята“ на предишното управление. Как изведнъж „демокрацията“ създаде 

капиталисти със значителна собственост и финансови средства от хора, 

десетилетия получавали за труда си заплата (като всички нас). Кога ще  

се потърси отговорност за причинени на обществото вреди, кога ще  

осъзнаем, че се извърши престъпление към нацията, което остава нена-

казано? 

За качеството на произведеното
Не може да се приеме и твърдението, че нашето производство е прими-

тивно и не отговаря на международните стандарти. Истина е, че част от 

произвежданата продукция не беше на желаното ниво и беше необходима 

модернизация, но в никакъв случай не биваше да се ликвидира производ-

ството. 

Усвояването на всяка нова продукция изисква период, през който да 

се достигне нормалният капацитет за работа на машините и инсталациите, 

да се постигнат необходимите параметри и показатели на изделието, да се 

глава 4 Факти и митове за миналото и настоящето
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изпробва работният режим на производство (при това понякога с години), 

после да се сертифицира и чак тогава да се пусне свободно на пазара. А 

ние усвоявахме сложни изделия, много от тях непознати досега, и се стре-

мяхме към качество както за нашия пазар, така и за износ. Качеството на 

всяка произвеждана продукция се определя чрез подробно регламентирани 

показатели, определени с научни методи. Всички водещи в икономическо 

отношение държави са разработили свои системи и методики за окачествя-

ване. Ние имахме Комитет по стандартизация и качество на продукцията, 

който, разбира се, беше ликвидиран. И в банановите републики имат ме-

тодика за разграничаване на продукцията – бананите, които внасяме, са с 

различно качество.

Имах възможност да се запозная с управлението на качеството на 

японската продукция. Управлението на производството е цяла наука, по 

която японските изпълнители и специалисти задължително се обучават. 

При тях промишлената продукция се изработваше с много високо качест-

во, без значение дали е предназначена за износ, или за местния пазар. Така 

при договаряне за по-голям износ допълнителните количества се изтеглят 

от вътрешния пазар. Този подход е по-изгоден за икономиката и печалбите 

са по-големи. 

У нас, когато започвахме ускореното развитие на цялата ни икономи-

ка, производителите на промишлена и селскостопанска продукции имаха 

различни критерии за качество към производството на продукцията за 

вътрешния пазар и за износ. Това, макар и да се е смятало за нужно, 

за да се осигурят външните пазари, не възпитаваше правилно изпълни-

телските кадри. Двойният стандарт в изискванията пречеше на трудова-

та дисциплина, не стимулираше стремеж за производство с най-високо 

качество и остави лоши традиции в нашата промишленост. Разбира се, 

постепенно тези неправилни подходи се преодоляваха. Започнаха да се 

разработват и внедряват технологии за управление на качеството на про-

дукцията, автоматизирани системи за управление, стандарти за контрол 

и изисквания, съответстващи на западните, като ДИН, ИСО и други, за 

да може нашата продукция да отговаря на международните стандарти и 

да бъде годна за износ. Беше създаден Комитет по качество и стандарти-

зация, създадоха се и инспекции за контрол и „приемка“ на продукцията, 

което даде много добри резултати. 

Те, японците, също са извървели дълъг и труден път на усвояване 

на новите продукти, имали са трудности и проблеми с качеството на 
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изделията, но с непрекъснатото и твърдо прилагане на високите нор-

мативи и изисквания при производството бяха най-близо до световните 

стандарти. 

Сега познаваме предимно стоки и продукти, идващи от Китай и Тур-

ция. Тези две страни с голям обем производство не завладяват нашия пазар 

с качество. Вероятно насочват износа към нас по други показатели – цени, 

конкуренция, стратегическо присъствие и много други. 

В Япония ни разказваха как са се усвоявали продуктите на световно 

познатата компания „Сони“. За да е тя световен лидер в своята област, за-

слугата е на президента Акио Морита (съсобственик и основател на компа-

нията заедно с Масару Ибука). Той работел денонощно, буквално до при-

падък, докато постигне това качество. За него е писано и разказвано много, 

той е образец на стопански ръководител за Япония (за съжаление вече не 

е между живите). 

В Япония е практика, когато ръководителят на компанията и негови-

те заместници се пенсионират, да не ги пращат да отглеждат цветя, тик-

вички или зеленчуци в домашните си градини, а ги оставят в компанията 

като консултанти, осигуряват им работен кабинет, служебен транспорт и 

помощен персонал. При тях няма текучество – нито при инженерно-тех-

ническия и ръководния персонал, нито при изпълнителските кадри. 

Всички познават историята на производството, запознати са в детайли с 

процесите, затова са уважавани, знаят, че са полезни, и работят, докато 

са в състояние.

У нас по времето на социализма ръководителите се сменяха по раз-

лични причини. Но се отделяше специално внимание за подготовката на 

ръководни кадри, преди назначение се оценяваха техните професионал-

ни качества и умения да ръководят. Сега, при демокрацията, ръководни-

ят и административният персонал е зависим от управляващите полити-

чески сили и бива назначаван и сменян, без да се отчитат квалификация, 

знания, умения, резултати – важното е да е верен и послушен на влас-

тниците. Това е пагубно във всички области, но особено за икономиката, 

за промишлеността, защото става причина за забавяне или проваляне на 

цели производствени програми. Нали всички се надявахме и очаквахме, 

че след демократичните промени способните хора ще могат свободно да 

разгърнат възможностите си и без пречките от контрола на държавата 

ще постигнат много както за себе си, така и за обществото. А какво ви-

дяхме – разгърнаха се престъпниците, наркопласьорите и проституция-

глава 4 Факти и митове за миналото и настоящето
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та, постигна се върховенството на личния интерес, практиката на коми-

сионите, рекета, премахване на неудобните, безнаказаност.

Копирахме и внедрихме най-лошото от дивия капитализъм – това, кое-

то западните страни отрекоха и се борят да ограничат, ние възприехме ле-

коверно. Последиците са за всички нас. 
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Така казва героят на Ал Пачино от филма „Усещане за жена“. 

А аз се питам ампутиран ли е духът на българите, или е под наркоза? Какво 

го докара до това състояние? Има ли надежда за промяна към добро? 

„И ние сами съвременници на описуемата епоха вече от цял ред 
исторически примери се чудим и маем какво е било това умствено 
опиянение, това сюблимно безумство на народа, да се готви за борба 
с една страшна империя, с велики още военни сили? (…) Историята 
рядко ни дава пример за такава самонадеяност, която приближава 
до лудост. Българският национален дух никога не се е вдигал до 
такава висота и надали ще се вдигне друг път…“

„Пиянството на един народ“, глава втора на романа „Под игото“  

от Иван Вазов

Част втора
За ампутирания дух няма протези
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ГЛАВА 1  
„Бере ли се грозде от тръни  

и смокини от репей?“

Размишления за наследството от социализма и прехода
Ще се опитам да представя накратко събитията, на които съм съвременник 

– времето на социализма, падането на тоталитарното управление, „осво-

бождението от социалистическо-комунистическото робство“, „изгряване-

то“ на демокрацията и прехода, който все още продължава. Предварително 

правя уговорката, че това са мои наблюдения, преживявания, разсъждения, 

с които не ангажирам никого и съм готов за диалог с опонентите, които 

вероятно няма да бъдат малко.

Животът ми не беше скучен – нелек, но не и много труден, никога гла-

дък и монотонен. Живях по време на три различни обществено-политиче-

ски и социални управления, които дадоха отражение върху възпитанието 

и формирането ми като човек, специалист и гражданин. Наблюдавах как 

се развиват и променят хората, с които контактувах – мои ръководители, 

колеги и подчинени. Удаде ми се възможност да общувам с колеги и парт-

ньори от различни страни. Когато светът беше разделен на два лагера с 

различни идеологии, ценности и начин на мислене, различни бяха манта-

литетът, убежденията и стремежите на хората от двете страни на „желяз-

ната завеса“. 

Двата лагера се ръководеха икономически и идеологически от двете 

най-силни държави след Втората световна война – САЩ и СССР. Разши-

ряване на влиянието в икономическо, военно, идеологическо, културно и 

морално отношение беше първостепенна задача и за двете страни, за пос-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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тигането му се използваха всички възможни средства. С годините проти-

вопоставянето все повече се изостряше, влагаха се огромни ресурси, ма-

териални и човешки, както за увеличаване на мощта на двата лагера, така 

и за вредителска дейност, която да отслабва другия лагер. От една страна, 

постигнатият значителен напредък в почти всички области на науката и 

прилагането на нови технологии допринесоха за значително повишаване 

на стандарта на живот. В западния лагер и началната база, и темповете на 

развитие бяха съвсем различни от тези в източния блок, различни бяха и 

представите за жизнен стандарт. Докато ние водехме борба за възстановя-

ване на икономиката, за извеждане на хората от бедността, неграмотността 

и лошите условия за живот, на Запад се създаваше все по-голяма пропаст 

между бедни и богати, непрекъснато се увеличаваше броят на бедните, а 

богатите ставаха по-богати. От друга страна, огромните средства за въоръ-

жаване и установяване на военно господство, използването на научни от-

крития и нови технологии предимно за военни цели все повече разделяше 

западните общества. Особено коварна както тогава, така и сега, бе вреди-

телската дейност, насочена към подрастващите поколения – лесен достъп 

до пороци, възможности за пристрастявания, реклама на ниски страсти. 

Използваха се всички възможни средства, за да се влияе на общество-

то – туризъм, културни прояви, пропагандни филми, литература, медии. 

Вербуваха се хора и от двете страни, които да предоставят информация 

от всякакъв характер: както за разработки и открития в различните отра-

сли на икономиката, най-вече на военнопромишлените комплекси, така и 

за материалното положение на гражданите, за състоянието на пазара, за 

морално-идеологическата стабилност на хората. Използваха се различни 

подходи за привличане и вербуване на сътрудници, особено с роднини в 

чужбина или на предварително проучени хора с подходящи характери и 

убеждения. Не бих ги нарекъл предатели или родоотстъпници, но това 

бяха хора, изкушени от възможността за облагодетелстване и забогатяване. 

За организиране, постоянно обновяване и осъществяване на дейността на 

сътрудниците се грижеха големи, щедро финансирани организации.

Предполагам, че някои хора от тази категория (едни у нас, други – от 

чужбина) след промените се настаниха в новото управление. Под тяхно 

влияние се приеха „демократични“ закони, очерняха се всички предишни 

управници, отрече се всичко, направено дотогава. Умишлено и изкуствено 

се обявяваха фалити на предприятия, продаваха се на безценица или се 

ликвидираха. Публичното пространство се изпълни с обръщения, призи-
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ви, обещания за светло бъдеще, с манипулации на масовите възприятия и 

фактите за живота при социализма. Отрицанието, омразата, личният инте-

рес станаха новите ценности и движеща сила на обществото. След близо 

три десетилетия демократичен преход сме без промишленост, с разорено 

селско стопанство, с безработица, с непозната по размери емиграция, с то-

тална морална разруха, с всичките пороци на най-дивия капитализъм.

Не бива в никакъв случай да се пренебрегва и „приносът“ на най-вис-

шия ешелон в управлението на страните от социалистическия лагер за 

падането на социализма. Пред очите им кризата се задълбочаваше, уста-

новените взаимоотношения и порядки се рушаха, ситуацията в света се 

променяше. Инерцията, страхът от грешно решение, а може би и вярата 

в непоклатимостта на социалистическите порядки доведоха до свалянето 

им от власт. Разбира се, главната причина за политическата промяна беше 

неправилна преценка на водещата сила в социалистическия лагер – Съ-

ветския съюз. Лидерът му обяви „перестройка“ без точна представа какво 

да се промени и по какъв начин да се развива цялата система. От неговите 

идеи се въодушевиха много хора, изпаднаха в еуфория, рушаха стени и 

порядки. Чувстваха се вече свободни, очакваха светът да ги приеме с раз-

творени обятия и да им осигури благоденствие и удоволствия. Да, ама не! 

Реалността се оказа друга – манната небесна и рогът на изобилието не ча-

каха никого, но се появиха фалити, безработица, престъпност, несигурност 

за утрешния ден. Това ли носи свободата и дълго чаканата демокрация? 

Да, промяна трябваше да има, но не такава, каквато се случи и продължава 

да се случва у нас. 

През всички години от началото на прехода ни се втълпява колко лошо 

е било при социализма. Подобна пропаганда с главен идеолог САЩ за-

ливаше капиталистическите общества от десетилетия. Описваха ни като 

народи с примитивна култура, бедни, изостанали, с елементарни възмож-

ности, неспособни да се развиват самостоятелно. Отношение, познато от 

векове, оправдание за робовладелството, колонизацията и „банановите ре-

публики“. Новите „демократи“ използват същия подход към наследството 

от социализма.

Не казвам, че е било чак толкова добро онова време, не го идеализи-

рам и не мечтая за неговото завръщане. Помня много добре проблемите 

и нередностите, а някои се бяха задълбочили до такава степен, че без ко-

ренна промяна не бихме могли да оцелеем и да продължим развитието си. 

Подобни промени обикновено се извършват с революции, а цената е уни-
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щожение на много хора, сред които учени, интелигенция – цвета на наци-

ята. Така е било по време на Френската революция, Октомврийската ре-

волюция... Загуба на трудов народ, интелект, култура. За възстановяване и 

възпроизвеждане са необходими много години, но нищо вече не е същото.

Като съвременник няма как да се съглася, че историята е такава, каква-

то сега се мъчат да ни представят. Ако се прави обективна преценка и не 

се отрича поголовно всичко, ще се види рационалното и ще бъде използ-

вано. Обективният анализ показва, че положителните неща в социалисти-

ческото управление преобладават. По времето на социализма политиката 

на партията и държавата бе да се осъждат, премахват и наказват недъзите 

в обществото и управлението. Провеждаха се пленуми и съвещания и се 

вземаха мерки, макар и не винаги резултатни. Но нямаше злоупотреби в 

сегашните огромни мащаби, не фалираха банки и предприятия (наистина 

тогава нямаше толкова банки и фирми), присвояването на финансови сред-

ства не беше в днешните размери, нямаше такава престъпност, превърнала 

се сега в ежедневие, нямаше безработица. Напротив, на всички съвещания, 

в които съм участвал, липсата на достатъчно работна ръка винаги беше 

първа точка от дневния ред. Неграмотните бяха малко, всеобщото обра-

зование беше приоритет на държавата и на високо ниво, а възможностите 

за професионална квалификация отговаряха на потребностите в периода 

на икономически и културен подем. Сега политическите сили се сетиха 

да говорят за необходимостта от образовани работници, но след като уни-

щоженият поминък и хаосът в държавата предизвикаха масова емиграция 

на младите хора, довела до отрицателен прираст и обезлюдяване на цели 

райони, след като голяма част от населението върви към лумпенизиране и 

съществуване ден за ден. Четвърт век се закриваха паралелки, специално-

сти и професионални училища, а се множаха университети и академии с 

гръмки дисциплини и дипломи за украса на стените. 

За съжаление през периода на преход липсва държавна политика за 

осигуряване на цивилизован живот и перспектива за нацията. Ако скоро не 

се постигне решителна промяна, може само след поколение-две българска-

та нация да е обречена на изчезване. Всички сме отговорни за бъдещето, 

да не чакаме някой друг да взима решенията, а да се потрудим заедно за 

народа и страната си. Активните участници в обществено-политическия 

живот, икономиката и науката да направят обективен анализ на прехода 

и да препоръчат по кой път да върви България. През годините се появиха  

изявления, публикации, политически послания, но предимно противоре- 
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чиви, манипулативни и в повечето случаи користни. Какво беше състоя-

нието на нашата държава в края на социалистическото управление и на-

чалото на прехода? Моето поколение, което беше тотално подменено, го 

знае. Бяха се натрупали негативи, следствие на остарели форми на упра-

вление, на наложени взаимоотношения, на прекалена централизация и бю-

рокрация – все пречки за нормално функциониране на държавата.

Формите на управление, остарели в края на социалистическия период, 

бяха необходими, за да преодолеем разрухата и обновим промишленост- 

та и икономиката след края на Втората световна война. И най-вече за да 

оцелеем в жестоката Студена война след разделението на света на два про-

тивоположни лагера. Единствено с помощта на СССР и в сътрудничество 

със социалистическия лагер можехме да постигнем бърз икономически 

растеж, да запазим своята идентичност, да се противопоставим на стреме-

жите на Запада да ни ползват като колония, източник на ресурси. Заради 

многовековното робство, краткия подем след Освобождението и негативи-

те от войните нямахме утвърден път на стопанско развитие. Разработваха 

се краткосрочни и перспективни планове за възстановяване и развитие на 

страната ни във всички области на живота – политика, икономика, про-

мишленост, образование, здравеопазване. 

Нашата страна има природни ресурси, но главното   богатство е наро-

дът – преживял вековни неволи, оцелял и заел достойно място сред циви-

лизованите народи. Стотици българи са оставили имената си в световната 

история, допринесли са за прогреса на човечеството. Хиляди са жертва-

ли живота си за свободата на Родината, отдавали са труда и таланта си за 

просперитета на България, дарявали са богатството си за различни бла-

городни каузи, за култура, образование, възход. Имената им са известни, 

но почитаме ли ги наистина, продължаваме ли делото им, предаваме ли 

спомена за тях като пример за поколенията?

По време на социализма бяха използвани усилията на целия народ за 

осъществяване на желания подем. Като пряк участник твърдя, че се фор-

мираха нови човешки взаимоотношения – без корист, злоба, стремеж към 

престъпно забогатяване. Медиите и културните дейци съдействаха със 

своите средства – популяризираха постиженията и положителните при-

мери, посвещаваха им очерци, книги, пиеси; заклеймяваха неморалното. 

Вярно е, че се пишеше и по поръчка, често плакатно, с пропагандна цел, 

поради което оценките понякога се получаваха прекалено крайни и меж-

ду героите и злодеите се губеха реалните хора. Но талантливите творци 
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създадоха и високохудожествени, правдиви и вълнуващи творби, които не 

са загубили значимостта си. Сега много се спекулира с факта, че цензу-

рата е ограничавала изявите на някои творци, чиито произведения не са 

били социалистически по съдържание и национални по значение. Имало е 

ограничения, но като цяло в интерес на обществото – преграждаха пътя на 

западната идеология, целяща отслабването на нашия лагер. А българската 

наука и култура беше в разцвет – певци и артисти, поети, писатели, учени, 

инженери и спортисти бяха световноизвестни.

Какво наблюдаваме през последните 25 години?14 Отхвърлени от об-

ществото хора, препитаващи се с кражби откъдето и каквото може, с обири 

по домовете и на улицата. Кога в България просията и ровенето в кофите за 

боклук са били средство за оцеляване, включително и на хора от интели-

генцията, бивши учители и професори? Кога в нашата страна убийствата 

за отмъщение, по поръчка или за уреждане на бизнес отношения са били 

ежедневие и човешкият живот е бил без всякаква стойност? Охранителни-

ят бизнес се разрасна много, броят на охранителите е в пъти по-голям от 

числения състав на армията, която трябва да защитава родината. Знакови 

бизнесмени от нормалния и сивия сектор са охранявани от внушителни 

групи, достигащи до 30–40 души за титуляря и семейството, дома и офи-

сите му. Още по-многобройни са тези, които пазят народните избраници 

от „любовта“ на народа. Хубаво е, че са създадени работни места, но пък 

разходите за поддържане на тази дейност никак не са малки. Огромната 

армия от охранители би била по-полезна за обществото, ако влага своята 

квалификация и умения в общественополезен труд. Освен това технологи-

ите се развиха до такава степен, че едва ли подобна охрана може успешно 

да предотврати злоумишлени инциденти. Поддържането на огромен ох-

ранителен антураж не винаги е от съображения за сигурност. По-скоро се 

демонстрират сила и величие, компенсира се непълноценност, резултат от 

простотията и ниската интелигентност.

При социализма имаше негативно поведение, но тогава се упражня-

ваше контрол от много органи: по административна и обществена линия, 

чрез местните органи на управление, в първичните партийни организации. 

Системата за наблюдаване и санкциониране, макар и спорна и отричана 

сега, даваше резултат. Честните хора се чувстваха защитени, защото има-

ше къде да се оплачат от нередностите и да споделят проблемите си. А 

14  Повечето от текстовете са писани преди години, но за съжаление не са загубили актуалност. – Б. р.
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престъпниците се страхуваха от възмездие, защото нарушенията се забе-

лязваха и се правеше нужното за отстраняването им. При централизирана-

та система на управление това беше необходимо и неизбежно. Колкото и 

негативи да е имало тогава, нямаше в такива размери незачитане на зако-

ните и държавността, некомпетентно управление на централно и местно 

ниво и нагла престъпност – от дребна (кокошкарска) до управленска по 

всички етажи на властта.

Какво наследство ни остави социалистическият период, какво беше 

състоянието на нашата държава, какво имаха и как живееха хората? Не 

можем да сравняваме нашия стандарт на живот с този на хората от дру-

гия лагер. Знаем каква беше разликата между техните лъскави магазини 

с луксозни стоки и нашите, в които се предлагаше стока от първа необхо-

димост. Помним как се редяхме на опашки за банани, мандарини и пор-

токали, за вносни фланелки, как хората чакаха с години за лека кола. Да, 

така беше. Но всички бяха задоволени с най-необходимото, имаха работа, 

платена според квалификацията им и възможностите на държавата. Почти 

всички имаха собствено жилище, ползваха безплатно здравеопазване и об-

разование, осигурени редовни отпуски и почивки в сравнително прилични 

почивни домове, безработицата беше непозната. Храната беше качестве- 

на – зеленчуци, плодове, млечни и месни продукти, произведени и кон-

тролирани от държавата. Те се приемаха добре и в чужбина, бяха едно от 

основните пера в нашия износ. Произведеното от леката ни промишле-

ност задоволяваше страната със стоки от първа необходимост, но с мно-

го артикули се доближаваше и до изискванията на международния пазар. 

Това също беше важно перо в износа ни в социалистическия лагер, а и в 

развитите западни страни. Подобно беше положението в електрониката, 

специалното производство, производството на уреди за бита, промишлени 

роботи, особено на цимент и строителни материали.

Моето поколение помни как бяхме обявени за нация техническа. Здра-

во стъпил на земята, народът не прие лековерно желаното за действително. 

Появиха се немалко вицове – за полупроводници и „цели“ проводници, 

за българските промишлени роботи (от проектираните 25 движения япон-

ският изпълнявал всичките, а нашият – само едно) и много други подобни. 

И все пак внедрявахме и усвоявахме нови производства, преодолявахме 

трудностите и провалите. Но никой и никъде по света не е започвал вед-

нага с нещо съвършено, без да изучи новостите и преодолее проблемите. 

В първата част разказах подробно за някои отрасли на нашата промишле-
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ност, в които съм работил – за изграждането на обекти от енергийната ни 

система и Завода за тежко машиностроене в Радомир. 

Много може да се пише за развитието на промишлеността, за разра-

ботките на научноизследователските ни институти, на учените от БАН, на 

изобретателите на нови изделия и технологии. Всичко се правеше за подо-

бряване на качеството на продукцията и достигане на световните стандар-

ти. За съжаление голяма част от тези разработки не бяха внедрени, някои 

бяха откраднати или продадени за „жълти стотинки“, а много изчезнаха. 

Като пиша „откраднати“, имам предвид взети от самите разработчици или 

ръководителите им, а тяхната работа беше финансирана от държавата, коя-

то съответно е съсобственик на откритията им.

Наследството, оставено от социалистическото минало, представля-

ваше основни фондове за около 140 милиарда долара – фабрики, заво-

ди, различни предприятия за услуги, инфраструктура, административни 

и културни сгради, много други обекти, давали продукция, осигурявали 

работни места, оформяли облика на страната ни. Повсеместното строи-

телство, ускореното внедряване на нови производства, разнопосочните на-

учни изследвания представляваха огромни инвестиции, отразяващи се на 

финансовото ни състояние. Функционирането на съществуващата система 

беше затруднено, не беше възможно да се осигури веднага по-висок ръст 

на производство и бърза възвръщаемост на вложените средства. Освен 

това някои от произвежданите продукти не бяха конкурентоспособни на 

външния пазар.

Тази система на управление беше изчерпила възможностите си, беше 

необходима промяна. Виждахме го всички, дори и висшето ръководство, 

което постепенно започна частични промени в централизираното управле-

ние. Много по-смело и открито предприемахме коопериране и съвместно 

управление със западни страни и водещи фирми в различни отрасли. Въ-

веде се Указ №56, който открехна вратата към по-свободна, пазарна ико-

номика. За съжаление някои от нашите договорки със западните страни 

не се реализираха поради натиск от Съветския съюз, който ги определи 

като изкривяване на партийната линия за развитието на социализма. Грубо 

се намесиха във вътрешните ни работи, без да се отчита, че започнатото 

би било полезно за целия социалистически лагер. А имахме мощна тех-

нологична и техническа база, притежавахме научни разработки, макар и 

не всичките внедрени, създадохме добри контакти със западни партньори, 

водещи в различни отрасли. Премахнати бяха идеологическите пречки, 



|  131

имахме армия от висококвалифицирани, знаещи и можещи инженери, ико-

номисти, техници и работници. Можехме и трябваше да продължим доиз-

граждането на производствените мощности, тяхната реконструкция и мо-

дернизация, още по-тясното сътрудничество с водещи компании и фирми. 

Прекъсването на това развитие, последователното тотално ликвидиране на 

постигнатото сега плащаме скъпо и прескъпо. Рязката промяна в пътя на 

нашата страна ни превърна в най-бедната държава в Европейския съюз. 

Резултатите са сравними с тези от най-опустошителните войни.

И до днес нямам обяснение защо новите лидери са взели такива ре-

шения, какви основания намериха да изкоренят и унищожат граденото 45 

години от целия български народ. А може би такива са били указанията на 

западните сили като условие за приемането ни в Европейския съюз? Какво 

са платили на новоизлюпените демократи, за да извършат това гибелно за 

България дело? А какво плаща сега българският народ? Няма нормално 

мислещ човек, който би оправдал такива действия, но едва ли можем да  

очакваме някога да бъде образувано дело за причинената от тях катастро-

фа. Най-невероятното е, че българският народ приема ограбването за нор-

мално, като нещо, което така е трябвало да стане, без никакво противопос-

тавяне, въпреки че това богатство е постигнато с неговия многолетен труд, 

че губи придобивки – социални, здравноосигурителни, образователни и 

много други, извоювани с труд и борба в името на светлото бъдеще и на 

следващите поколения. 

От грабежа и разрухата се облагодетелстваха същите тези обявили се 

за демократи, които 25 години присъстват в управлението на страната ни, 

сменят си местата след „демократични“ избори, непрекъснато говорят за 

реформи, за благоденствие, за демократични и евроатлантически ценнос-

ти. Докато влязат в парламента, за да изковат поредните „закони“ за увели-

чаване на своето благоденствие и отложено за неопределено време такова 

за народа, който ги е избрал. Като слушаш кандидатите за местната власт, 

за парламента и даже за президенти на страната, от това, което говорят, 

трудно можеш да разбереш какво предлагат да направят. Разбираш обаче, 

че искат да се докопат до властта, да се облагодетелстват от нея, без да 

имат компетентността да я използват в служба на обществото.

Небезизвестният банкер Атанас Буров е казал: „Бездарникът иска да 

вижда около себе си бездарници, курваринът – курви, умният – умни, прос-

тият – прости!“ Целият ни преход към демокрация, ликвидация и мутриза-

ция илюстрира тези му думи...

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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Ако се опитаме да опишем управлението през последните години, 

ясно ще се очертае характеристиката на българския преход: масово назна-

чаване на кадри, недотам компетентни, но верни на управляващата партия, 

обслужващи нейните интереси; усилено и узаконено присвояване на дър-

жавни и европейски средства, спъване на несвързания с управляващата 

партия бизнес; концентриране на средствата за обслужване на държавните 

фирми в една банка. Последствията ни носят по течението с неизвестен 

край, но със сигурност за сметка на българския народ. Последваха проте-

сти, самозапалвания и убийства. Дойде и предсрочната оставка на прави-

телството (с премиер Бойко Борисов, 2009–2013 г). Сформираното ново 

правителство (с премиер Пламен Орешарски, май 2013 – август 2014 г.) 

беше най-експертно за целия преход. То започна да решава най-неотлож-

ните проблеми, но това не се хареса на бившите управляващи, представя-

щи се за обединители на десните политически сили. Организирани бяха 

постоянни протести, на почти всяко обществено или културно събитие се 

чуваха скандирания „Оставка!“ – явно сериозно са били засегнати нечии 

интереси. На предсрочните парламентарни избори, активно подкрепяни от 

избрания от „всички българи“ президент (Росен Плевнелиев, 2012–2017 г.), 

резултатите бяха почти същите, пак с по-малко повече от 50% гласували. 

И желаещите да управляват България отново стигнаха до задънена улица. 

Обещаха стабилно управление, при което европейските пари ще текат и 

инвеститорите ще се надпреварват да влагат капитали у нас. Само че какво 

значи стабилно управление и правителство? Кои интереси ще се защитават 

и кои ще се стабилизират? Как ще се разпределят европейските фондове, 

кои инвеститори ще дойдат? А може и да не дойдат. Това не е нищо друго 

освен пореден „кьорфишек“ за пред народа и сценарий за задържане на 

управлението. Може ли да има стабилно управление и правителство при 

постоянно обедняване на голяма част от населението, при корупция във 

всички етажи на властта, при ежедневна престъпност? За каква стабилност 

може да се говори, когато за над 25 години преход и демокрация нямаме 

една стабилна институция, отговаряща на европейските и световните нор-

ми, която да работи независимо от управляващата партия? През тези годи-

ни всяка поемаща властта политическа сила променя институциите, сменя 

кадрите със свои приближени, прави реформи в своя изгода... Главната цел 

е да се остане в управлението, за да се задоволят личните интереси.

Всички дотук управляващи не са изпълнили истинските изисквания за 

държавно управление. Пазарната икономика, въпреки че е модел за упра-
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вление при демокрацията, никъде по света не е оставена изцяло в частни 

ръце. В много случаи некомпетентни и неграмотни бизнесмени решават 

как ще се развиват производството, отраслите, които формират икономи-

ческия растеж, работните места, приходите в държавата и повишаването 

на благосъстоянието на хората. Те работят за своите лични интереси, в по-

вечето случаи с незаконни действия, в ущърб на държавата, а не стаби-

лизират управлението. Основна грижа на правителствата е да сформират 

звена за разпределение на отпуснатите от европейските фондове средства, 

да разпределят обществените поръчки на фирмите, които ги поддържат. 

И ако се появи инвеститор, влагащ пари в отрасъл, от който само той има 

интерес, намесата касае комисионите, които ще се получат. Така се прена-

ситихме откъм скъпи и лъскави офиси, жилищни комплекси от затворен 

тип, луксозни хотели, при строителството на които в повечето случаи се 

унищожава околната среда. Досега почти никой не е проявил интерес да 

инвестира в производство, продукция или предприятие, които биха осигу-

рили работни места и стабилни доходи за страната.

Необходими са дългосрочна стратегия за развитие, програми, съобра-

зени с възможностите и потребностите ни, с международните изисквания, 

достижения и пазарни особености, с използване на световни и европейски 

фондове, с привличане на инвеститори. Но е необходимо активно и пряко 

държавно участие, за да се осигурят и гарантират взаимноизгодни усло-

вия и дългосрочният национален интерес. Не дойде ли вече времето всеки 

да отиде където му е мястото, да се занимава с това, което знае и може? 

Политиката и държавното управление не са за всекиго. Демократичното 

управление изисква истински грамотни, знаещи и можещи държавници. 

Българският народ е преживял най-различни изпитания, включително и от 

некадърни и корумпирани управници и политици. Може би затова все чака 

избавление отдругаде. 

За над 25 години преход се оформи прослойка от псевдодемократи без 

личностни качества, знания и опит, без морал, интелигентност и лидерски 

способности. Те показаха, че уменията им се простират от разпределение-

то на наличните активи и фондове, създадени основно при социализма, 

до изтърканите, познати от недалечното минало и прилагани отново днес 

лозунги за демократични и евроатлантически ценности, за защита правата 

на човека и гражданските му свободи. Новите ни европейски и задокеан-

ски партньори подкрепят такова управление, за да бъдем изцяло зависими 

и послушни слуги на техните интереси. Най-жалкото е, че все повече хора, 
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дори и от интелигенцията, се присъединяват към съмнителни формирова-

ния, приспособяват се, приемат различни идеи с демократични окраски. 

Участието в каквато и да е форма на управление в повечето случаи е с цел 

оцеляване и осигуряване на мизерно препитание.

Всяко успешно управление – на предприятие, фирма или ресторант – 

изисква знания, опит и всеотдайност, но когато става въпрос за управление 

на държава, на цял народ, необходимите качества са многократно по-ва-

жни, а липсата им – фатална. Защо тогава приемаме безкритично управни-

ци с жалко и недостойно поведение, некомпетентни и с действия във вреда 

на държавата? В медиите присъстват постоянно едни и същи натрапчиви 

лица, с едни и същи изтъркани послания и фрази. 

Категорично се обявявам срещу жалките твърдения, че дъното, до 

което сме стигнали, се дължи на тоталитарното комунистическо минало, 

че всъщност комунистите продължават да управляват. Тези говорители не 

разграничават днешните пребоядисани комунисти от честните способни 

хора, работили за изграждането на България под ръководството на Бъл-

гарската комунистическа партия. Твърдя, че двете категории нямат нищо 

общо помежду си. Разполагам и с конкретна информация за това. Същест-

вуваше практика хора от големите предприятия, институти и обединения 

да се изпращат на обучение в различни партийни школи или курсове за 

квалификация и преквалификация. Когато обучението не беше свързано 

пряко с производството или научната работа, обикновено се изпращаха 

хора, недотам нужни за пряката дейност на предприятието или институ-

та. Ръководителите ги предпочитаха (правил съм го и аз), за да се отчете 

изпълнението на задачата, но и да не страда работата. Но на курсове и 

специализации, пряко свързани с предприятието, особено за разработване 

на продукти или по научни теми, се пращаха най-добрите млади и перс-

пективни служители. Във фирмата „Радомир Метал“ подбирахме млади 

инженери, някои от студентската скамейка, както и доказали се специа-

листи, работили в аналогични предприятия. Изпращахме ги на обучение 

в Япония и в други страни, от които се доставяха машини и съоръжения. 

Тези кадри се връщаха подготвени за ръководители и изпълнители в раз-

лични производства, но и тях с идването на „демокрацията“ ги изгониха.

Хората, обучавани в профсъюзните, партийните или културно-про-

светните школи получаваха квалификация, която не даваше възможност 

за растеж в професията. Някои се чувстваха пренебрегнати и встрани от 

усилията на колектива. След промяната такива недоволни и недооцене-
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ни потърсиха изява в демократичните структури. Голяма част от новите 

„демократи“ са преориентирали се пропагандатори на социалистическите 

идеи. Те не участваха успешно в стопанската и научната дейност, но бяха 

активни в структурите на комсомола, профсъюзите и партията. Придоби-

тият организационен опит им помогна да се приспособят моментално към 

промените – смениха позициите си, като отрекоха яростно всичко напра-

вено, размахваха знамето на демократичните ценности с едничка цел да 

са до силните на деня. В тази група са и деца на тогавашни величия, на 

дипломати, отглеждани и възпитавани в „кафези“, в чужбина. Някои от тях 

западните специални служби умело „зарибявали“ и лесно подготвяли за 

бъдещи духовни еничари.

Най-голямата грешка на прехода беше тоталната подмяна на ръковод-

ни кадри и специалисти с политически удобни, но професионално непод-

готвени хора, на които се възложиха приватизационните и ликвидацион-

ните действия. С тесен кръгозор (а и изкушени от случайно придобитата 

власт), без представа какво, как и защо е градено в България, нито пък как-

во и как да се промени в бъдеще, те побързаха безотговорно да ликвидират 

или продадат на безценица националните активи. Така промяната, която 

трябваше да се направи, се превърна в подмяна.

Необходими са ни хора морални, знаещи и можещи, които осъзнават 

и защитават българските интереси на всички нива. Не се ли убедихме, че 

сегашните ни управници не използват открилите се възможности пред 

България като част от международната общност и Европейския съюз? 

Защо при еднакъв старт на демократичните промени в страните от бившия 

социалистически блок, след 25 години ние сме най-бедни, без промишле-

ност, с внос на селскостопанска продукция, с най-голям дял на сива иконо-

мика, с най-ниски заплати, с мизерни пенсии, едва стигащи за лекарства на 

по-възрастните? Кое накара хората така рязко да се откажат от човешки-

те добродетели, нормалните цивилизовани взаимоотношения, моралните 

и естетическите ценности, съществували от векове? Та нали точно те са 

били причината многострадалният ни народ да успее да запази достойн-

ство, идентичност, българщина? Кое превръща българите в бездушни роб-

ски създания, приемащи безропотно жалкото си съществуване, без памет, 

без стремеж към истината, без енергия за отпор. 

На едно от поредните изложения „Да подкрепим българското“ разго-

варях с продавачи на щандовете. Споделих, че стоките са като излаганите 

по сергиите, асортиментът е много беден, а преди години в България е 
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имало повече и по-разнообразна продукция. Бях безкрайно удивен, когато 

ми отговориха, че България никога не е имала производство, че в минало-

то са се произвеждали само велосипеди „Балкан“ и помпи за тях, и то с 

много по-лошо качество от днешните китайски. Мисля, че не е необходим 

коментар. Аз и моето поколение знаем какво се произвеждаше у нас. Има 

и публикувана такава информация, която лесно може да се види, стига да 

се потърси.15 А какво е положението сега? 

Милион и половина способни българи постоянно работят и живеят 

пръснати по света. Други, почти милион, работят извън страната за по ня-

колко месеца, за да преживяват семействата им. Възрастни близки и деца 

разчитат на заработеното в чужбина, но и много младежи в трудоспособна 

възраст живеят с такива пари – ден за ден, от подаяния. Малка част упори-

ти хора се борят да запазят някакъв почтен бизнес. Пред тях спънките са 

много, по-лесно е в сивия сектор. Някои се хвалят, че изкарват минимум 

по един милион на месец и го харчат за гуляи, проститутки, скъпи коли и 

всякакви подобни „удоволствия“. Може ли това да се случва в цивилизо-

вана страна, член на Европейския съюз? Много хора са забравили какво е 

нормална работа, не им се предлага, а и не я търсят, предпочитат лесни, в 

повечето случаи престъпни начини за оцеляване и забогатяване. Защото 

това вършат и тези, които ни управляват 25 години.

Непрекъснато се говори по медиите за свобода, за премахване на то-

талитаризма, за черно комунистическо минало. А се премълчават фактите 

за сегашното тоталитарно управление с корупционните схеми, некомпе-

тентността и почти пълната зависимост от Брюксел и Вашингтон. Поли-

тически формирования с леко променени имена, съставени от едни и същи 

хора, се редуват в управлението като водещи и опозиция. Вече има такива, 

които ще навършат пълен трудов стаж в парламента и ще се пенсионират 

като депутати с всички привилегии и високи пенсии. Наблюдаваме пазар-

лъци за разпределяне на власт, за министерски кресла, които се раздават 

по партийни заслуги и се заемат от хора некомпетентни. Прокарват се за-

кони, обслужващи корпоративни интереси, позволяващи постепенна ко-

лонизация на страната ни. Ние бяхме сред първите, подкрепили САЩ и 

НАТО във войните в Близкия изток и Афганистан. Защо? Соломон Паси, 

министър на външните работи в правителството на некоронования цар на 

15  Например „Икономическото чудо на НРБ (от 1944 до 1989 г.) в цифри и факти“, публикувано в сай-
та skandalno.net, източник: http://spodeli.eu/, или „България – родината, която изгубихме“, статия в  
О НОВИНИ от 5 август 2016 г. (поместена в приложение)
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България Симеон Сакскобургготски, обещаваше, че така получаваме въз-

можност да развием там бизнес и да печелим много. Да, ама не! Издръж-

ката на контингентите беше на наш гръб, дадохме скъпи жертви, загинаха 

български военни. Но най-лошото е, че прекъснахме създаваните с години 

бизнес връзки с тези страни, в които бяхме много добре приети. Наши ор-

ганизации и специалисти работеха там, техни студенти се обучаваха у нас, 

имахме реална взаимна изгода от това сътрудничество. 

Има ли изход?
Едва ли някой би могъл да даде еднозначен отговор какво трябва да се на-

прави. Едва ли при натрупаните с години негативи от най-различно естест-

во може изведнъж да се ликвидира всичко старо, прогнило, престъпно и да 

дойде ново управление, друга система, с други ценности, с възможности 

за благоденствие и просперитет за всички хора. Това желаехме и ние, това 

ни се обещаваше в пламенни речи за светло бъдеще. С огромен ентусиазъм 

и с развети знамена чакахме социалистическо и комунистическо бъдеще 

на равноправие и благоденствие. Със същия ентусиазъм, но със злоба и с 

омраза към комунистическото минало, с подскачане по митинги, в зората 

на демокрацията някои очакваха свободата да бъде осигурена от новите ни 

благодетели, от Европейския съюз и задокеанския ни приятел. Не е ли вре-

ме всички ние трезво, без излишно противопоставяне, без злоба и омраза 

да осмислим ситуацията? Какво сме имали, какво сме загубили, какви сме 

били и какви сме сега, какво може и какво не сме направили? Мисля, че от 

това трябва да се тръгне и постепенно да се изгражда нова система, с при-

ложими у нас подходи и от несвързани с престъпни формирования хора. 

Никога няма да има пълно равенство на възможностите за всички хора и 

народи, обаче с подходящи реформи, осъществени от правилните хора, би 

могло да се постигне по-голямо изравняване на шансовете. Необходимо е 

да осъзнаем, че управляващите, нищожно малка част от целия народ, рабо-

тят за своя изгода, която е против общия интерес. Докато ние безропотно 

се подчиняваме и приемаме с безразличие прокарването на техните инте-

реси, негативите, мизерията и бедността ще се задълбочават.

Световноизвестният икономист и носител на Нобелова награда Джо-

узеф Стиглиц в книгата си „Цената на неравенството и как днешното раз-

делено общество застрашава бъдещето ни“ цитира икономиста Алексис 

дьо Токвил, който говори за „правилно разбран личен интерес“. Първите 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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две думи според Джоузеф Стиглиц са ключови. В тесен смисъл всеки има 

личен интерес: „Аз искам това, което е добро за мен!“ Правилно разбрани-

ят личен интерес е нещо съвсем друго. Той означава, че съобразяването с 

личните интереси на повече хора – с други думи, общото благосъстояние 

– е условие за всеобщото благосъстояние. По-нататък той пише, че когато 

си част от нищожния процент и си в управлението, когато се грижиш за 

другите, е добре и за теб, и за общите дела, добре е за всички. 

Без повече да се задълбочавам в тези разсъждения, припомням, че об-

щество, разделено на богати и бедни, в което богатите стават по-богати, а 

бедните – по-бедни, в което властва беззаконието, е обречено на гибел. Ис-

торията пази свидетелства за загиването на държави, империи, общества 

и народи. Все пак има ли надежда? Надеждата винаги умира последна, но 

трябва ли да я оставяме само да „блещука“ (изразът е на Джоузеф Стиг-

лиц)? 

„На света има две безкрайни величини – едната е Вселената, 
другата – човешката глупост и простотия.“

Айнщайн

„Там, където глупостта е образец, то разумът е безумие!“ 
гьотe

Много странен факт на българския преход е, че колкото по-дълго той 

продължава, толкова повече, по-яростно и с по-голяма омраза се заклей-

мява периодът на ускорения социалистически растеж като единствен ви-

новник за кризата, в която се намираме. Колкото повече се отдалечаваме 

от социалистическото минало, толкова кризата се задълбочава – ставаме 

по-бедни, демографските проблеми растат, пропастта между столицата и 

другите райони се увеличава, безработицата и безпътицата се ширят, осо-

бено сред младите, които са рожби на демокрацията, емиграцията също 

нараства, убийствата и самоубийствата станаха част от нашето ежедне-

вие. И се твърди, че виновни за това са преди всичко социалистическото 

и комунистическото минало. Най-запален пропагандатор на тази версия 

е президентът на всички българи, бивш комсомолски активист, забогатял 
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в началото на прехода.16 Вместо да търси пътища за преминаване от оцеля-

ване към напредък и повишаване на стандарта на живот, прави форуми и 

инициира дискусии за изкореняване на остатъците от социализма и кому-

низма, които продължавали, според него, да изсмукват последните ни ос-

танали жизнени сили. Антуражът му – социолози и политолози, повечето 

дейци от комунистическото минало, станали дисиденти в навечерието на 

изгряващата демокрация – му приглася в анализа на причините за неуспе-

хите на прехода. А истинските причини за растящите криза и безпътица са 

в бившите комсомолски и партийни дейци от миналото, превърнали се в 

демократи, забогатели от престъпна приватизация, от ликвидиране на про-

мишлени и икономически отрасли, от присвояване на финансови и матери-

ални активи. Атмосферата около нас е пропита от силно токсични, опасни, 

заразни и вредни теории и действия на управляващите политически сили и 

техните поддръжници. Навсякъде властват злобата, омразата, противопос-

тавянето. Внушават ни, че от 25 години сме свободни, а все си оставаме 

роби и дори не се борим за свобода. 

По времето на социализма нашата страна започна ускорено да изграж-

да промишлеността и икономиката, за да преодолее огромната изостана-

лост в сравнение с другите страни, да превърне държавата ни в иконо-

мически силна и конкурентоспособна. Много се направи, но това не се 

харесваше на Великите сили, а и у нас започнаха да се проявяват проти-

воречия, които пречеха за по-нататъшното развитие. Повечето хора искаха 

промяна, за да се преодолеят противоречията, да продължи започнатото 

за постигане на по-добър живот. Но какво постигнахме? Целенасочено се 

разрушаваха материални активи, духовни ценности, социални и човешки 

взаимоотношения.

Нашето поколение е свидетел и участник в друга коренна промяна – 

след Втората световна война се извършиха промени в собствеността, в сис-

темата на управление, във всички области на политическия, социалния и 

културния живот. Бяха засегнати интересите на определен кръг хора, тър-

сеха се виновните за тежкото положение на народа след войните, но се съз-

даваха и възможности за по-голямо равенство между хората, за излизане от 

бедността. Програмите за развитие, за изграждане на нови производствени 

мощности, за създаване на нови отрасли във всички области на икономика-

та и промишлеността бяха подчинени на тази цел. Недостатъчните финан-

16  Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012–2017 г.
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сови възможности на страната ни не позволяваха да се задоволят всички 

потребности на хората, да се постигне жизненият стандарт на развитите 

страни. Въпреки това болшинството от българския народ разбираше тези 

трудности и работеше честно и всеотдайно за осъществяване на програ-

мите и плановете. Беше време на масово бригадирско движение, ученици 

и студенти помагаха за събирането и преработката на селскостопанската 

продукция. Войници от редовната армия и Трудовите войски, администра-

тивни работници, служители и интелигенция помагаха в строителството 

на обектите от промишлеността, културата, жилищата, като запълваха не-

достига от работна ръка. 

Благодарение на водената политика, на всеобщата мобилизация на на-

селението и труда на целия български народ за немислимо кратки срокове 

голяма част от планираното бе реализирана. За зла участ след настъпилите 

промени – премахване на пречките от миналото, смяна на тоталитарното 

управление с демократично, отваряне към света – вместо да се довърши 

започнатото, в което бяха вложени огромни капитали и трудът на целия 

народ, започна най-пагубното за страната ни действие. Извършената бан-

дитска приватизация, ликвидирането на цели отрасли доведоха и продъл-

жават да водят към тотален срив в икономиката, безработица и емигра-

ция, до нареждането ни сред най-бедните държави. Вместо да преосмисли 

фаталните грешки от началото на прехода, всяко следващо правителство 

сключва неизгодни за страната ни приватизационни и концесионни дого-

вори, а проблемите все повече се задълбочават. Управляващите поднасят 

на обществото някакви „програми“ от по няколко точки, много често не-

ясно формулирани, съдържащи популистки обещания за светло бъдеще. 

Непрекъснато говорят за реформи в образованието, здравеопазването, ико-

номиката, пенсионната система, без да е ясно какво точно трябва да се 

прави, без да имат финансова обосновка, без разчети или показатели, което 

нормално след това се забравя и остава неизпълнено. Приоритет на всички 

са приватизация на изграденото отпреди, разпределение на материални и 

финансови активи и присвояване от европейските фондове, а по предназ-

начение да отиде колкото се може по-малко. Реално за образование, здра-

веопазване, културна дейност и социална политика остават мизерни и уни-

зителни средства. Както и за пенсиите на трудовите хора, които търпяха 

лишения, но градиха и създаваха. Тази тенденция не е само в България, тя 

се наблюдава и в другите страни от Източна Европа. Осезателно намаля-

ва икономическият ръст, расте безработицата, увеличават се емигрантите 
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към развитите страни и броят на хората, живеещи с доходи под жизнения 

минимум. Свободното движение в рамките на Европейския съюз създава 

проблем за по-слабо развитите страни, ако не се осигурят еднакви условия 

за растеж, по-тясна интеграция в производствената сфера и постепенно 

във всички области на икономиката и да се ограничи стремежът на воде-

щите компании и фирми към монополизъм и протекционизъм. 

Благодарение на политиката на продажните управляващи в България 

бяха унищожени цели отрасли от промишлеността, продадоха се или се 

отдадоха на концесия различни обекти, осигурявали стабилен поминък 

на хората и доходи за страната. Все още помним натиска и условията за 

приемането ни в Европейския съюз, услужливото затваряне на четирите 

блока на АЕЦ „Козлодуй“. Политиците ни представиха отпуснатите срещу 

това средства като голяма придобивка, без да съобщават за загубите, де- 

сетки и стотици пъти по-големи от получените компенсации. Медиите 

също обслужваха тази политика, без да информират за претърпените за-

губи от непроизведената евтина електрическа енергия, за оскъпяването   с 

внедряването на недотам ефективни нови енергийни източници. Питам се 

как се чувстват тези, които продължават да са в управлението, след като до-

караха България до мизерно съществуване, и то като член на Европейския 

съюз, на цена, несъпоставима с цената на бедността и човешкия живот. 

Създаденото и разрушеното
Създаденото през тези 45 години не може да се зачеркне и отрече, както 

повече от 25 години се прави от всички управляващи. То не трябва и да се 

премълчава, тъй като премълчаните истини с времето се забравят и стават 

обект на манипулация, създават погрешна представа сред новите поколе-

ния за миналото на страната.

Защо ние, българите, забравяме миналото и обвиняваме хората, дали 

своя труд, знания, умения, за да сътворят нещо значително, с което Бъл-

гария се е гордяла, и помогнали за нейния просперитет? При това ние не 

само го забравяме, но и го унищожаваме. Дали случайно класикът на на-

шата литература Иван Вазов е написал „Епопея на забравените“? Не се ли 

повтаряме и сега, в 21-ви век, когато казваме, че сме част от европейското 

общество и искаме да бъдем равностойни в него и да изповядваме общите 

ценности. Не трябва и не може да размахваме лозунга „демокрация“, а да 

унищожаваме всичко ценно, създадено досега, и да осъждаме хората за 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

142  |

това, че са работили за една модерна България. В никоя друга държава не 

се случва подобно нещо. Необходимо и важно е да се покаже икономи-

ческото, културното, общественото и социалното развитие и нека всеки 

да прецени как и защо България с развито промишлено и селскостопан-

ско производство, здравеопазване, образование и култура, с масово добър 

стандарт за живот, за две десетилетия се превърна в една от най-изостана-

лите и бедни държави, в която близо една трета от образованото работос-

пособно население емигрира да търси препитание, нормално съществува-

не и перспектива за семействата си.

След „демократичните промени“ нашите политици много актив-

но ни убеждаваха, че най-важната цел на нашата държава е да станем 

член на Европейския съюз, след което жизненото ни равнище ще се по-

виши рязко и ще станем част от цивилизованата европейска и светов-

на общност. А и откъде изведнъж се „пръкнаха“ тези политици?!? Като 

че ли излезли от „миша дупка“, веднага станаха много активни, заеха 

управленски позиции, започнаха да раздават правосъдие, да тръбят за 

свободата и демокрацията. До вчера почти никому неизвестни, живели 

спокоен и нормален живот по времето на социализма, като всички нас, 

обикновените българи, изведнъж се превърнаха в жертви на комунизма, 

„борци“ за свобода и демокрация. Обявиха се за жертви на „жесток те-

рор и ограничения“, но всичките с професии, с висше и най-малкото със 

средно образование, много от тях с титли и звания, много от тях изявени 

защитници и пропагандатори на социалистическите идеи, защитници на 

социалистическата държава, активни участници в пленуми и събрания за 

начертаване и изпълнение линията на партията и правителството. Сред 

новите политици виждаме икономисти (псевдо), финансисти, филосо-

фи, кинематографисти, юристи, пожарникари – всякакви „специалисти“, 

претендиращи, че разбират и могат да управляват държавата и да я пове-

дат към светлото бъдеще на демокрацията. 

Явно според тези наши „политици“ ние не сме цивилизовани и дър-

жавата ни не е цивилизована. Живели сме 45 години напълно изолирани 

от света и цивилизацията, в пълно ограничение и при всевъзможни забра-

ни за контакти със западните държави, като че ли ние сме били някаква 

„първобитна балканска“ страна, известна само с розовото масло, баницата, 

шопската салата. Тези наши псевдоуправници така ни представят пред све-

та, унищожават нашето достойнство, пренебрегват нашите постижения, 

нашата гордост като нация – наследник на първата европейска цивилиза-
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ция, създала своя писменост и развивала култура много преди обитателите 

на Централна Европа.

Аз не бих се наел да анализирам понятието цивилизация и да разсъжда-

вам дали досега сме били цивилизована държава. Но мога да припомня цитат 

на Ръскин от книгата „Цивилизацията“ на световноизвестния изкуствовед 

Кенет Кларк: „Великите нации пишат своите автобиографии в три ръкопи- 

са – книгата на делата им, книгата на словото им и книгата на изкуството им. 

Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и другите 

две, но единствената, която заслужава доверие, е последната.“ По-нататък 

Кенет Кларк пише: „Ако трябваше да кажа кое изразява истината за едно 

общество – реч на министъра на жилищното строителство или сградите, из-

дигнати по негово време, – бих посочил сградите.“ Нека погледнем нашето 

строителство през неговите очи – сегашното Министерство на регионалното 

развитие се занимава със саниране и магистрали, а офисите, хотелите, мо-

ловете и жилищата се строят от частни фирми. Явно големият „келепир“ е в 

санирането и магистралите... Колко е бил прозорлив този велик изкуствовед! 

Продължавам да се питам поради каква „стратегическа“ причина хи-

лядите специалисти, висококвалифицирани инженерно-технически и сто-

пански ръководни кадри веднага след „демократичните“ промени бяха 

изхвърлени и подменени с хора, буквално взети от улицата. Наистина ли 

бяха поставени да ръководят предприятия, изграждани и работещи с годи-

ни, произвеждащи продукция за милиони, осигуряващи работа на хиляди 

хора, да заменят безпроблемно кадри, обучавани, подготвяни и с практи-

чески опит? Или „освобождаването“ на знаещите и можещите беше пър-

вата крачка към ликвидацията? Защо мигновено бяха обявени за „червени 

боклуци“, обвинени в принадлежност към службите за сигурност, заклей-

мени едва ли не като прокажени. За голямо съжаление медиите активно се 

включиха в тези кампании в угода на новия управленски елит. Под лозунга 

за пазарна икономика много активно и целенасочено се ликвидира нашето 

производство и се отвориха пазари за чуждите стоки. Западните страни 

много добре познаваха нашите технологични и икономически възможнос-

ти, те се страхуваха, че започнахме да се превръщаме в техен конкурент. 

Управляващите, със съдействието на медиите, демонстрират пред света 

някаква стабилност, а страната ни води класацията по корупция и бедност. 

Пълна ампутация на духа!

Немалък принос за моралното падение и острото разделение на обще-

ството ни имаха решенията за създаване на Комисия по досиетата и огла-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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сяването на принадлежност към органите на Държавна сигурност. Започ-

наха да се вадят списъци и да се обявяват за доносници хора от различни 

направления и сектори, които са ръководили и работили по програмите за 

изграждането икономическата и социалната ни мощ, за осигуряване сигур-

ността и стабилността на държавата ни. Не зная дали по указания отвън, 

или като начин да се отстранят знаещите и можещи хора и техните места 

да заемат самозвани и новоизлюпени демократи, останали неудовлетворе-

ни от кариерата си под социалистическо управление. Единствено нашата 

страна провеждаше и продължава да провежда такава мащабна кампания 

за очерняне на кадърните, доказали се специалисти. Може би като не им 

позволява да се доближават до ръководни постове на различни нива, не мо-

гат да попречат на бандитската приватизация, на присвояване на фондове 

и на корупционните схеми. Вече повече от 25 години едни и същи лица с 

едни и същи послания се въртят в различни новосъздадени от ликвидира-

ни партии, в управлението на държавата. Постоянно говорят за някакви 

реформи, за които нямат реална представа, и всъщност не защитават инте-

ресите на нашата държава, а на новите господари/партньори. Не работят за 

благосъстоянието на хората, а за да подобрят своя социален и материален 

статус, на своите деца и на най-близкото си обкръжение. Това като струк-

тура на управление, цели, политика и идеология е подобно на големите ма-

фиотски фамилии, добре познати от литературата и криминалните филми 

и сериали. Колко време ще продължава това и как ще се излиза от това бла-

то, зависи от нас, основно от нас. Ако търпим и се примиряване, статукво-

то ще се запази и бъдещето на държавата и народа става все по-черно. 

В началото на демокрацията Народното събрание прие закон за рес-

титуцията, известен и като Закона „Лучников“. Този набързо скалъпен за-

кон трябваше да възстанови имоти на пострадалите от комунистическата 

власт, но прилагането му създаде изключителни проблеми. Когато започ-

наха да се реституират земи и обекти на територии, били някога нечия 

собственост, или нямаше кой да ги стопанисва и запустяваха, или се по-

явиха множество наследници с претенции, започнаха дела, дейността на 

адвокатите се разрасна неимоверно, както и корупцията в юридическата 

власт и прокуратурата. Показателен е процесът за реституция на т. нар. 

царски имоти, който продължава десетилетия – имотите ту се връщат на 

държавата, ту пак се дават на царското семейство. Изведнъж се оказа, че 

царската фамилия е притежавала едва ли не половин България – дворци, 

гори и какво ли още не – имоти, поддържани и стопанисвани от „мръсната“ 
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комунистическа власт. В повечето случаи реституцията и съпътстващите я 

юридически хватки доведоха до упадък, лошо стопанисване и ликвидация. 

Някои забогатяха, но крайният резултат беше във вреда на обществото и 

държавата. 

За изминалия и сегашния период от нашата история има най-различни 

оценки, характеристики, тълкувания. В повечето случаи са субективни или 

манипулирани и изопачени с цел да обслужват управляващата върхушка. 

Но ние, които живяхме и работихме през това време, виждаме основното: 

Близо половин век с общи усилия и лични несгоди градихме за благото 

на обществото, дадохме на хората сигурност и перспективи, поставяхме 

държавния интерес на първо място. А днес? Държавата като цялостен 

организъм, нейните културни и природни богатства, обикновените хора, 

създатели на материални блага – всичко това, което е обликът и бъдещето 

на една страна, са изцяло извън вниманието на управниците вече десети-

летия. Не съм историк и не мога да дам „обективизирана“ оценка, но като 

пряк участник в цели три периода от общественото развитие ще се опитам 

да изкажа своето виждане на някои събития. 

Защо сме бедни?
Защо сме бедни, защо продължаваме да обедняваме, защо сме последни 

във всички класации на икономическия, културния, обществено-полити-

ческия живот, защо ни гледат с пренебрежение другите европейски стра-

ни? Защо и как от просперираща индустриална страна се превърнахме в 

консуматорска, едвам оцеляваща? 

Един пример от преди и след демократичния преход – съвсем проста 

аритметична сметка, ясна за всеки:

По социалистически:
•  Изграждането на ЗТМ – Радомир, заедно с производствената, со-

циалната и транспортната инфраструктура от времето на социализма е 

приблизително 1 500 000 000 (милиард и половина) лева

•  Стойността на завода е приблизително 750 000 000 (750 милиона) 

лева.

•  Вложената валута за покупка на машини, технологии, екипировки, 

ноу-хау, както и специална строителна техника за изграждането е при-

близително 170 000 000 долара. В това число е стойността на комплекс-
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ната доставка от японската фирма „Кобе Стийл“ – 55 000 000 долара, за 

която е ползван кредит от Японската външнотърговска банка.

По това време при тези разчети стойностите на щатския долар и бъл-

гарския лев бяха почти еднакви. 

•  Съгласно клаузите на сключения договор за техническа помощ с 

„Кобе Стийл“, както и според производствената програма на завода, ут-

върдена с Технико-икономически доклад и Генерална сметка, за пет годи-

ни работа на усвоени производствени мощности заводът ще е произвел 

продукция за нашата страна и за износ в социалистическите и западните 

страни на стойност 1 000 000 000 (един милиард) лева, като в тази цифра 

е включена и продукцията за западните страни в долари. В тази сметка 

не са изчислени допълнителните дългосрочни приходи от продукцията 

на машините и технологичните линии, произведени от ЗТМ – Радомир, и 

предоставени на другите промишлени отрасли, сигурната, добре платена 

работа извън големите градове, увеличеното потребление – все допълни-

телни доходи и ползи за държавата, за народа.

Какво ли биха казали за тази сметка новите демократични икономиче-

ски анализатори, „соросоидите“, които, въпреки предубежденията си, не 

биха посмели да отрекат очевидното. Може би дори биха се срамували. Но 

пък новите управници образуваха Дело №4 за националната „катастрофа“, 

причинена от изградените технологични мощности!

По капиталистически (у нас – демократичен преход):
Новото демократично правителство, съвместно с „експертите“ от 

Кръглата маса, констатират, че заводът в Радомир, както и много други са 

твърде скъпи за България, не са лъжица за нашата уста. Че ние не можем 

да сме нация техническа, културна и високоинтелектуална, че създаденото 

трябва да бъде ликвидирано и всичко да се започне отначало, кой както, 

когато и където иска. Най-учудващата теория на новите демократи е, че 

държавата била лош стопанин на икономиката, а частникът, който превръ-

ща в скрап предоставените му мощности, е добър стопанин. Започва по-

следователно и методично предаване на финансови и материални активи 

от времето на социализма на предварително определени хора. Критерият 

не е знания, квалификация и управленски опит, а принадлежност (явна или 

скрита) към кръговете от новата „стара“ управленска върхушка. Измисле-

на е схема за узаконяване на кражбите, прехвърляне на държавна, народна 

собственост в ръцете на полуграмотни технически специалисти.
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•  Заводът в Радомир се приватизира през 1991 г. с постановление на 

Министерския съвет и се назначава Управителен съвет. Братята Пламен 

и Дейвид Боневи оглавяват ръководството на завода, като Пламен Бонев 

е едновременно и президент на новосъздадената Международна банка за 

търговия и развитие. Как и с какви пари е създадена тази банка, не е необ-

ходимо да се гадае. По-късно е закрита, вероятно след като си е изиграла 

ролята. Никъде не намерих информация каква продукция е произвел заво-

дът в този период. Не е ясно и как се е поддържал персоналът.

•  През 2014 г. заводът е препродаден на Любомир Стойков. Инфор-

мацията е, че на стария собственик Пламен Бонев са платени 20 милиона 

евро, но не е ясно за коя част от завода и как е изчислена тази стойност, 

както и какъв е произходът на парите.

Ще се намери ли непредубеден и неманипулиран икономист да оцени 

тази процедура? Ще се намерят ли институции – прокурорски, данъчни и 

финансови – да анализират тези редукции и метаморфози на материалните 

и финансовите активи и да санкционират криминалното им присвояване? 

Такава уникална производствена мощност със структуроопределяща роля 

за икономиката на всяка страна не може да се третира в пълно затъмнение 

и дезинформация.

•  Подобна е икономическата схема при приватизацията на Медодо-

бивния и преработвателен комплекс „Асарел-Медет“. В него се добива, 

преработва и изнася меден концентрат, чиято цена е относително ниска, а 

скъпият мед, заедно с редките метали в него, се преработва извън страната 

ни. Така голямата печалба отива за чуждата фирма приватизатор.

•  Отново в ущърб за България е концесията на златните находища, от 

която България губи милиарди долари годишно.

Тази схема е усвоена, прилагана и толерирана от управляващия елит, 

нейна жертва станаха хилядите малки и средни предприятия – приватизи-

рани, ликвидирани и продадени на скрап.

Свобода по български
Напоследък много често се говори и пише, че българинът е най-после сво-

боден. У много от нас възниква въпросът така ли се чувстват свободните и 

усещането, че има нещо странно и учудващо във внушението за най-после 

достигнатата „свобода“. Кога българският народ е бил свободен, кога е мо-

жел самостоятелно да решава своите проблеми, сам да определя своето об-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

148  |

ществено, политическо, икономическо, културно развитие? Ние сме били 

200 г. под византийско и 500 г. под османско (турско) робство, после де-

сетилетия монархически диктат, комунистическо крепостничество и сега 

– пълна, почти колониална зависимост от европейски и американски сили. 

Стреми ли се българинът към свобода, или безнадеждно очаква следващо 

робство – може би от някоя друга планета? 

Народът посреща с радост и много надежди братята руси при Ос-

вобождението от турско робство, след половин век почти така и нем-

скофашистката армия, а няколко години по-късно и „братската“ Съветска 

армия. В началото на новия век страната ни прие членството в НАТО 

и се присъедини към „братските“ армии. Безапелационно приема пред-

ложения (нареждания) за участие в различни мисии; приема предложе-

ния за ликвидиране на военната ни мощ чрез намаляване числеността 

на армията, отмяна на задължителната военна служба, унищожаване на 

стратегически оръжия. България винаги е търсела политически връзки 

с по-силния и е демонстрирала вярност като съюзник. Но парадоксът 

е, че този „силен“ съюзник все губи, а с него и ние. През Първата све-

товна война бяхме верен съюзник на Австро-Унгария и Германия. Ав-

стро-Унгария се разпадна, а Германия загуби войната. Последствията за 

нас – национална катастрофа. През Втората световна война се съюзихме 

с Третия Райх и всички знаем как приключи това. След Девети септември 

1944 г. бяхме най-верният „по-малък брат“ на Съветския съюз. Сега и той 

вече не съществува. След посещението на нашия премиер в Съединени-

те щати американският президент ни обяви за стратегически партньор. 

(Всъщност подобен жест получават много държавни ръководители при 

посещенията си, но след това обикновено биват обявени за диктатори, 

свалени, съдени и ликвидирани, а в страните им се обявява „демокрация“ 

от измислен американски вид – Б. а.). 

Казаното дотук може би ще се стори на някого черногледо и нереално, 

но нека да не забравяме „доктрината“ на САЩ от началото на Студената 

война (1947 г.), която сегашните управляващи удивително последователно 

изпълняват. Тя е разработена от Алън Фостър Дълес – първия шеф на ЦРУ, 

и в нея се казва: „Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила 
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическия свят. 
Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви. Как? Ще на-
мерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна 
по мащаби разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на 
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литературата, ще насърчаваме автори, които втълпяват у човека култ 
към секса, насилието, садизма, предателството – тоест безнравстве-
ността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността 
като архаични отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и изма-
мата, пиянството и наркоманията, животинският страх сред хората, 
безсрамието, доносничеството и още много пороци, заложени у човека, 
трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, 
ще предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем чо-
век с консумативна психика на елементарен потребител. Всичко това ще 
извършим под девиза: „Защита правата на човека и гражданските му 
свободи“.17  

Напоследък сме свидетели как продължава изпълнението на тази док-

трина сред богатите на петрол арабски държави, на Балканите, сред някои 

страни в Централна и Южна Америка. Вече повече от двайсет и пет годи-

ни сме свидетели на небивали в нашата многовековна история падение, 

разруха, безнравственост – всичко описано в доктрината на Съединените 

щати от 1947 г. Управляващи и опозиционни партии, медии, правни ин-

ституции, всякакви новосъздадени и остатъци от разпаднали се фракции 

се надпреварват да лъжат, да манипулират обществото, да обвиняват тъй 

нареченото „тоталитарно управление“ за цялостната разруха на България, 

започнала с прехода към „демокрация“. Като един от големите проблеми 

на хората в онова време се сочат ограничените връзки със Запада. Но всеки 

здравомислещ информиран човек може да прецени дали забраните не са 

допринесли за съхраняване на добродетелите на новите поколения.

Какво се произвеждаше?
Какво беше състоянието на структуроопределящите отрасли на икономи-

ката като машиностроенето, енергетиката, цветната и черната металургия, 

електрониката, рудодобивната, химическата и леката промишленост, фар-

мацевтиката, военноотбранителното производство? В много от тях ние 

бяхме водещи не само в социалистическия лагер, но и сред капиталисти-

ческите държави. Но почти всички предприятия бяха продадени и ликви-

дирани със забележителна методичност и последователност. И най-опус-

тошителната завоевателна война не би постигнала такъв резултат! 

17  Цитат по „ANONYMOUS INFO AGENCY – Реч на Алън Фостър Дълес“
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Имах намерение да приложа сравнителна справка за структуроопреде-

лящите производства през периода на развития социализъм и състоянието 

им след демократичните промени. За съжаление не намерих такава инфор-

мация, открих само някои общи данни в различни сайтове.18  Явно изнася-

нето на такива данни би смутило новите демократични лидери, нямаше да 

могат успешно да манипулират новото поколение. При наличието на факти 

как да обясняват колко е било лошо през социализма и колко ни е добре 

сега, през „демокрацията“! В сравнителните данни се вижда какво сме про-

извеждали, какво сме потребявали и какво сме изнасяли, може да се прави 

анализ и да се достигне до верни изводи. Би трябвало всички управляващи и 

кандидат-управляващи да са детайлно запознати с тази статистическа (а не 

стъкмистическа) информация, да я представят пред обществото, да не крият 

грешките си с манипулации, а да потърсят заедно изход. Периодът на пре-

хода премина в отричане на всичко направено в миналото, в нарочването му 

като единствен виновник за разрухата, упадъка и бедността на страната ни.

Можем ли да сравним подходите за управление на страната преди 10 

ноември и сега? Тогава целта беше да се строят производствени мощно-

сти на базата на най-модерните и прогресивни технологии, да се създават 

конкурентни продукти, да се обучават специалисти и работници, да се ре-

ализират специални програми за развитие на отдалечените райони. Сега 

се действа в точно обратната посока – ликвидация и разрушаване, внос на 

всичко, прекратяване на професионалното обучение. И в крайна сметка 

от водеща в икономическо отношение страна (бяхме в числото на 30-те 

най-развити държави19) се превърнахме в една от най-бедните държави не 

само в Европа, а и в света. 

Често се казва, че което човек сам направи, това ще е животът му. За 

съжаление не е съвсем вярно, човек живее в определено общество и време, 

зависим е от историческите обстоятелства, но всеки се стреми да постигне 

това, за което е мечтал, за което се е борил, за което е отдал цялата си енер-

гия, знание, опит; сърцето и любовта си. И когато започва да се осъщест-

18  Посочени са в бел. 1
19  Дори това да е според спомените ми от социалистическата конгресна статистика, по данни на ООН 

в средата на 80-те години България заема 29-о място в света по общото си развитие, като се нарежда 
пред страни като Гърция, Турция, Южна Корея и др. Най-показателен обаче е Индексът за човешко 
развитие като стандартизирано средство за оценяване на благосъстоянието (жизнен стандарт – ес-
тествен логаритъм от БВП, продължителност на живота и здравословен начин на живот, знание 
или равнище на образованието, степен на грамотност). В онези години по този индекс България 
достига 23-то място в света, а сега сме на 57-о място в света (преди Куба) и последна от страните в 
Европейския съюз. 
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вява това, което е започнал, в един момент се намесват другите обстоятел-

ства и всичко изградено рухва. Не може да се опише как се чувства човек 

в такъв момент. Знае го само този, който го е преживял. То може да бъде 

отчаяние, равносметка, ненавист, злоба, желание за отмъщение към тези, 

които са го причинили, дори и към системата. Човек започва да се пита 

защо съществува, дали е необходим на това общество. 

Чуждите инвестиции
Непрекъснато се подчертава, че изключително важни за развитието на ико-

номиката ни са чуждите инвестиции и привличането им е приоритет в поли-

тиката. Големият проблем се оказва, че не са достатъчно. Всички изредили 

се управляващи политически сили дават ли си отговор защо големите инвес-

титори не идват у нас, защо тези, които идват, строят само лъскави офиси, 

складове за своята продукция, която ще внасят и продават на нашия пазар? 

Защо се хвалим с такива инвестиции, както и с продадените на безценица 

производствени активи, повечето от които отиват за скрап? Защо веднага 

след демократичните промени почти всички западни фирми изтеглиха пред-

ставителствата си и ги прехвърлиха в Румъния и Гърция? Аз не знам дали 

осъзнават тази ситуация и причината за нея. Или само се надяваме да дойдат 

някакви инвеститори, па макар турски или руски, които изкупуват земи, мес-

та за курорти, отварят заведения и малки предприятия за работа на ишлеме. 

Когато индустрията е унищожена, когато няма високотехнологична 

база и висококвалифицирани кадри, когато се шири корупция, кой серио-

зен инвеститор ще дойде да си вложи парите? Нали е разбрал, че всъщност 

ще финансира поредната настървена за власт и забогатяване партия. С този 

подход нашите некадърни управляващи и корумпирани бизнесмени ще 

привличат предимно западни партньори с подобен манталитет, чиято ос-

новна цел е да спечелят нещо от нас и да си отидат. Примерите са безброй, 

горчивият опит стана ежедневие и практика. За съжаление тази морална 

разруха, това унищожение на икономическите възможности, това загра-

бване на природните богатства се приема като нещо нормално.

Защо по времето на социализма големите компании желаеха да ин-

вестират в съвместни предприятия? Защото виждаха с каква база разпо-

лагахме, с какви квалифицирани кадри се работеше и как се защитаваше 

държавният интерес – кооперирането беше взаимноизгодно и се организи-

раше без проблем. 
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Българинът се е превърнал в човек с васална безпомощност – сам 

не може нищо да направи, трябва да дойде друг да оправи държавата му. 

Прекланя се пред богатия, който се е възползвал от неговия труд, знания 

и умения, който го експлоатира по най-жесток начин. Често слушам обик-

новените хора с възхита да говорят за някой голям бизнесмен, който всъщ-

ност е с „интелекта“ на простак, уловил (не без странична помощ) голямата 

риба в мътните води... През различни периоди на нашето обществено, по-

литическо и културно развитие все се появява „той“ – с нагло поведение, 

винаги търсещ „келепира“, умело приспособяващ се към силния на деня. 

Довчера проповядвал една идеология, предано служил на управляващите, 

след смяната на властта „той“ веднага става най-преданият поддръжник 

на новата власт, безцеремонно отричащ всичко предишно. 

В Европейския съюз
Преселването в мечтания и преуспяващ Запад изглежда добро решение за 

преселника и семейството му, но действителността често е груба.

Нелегално пребиваващите на Запад „тъмни балкански субекти“ са на-

емани на работа при някой легален работодател с добро име в обществото, 

който ги укрива, настанява ги да живеят в бордеи, кара ги да работят по 16 

часа (в повечето случаи – без да им плаща за толкова), не спазва трудовото 

законодателство, спестява си осигуровки и застраховки. Защото, който иска 

подобни привилегии, да си стои у дома. И този почтен и милосърден граж-

данин, който не пропуска неделната църковна служба, се чувства прав: „Аз 

давам хляб и подслон на тези въшльовци, а те искат и права на европейци? В 

никакъв случай!“ Каква ирония, какво двуличие! За Европейския съюз май 

е по-важно да налагат задължителни правила за отглеждане на „спокойни, 

запазени от стрес“ кокошки, за използване на енергоспестяващи крушки, за 

производство на селскостопанска продукция с ГМО и още редица подобни. 

Тук възникват други въпроси, на които трябва да се даде отговор – какво е 

всъщност Европейски съюз, на кого служи в този си вид, дали не е създаден 

да осигурява високо заплащане на самоизбралата се огромна администра-

ция от некадърни чиновници, която постоянно се възпроизвежда, и удобно 

място за настаняване на европейски лидери, чиито мандати в собствените 

им страни са свършили. От тях ли да очакваме решаване на европейските 

проблеми, или от следващата световна финансова криза, която би ги решила 

по друг начин! Като слушаме различните анализатори и висши съветници, 
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все по-ясно ни става, че те нямат представа какво трябва да се направи. Така 

бленуваното присъединяване към Европейския съюз (или както го наричат 

„влизане в Европа“ – като че ли се намираме на друг континент) не донесе 

очакваното процъфтяване и благоденствие, напротив. Ние се превърнахме 

в най-бедната държава. Родното производство изчезна, ликвидираха се хи-

ляди работни места, квалифицираните работници и специалисти заминаха 

в чужбина да търсят препитание, цели райони обезлюдяха и ние хем сме в 

Европа, хем като че ли сме в друг континент. 

Нашето поколение 
Хората, завършили образованието си през 50-те, 60-те, 70-те години, са 

специалистите, работниците, които градиха модерна индустриална Бълга-

рия. Това е нашето поколение. С голяма гордост и удовлетвореност мога 

да заявя, че всички ние работехме с цялото си сърце, вложихме цялото си 

умение, знание, опит, за да изградим една България с мощна и конкурентна 

икономика, с достъпно и качествено здравеопазване, с безплатно всестран-

но образование, пример за много страни. 

През 1971 г. 45-годишната Маргарет Тачър посещава България в ка-

чеството си на министър на образованието на Великобритания. По вре-

ме на едноседмичното си пребиваване гостува в английските гимназии в 

София и във Варна, в машиностроителния техникум в морската столица 

и в професионалното химическо училище „Дмитрий Менделеев“ в Стара 

Загора. Впечатленията си обобщава така: „В България има един бог и това 

са децата, има една религия и това е образованието, има един храм и това 

е училището!“20  Политикът, посветил живота си на борбата с комунизма, 

диктатурите и антидемократичните практики, не може да бъде упрекнат в 

пристрастност към България, така че нейната оценка заслужава внимание. 

В интервюто, излъчено по Радио Лондон в деня на завръщането  , Мар-

гарет Тачър прави някои сравнения между двете образователни системи: 

• В България има повече забавачници, отколкото у нас. Една от инте-
ресните разлики е, че в България има по-голям избор при образованието, 
отколкото очаквах. Те имат великолепни технически училища, в които 
учениците започват да учат на 14-годишна, а понякога и на 15-годишна 

20  Ваньо Стоилов. Маргарет Тачър впечатлена от училище в Стара Загора преди 42 години. 24 часа, 20 
април 2013 г.
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възраст. Те прилагат система, която почива на стопанските нужди на 
страната, за обучаване на великолепни техници. Може да се каже, че об-
разованието в България е много добро и се подобрява прогресивно.

• В момента българите съсредоточават своето внимание върху вис- 
шето образование за стопански нужди. В същото време чрез системата 
за висше образование в България се обучават все повече и повече учители 
с цел да се повдигне общото ниво на образованието. (…) Има и някои раз-
личия, като например учебната програма, която в България се определя 
изцяло от правителството. А както знаете, тук, във Великобритания, 
държавата няма никакво участие.

• Трябва да призная, че ми направи удивително впечатление посеще-
нието на едно техническо училище в Стара Загора. Особено се учудих на 
голямата степен на сътрудничество между обучението в техническо-
то училище и химическата индустрия. Машините в училището бяха на-
бавени от заводите. Работниците от заводите отиваха в училището, а 
възпитаниците на училището отиваха в заводите за специализиране21.

Друга англичанка, неформално свързана с България – Мерсия Мак-

дермот22, също многократно отбелязва висотата на нашето образование, 

определя го като една от най-добрите образователни системи в Европа. 

Като подчертавам изключителния принос на Мерсия Макдермот към 

нашата история и култура, бих желал да направя паралел между отношение-

то на един чужденец към светите български личности и това на нашите уп-

равници. Нейната книга „Апостолът на свободата“ представя изключително 

задълбочено и въздействащо образа на Васил Левски. При една от срещите 

ни тя сподели във връзка с представянето му в киното: „Аз винаги съм се мо-

лила образът на Левски да не попада в Холивуд, защото те ще го превърнат в 

„джингиби“ и тогава хората няма да разберат за високите идеали, за патрио-

тизма, за безкрайната му любов към своя народ, за пълната му всеотдайност, 

за истинската свобода, за свободна и модерна България.“ Разбрали ли сме и 

следваме ли заветите на Левски? За жалост всички първи ръководители от 

най-новата ни история украсяват кабинетите си с портрети на Васил Левски 

или Христо Ботев, но само толкова. Споменават техните имена в предизбор-

21  Пак там.
22  Мерсия Макдермот (р. 1927 г.) 16 години е преподавала в гимназията с изучаване на английски език 

в София. Автор е на книгите „История на България 1393–1885 г.“ (1962), „Апостолът на свободата“ 
(1967 г.), „Свобода или смърт“ (1978 г.), „За свобода и съвършенство“ (1987), „Български народни 
обичаи“ (1998), „Ален мак самотен“ (2017). С моята съпруга Нели Радева лично я познавахме и сме 
контактували с нея. 
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ните си кампании или на честванията, но не правят нищо за осъществяване-

то на техните цели – да направят България свободна страна, която сама кове 

своята съдба, да няма неравенство и чуждо господство. Борците за нацио-

налното ни освобождение не бива да се ползват за лични користни цели – те 

са пример и вдъхновение за всички българи – и преди, и днес, и занапред. 

Когато се прави анализ на обществено-политическото и икономиче-

ското положение на България през трите периода – до 9 септември 1944 г., 

до 10 ноември 1989 г. и след него, не може да не се отчетат големите раз-

личия. Но само ако оценките са реални, правдиви, а не изопачени, мани-

пулирани, обслужващи користни интереси на разни групировки. За съжа-

ление точно това ни се втълпява при тъй наречената демокрация и преход. 

Много хора, институции и особено медии се включиха в тази антинародна, 

антидържавна кампания. И колкото повече обикновените хора обеднява-

ха, оставаха без работа и перспектива, толкова повече се сипеха лъжи и 

обвинения, че вината е на комунистите. Това налага да се направи трезва 

оценка каква е била България и каква е сега. Постигнатото тогава не трябва 

да остава само един носталгичен спомен, построените заводи да останат 

като музейни експонати, ако се направи такъв музей. Щом българските 

работници, специалисти, учени от нашето поколение можаха да изведат 

България на челните места в много области, защо днешното и утрешното 

поколение да чака някой отвън „да ни оправи“, а да не продължи и развие 

започнатото, за да стане България една наистина модерна страна? Не терен 

за съмнителни „инвеститори“ и мафиотски сделки. 

В човешката история винаги е имало време на развитие и подем, след-

вано от упадък и разруха, докато покълне и заякне новото. Аналогична е 

ситуацията и у нас. От нас зависи ще приемем ли унищожаването да беле-

жи новите поколения, или ще намерим сили отново да градим. 

Отклонение във връзка с „протестите“
Бяха ли достатъчни 25 години българите да проумеят как тъй лелея-

ната „демокрация“ ги изпрати на дъното на най-гнусното блато, откъдето 

май няма излизане – затъваш и изчезваш завинаги. Бяха ли достатъчни 25 

години да разберат срещу какво „скачаха“. Разбраха ли какво целеустре-

мено, вече 25 години, се разрушаваше по най-варварски начин? Защото 

никой не се опълчи, никой не излезе на протест срещу ликвидирането на 

машиностроенето, ликвидирането на металургията, химическата промиш-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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леност, енергетиката, електрониката, рудодобива, текстилната и леката 

промишленост. Във вихъра на политическите страсти почти незабелязано 

беше ликвидирано селското стопанство заедно с преработващата промиш-

леност. Беше унищожен поминъкът на хората. Висококвалифицирани ка-

дри, които се готвеха с години, за да ръководят и работят в създадените с 

усилията на държавата и хората предприятия, стопанства и организации, 

напуснаха страната. А това е най-ценният капитал за една държава, най-го-

лямото богатство, което е способно да създава качествен продукт, да участ-

ва в международното разделение на труда, да повишава икономическата 

мощ на страната, и оттам – жизненото равнище. 

Ще проумеят ли българите, че такава промишленост, такова селско сто-

панство, такава индустрия беше създадена от цяло поколение специалисти, 

учени, висококвалифицирани работници – хора, които знаеха и можеха да 

работят. Сегашното и бъдещите поколения трябва да знаят истината: как, с 

какви усилия и какви средства се изгради и създаде цялата материално-тех-

нологична база на икономиката ни и как и защо бяха ликвидирани цели от-

расли на стопанството ни. Всички бяхме наясно, че създаденото трябва да 

се усъвършенства постоянно; знаехме как да се продължи напред, как да се 

внедри световният опит. Много от нас очакваха, че с идването на „демокра-

цията“ голяма част от бариерите и неблагоприятните зависимости ще отпад-

нат и страната ще получи тласък за развитие. Но уви! 

Това и следващите поколения трябва да поискат сметка от виновници-

те, докарали страната ни до пълна разруха. Не става въпрос за възмездие 

и реваншизъм, а за възстановяване на справедливостта и връщане на дове-

рието на народа, за управление, изцяло в защита на държавния интерес. Не 

споменавам „демократично управление“, защото демокрацията изисква 

друго мислене, възпитание, поведение, което за съжаление в последните 

няколко десетилетия го няма. Управляващата олигархическа, алчна и не-

компетентна прослойка, която се е впила във властта единствено за лично 

забогатяване, предизвиква само отвращение. 

Хората протестират, но за какво – за сваляне на правителството ли? А 

за после какво искат – предишните правителства ли? Същите, които повече 

от 20 години се „съревновават“ кой повече да ограби от опосканата държа-

ва, бързо да забогатее, да прехвърли богатствата си в чужбина и да забрави 

за България. 

Това поколение, което сега е на улицата, беше научено да отрича и 

мрази, а това води само до разруха...
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Мои разсъждения по повод тезата на Джоузеф Стиглиц23  
за „малко подобрение на системата“
В книгата си „Цената на неравенството“ Стиглиц представя своето виж-

дане за САЩ и промените, чрез които да се постигне: „Общество, където 

бездната между бедните и богатите не е толкова голяма, където съществува 

усещането за обща съдба, всеобщ ангажимент за предоставяне на възмож-

ности и справедливост, където думите „свобода и справедливост за все-

ки“ наистина са онова, което значат, където приемаме сериозно Всеобщата 

декларация за човешките права, която подчертава не само значението на 

гражданските права, но и на икономическите права на обикновените граж-

дани. [мерките:] Обуздаване на финансовата система и банките. По-силно 

и по-ефективно прилагане на законите за конкуренцията. Подобряване на 

корпоративната отговорност. Пълна реформа на законите за фалита. Пре-

кратяване на държавните подаръци – независимо дали са под формата на 

публични активи, или доставки. Прекратяване на корпоративното благо-

денствие – вкл. на скритите субсидии. Правна реформа – демократизиране 

на достъпа до правосъдие. Данъчна реформа – създаване на по-прогресив-

на данъчна система за облагане на доходите на физически лица и корпо-

рации. Подобряване на достъпа до образование. Здравни грижи за всички. 

Засилване на програмите за социална защита. Нов социален договор – под-

крепа за колективните действия на работниците и гражданите; елиминира-

не на законово установената дискриминация. Програма за растеж, която се 

базира на публични инвестиции. Пренасочване на инвестициите и инова-

циите към запазване на работните места и околната среда.“

Струва ми се, че този път е правилен и че при сегашното състояние на 

политическата система това е единственият начин за подобрение. Но нека 

видим как се развиват нещата у нас, как се действа през последните 25 

години за изравняване на шансовете. 

Очевидно е, че още от началото на прехода ние тръгнахме и „уверено“ 

вървим по пътя на отнемане на шансове, на задълбочаване на пропастта 

между бедни и богати – докато болшинството обеднява катастрофално, то 

23  Джоузеф Юджийн Стиглиц е американски икономист, професор в Колумбийския университет. Но-
сител е на Нобелова награда от 2001-ва и на медал „Джон Бейтс Кларк“ (1979). Бивш старши вице-
президент и главен икономист на Световната банка. Той е може би най-известният съвременен ико-
номист с леви убеждения и с критични виждания за глобализацията и икономистите на свободния 
пазар, които нарича „фундаменталисти на свободния пазар“. На български са преведени книгите му 
„Икономика на държавния сектор“, „Свободно падане“, „Цената на неравенството“, „Еврото. Как 
една обща валута застрашава бъдещето на Европа“.

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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т. нар. един процент богатее извън човешките представи. Убеден съм, че с 

ликвидирането на промишлеността и производството, довели до безрабо-

тица и липса на перспектива, особено за младото поколение, с политиката 

за внос дори на стоки за насъщните нужди, със странните приоритети за 

развитие, с липсата на сигурност, с лакейническото поведение на управля-

ващия елит пропастта расте. Виждаме как способните интелигентни хора 

губят надежда за реализация в родината и емигрират, а у нас остават при-

мирените със съществуване ден за ден, старите хора и удобно настанили 

се в „сивия сектор“. Непрекъснатото увеличаване броя на партиите е при-

добивка на демокрацията, но приложението   у нас носи повече негативи, 

а не е път към светлото бъдеще. Постоянно слушаме нападки, компромати, 

замеряне с обиди и неприлични епитети между лидери и членове на мно-

гобройните партии, в медиите нищо друго не се коментира освен битието 

на политиците и другите публични личности, залива ни информация кой 

какво казал, кой как изглеждал, кой си загубил харизмата на „мачо“ и как 

рейтингите им падат. Говори се само какви пари ще ни даде Европейският 

съюз и по какви програми, как не ги изпълняваме и как ни отнемат парите 

за неспазване на правилата. Отчитаме статистически показатели за усвое-

ни и неусвоени средства, а подминаваме факта, че по-точната дума е прис-

воени средства – от управляващите и техните поддръжници. 

Защо досега, за 25 години, не сме чули някакво, макар и плахо пред-

ложение накъде и по какъв начин да се развива България. Но България за 

всички българи – тези, които са все още в родината си, и тези, които са 

извън страната. Защо не се потърсят хора знаещи и можещи, хора специа-

листи, с надпартийно мислене и чужди на стремежа за лично облагоде-

телстване, които да начертаят посоката за развитие, а „народните избрани-

ци“ да загърбят политическите пристрастия и да поведат заедно държавата 

напред. Защо ни се показват само празни изявления на псевдолидери, кои-

то даже не могат да говорят грамотно, защо са превзели медийното прос-

транство? Явно те осигуряват комфортното съществуване на медиите като 

финансово-стопански организации, а не като средство за информиране в 

обществото и държавата. Да, в цял свят медиите са частни и са зависими 

от собствениците си, но обществото изисква от тях в работата си да бъдат 

безпристрастни, правдиво и задълбочено да отразяват събитията. 

Медиите – телевизии, радиа, вестници и списания, са институция с 

изключителна роля в обществено-политическия живот на всяка страна. 

Определят ги като четвъртата власт, която е в състояние да формира нагла-
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сите и да влияе върху управлението на държавата. По време на социализма 

дейността на всички медии се контролираше от ръководните партийни и 

държавни органи, те определяха насоките на предаванията, характера на 

информацията и програмите. На първо място бяха партийните и общодър-

жавните събития, следвани от развитието на икономиката, различни кул-

турни прояви. Приоритетно се показваха трудовите хора, специалисти в 

различни области, изявени културни дейци. Не се допускаха информации 

и предавания, които можеха да навредят на политическата система. Тази 

цензура не позволяваше да се изявяват публично хора с идеи и настроения, 

различни от официално приетите, нито да се публикуват техни творения. 

Разбира се, много се следеше и да не се допускат предавания и изяви с 

ниска художественост, кичозност, пошлост, неморалност; да не се допуска 

„западно, разлагащо влияние“. Целта беше да се предпази народът, осо-

бено младото поколение, от примамливите пороци на Запада. Може да се 

каже, че тези действия бяха правилни (поне според мен) и те даваха резул-

тати, предпазвайки младите от наркотиците, престъпността, алкохолизма, 

проституцията. 

След промените настана пълен обрат – така както демокрацията „из-

бухна“ със своите лоши и пошли страни, така и в медиите нахлуха нови 

лица без никакъв професионализъм, но с голяма власт. Публичното прос-

транство се насити с „информации“, ненужни за обществото, а и изкри-

вени по съдържание; стойностните културни и развлекателни предавания 

бяха заменени с пошли и кичозни, чалгата с най-долно и цинично съдър-

жание стана най-популярната музика. Натрапваха се образите на лица, 

претендиращи за новия елит на нашето общество – внезапно забогатели 

бивши спортисти, манекенки, чалга-изпълнители, гейове и лесбийки, хора 

на ръба на закона. От екраните на телевизиите и страниците на вестници-

те не слизаха образи и имена, олицетворяващи управляващата в момента 

политическа сила; медиите повтаряха като папагали техните изказвания, 

обвиненията и нападките към предишните управляващи; използваха се 

недостойни и неприсъщи за държавни лидери обидни квалификации. Но 

важният въпрос – какво ще направят самите те, какви мерки ще вземат и 

какви програми ще създадат за излизане от кризата и подобряване на ико-

номиката и благосъстоянието на българския народ – се споменаваше бегло 

и с общи гръмки фрази, от които нищо не можеше да се разбере. 

Цялата пошлост и неспособност на редуващите се управляващи поли-

тически сили обезвериха хората, което много ясно личи от слабата изборна 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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активност (почти винаги под 50%!). И така трето десетилетие имаме нека-

дърно и с крайно слаба подготовка управление и народ, потънал в прими-

рение въпреки отвращението от елитната върхушка в периода на прехода. 

Много високообразовани, способни хора, доказали се специалисти не же-

лаят да се замесват в политиката, превърнала се в доходен бизнес от сивия 

сектор, и предпочитат, въпреки трудностите, да прилагат своите знания и 

опит, като развиват макар и малък, но собствен бизнес или да работят зад 

граница. 

Тази ситуация е опасна, дори фатална за развитието на нашата страна! 

Продължаваме да чакаме някой на бял кон да дойде да ни оправи... В близ-

кото минало се появи един, но за 800 дни оправи себе си, с активната по-

мощ на веднага появилите се „придворни“, които също получиха парче от 

държавната баница, и всичко приключи. Народът тъй си и остана да чака…

Не мисля, че някой има рецепта как да се преодолее тази отчайваща 

духовна, ценностна криза, в която сме изпаднали. Но положението трябва 

трезво да се осъзнае, всеки да го почувства и разбере и целият народ да 

избере пътя, по който да се върви. При вече утвърдилата се система е факт 

т. нар. един процент, който в свой интерес диктува политиката и предиз-

борните нагласи. Около този един процент се оформя кръг от поддръжни-

ци, на които срещу прилежно служене и послушно гласуване за посочения 

кандидат се осигурява работа, някакво платено занимание, специално от-

ношение. Този кръг непрекъснато се разширява и налага интересите си в 

различни области на живота. Проблемът е, че така избрани, нито кандида-

тите, нито поддръжниците имат способности, възможности, а и желание 

да работят в интерес на държавата и да „коват закони за промяна“. Об-

разованието и здравеопазването са може би най-коментираните през тези 

повече от 25 години, но освен влошаване и обвинения към предишните 

управляващи друго не се прави. 

Знаят ли управляващите как да се справят с увеличаващата се не-

грамотност, как да се подобри качеството на учебните процеси; защо се 

увеличават частните уроци; защо почти всички, които искат качествено 

образование, търсят престижни колежи и висши институти в чужбина и 

след завършването им остават там на работа; защо намаляха и почти са на 

изчезване техническите специалности, а се предпочитат адвокатски, жур-

налистически и бизнесуправленски кариери. Само с няколко престижни 

частни училища няма да се подобри образованието. Няма да се промени 

и отношението на обществото, нито на органите на местното управление, 
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които не оказват необходимата помощ, а в много случаи създават допълни-

телни затруднения. 

Подобна е картината и в здравеопазването. Непрекъснато слушаме, че 

здравеопазването трябва да се реформира, но как, какви реформи тряб-

ват, досега нищо подобно не сме чули. Непрекъснато слушаме за липса 

на средства в системата и за източване на здравната каса; за нападнати и 

пребити лекари и за такива, причинили влошаване или смърт; за нови и 

нови процедури за отпускане на лекарства; как бързата помощ не е бърза, а 

заплатите на медицинските работници са смешно ниски. Но за здравето, за 

самото здравеопазване, каква реформа е необходима, нито се говори, нито 

се предлага ефективно решение. 

Така и не се намериха лидери, които освен желание да имат знания 

и способности да управляват, да намерят пътя и силата да решават про-

блемите. Бих ги посъветвал, колкото и странно и неадекватно да звучи 

при сегашните условия, да проучат недалечното минало. Тогава системата 

беше друга, но хората са същите и повечето организационни похвати бяха 

успешни. Много от системите в здравеопазването и образованието бяха 

на високо ниво и други държави ги проучваха, даваха висока оценка и ги 

прилагаха. 

Празното говорене и пълното отричане от миналото няма да ни реши 

проблемите. 

От пълно отрицание до въодушевено одобрение
Тези страсти се развихриха след „демократичните“ промени и началото 

на прехода. Случайно попаднах на предаване по БНТ за абсурдите на то-

талитаризма в България, в които бяха споменати строителството в Дими-

тровград, Заводите за тежко машиностроене – Радомир, и др. И кои бяха 

„авторитетите“, които разясняваха на българския народ абсурдите? Не 

искам да коментирам всички, но сред тях беше Васко Кръпката, по това 

време нашумял с хита си „45 години стигат“ (по подобие на известната 

песен „Последен валс“, изпълнявана от Енгелбърт Хъмпърдинг). Аз не от-

ричам неговите изяви – в своята област той твори, приет от по-голямата 

част от обществото. Не мога да давам оценка на неговото творчество, но 

смятам, че и той не може да оценява извършеното в България за създаване 

на модерна икономика, промишленост, осигурила добър живот на огромна 

част българи. Не приемам, че хора като него са подходящи да дават „екс-
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пертна“ оценка за тежкото машиностроене у нас по националната телеви-

зия на България. Има платени „специалисти“, които по-компетентно биха 

оплювали миналото. И мисля, че присъствието му не е случайно – стана 

практика известни личности (но не специалисти) да коментират какво ли 

не и да формират общественото мнение. Като слушах предаването, си да-

дох сметка какви изводи ще направи българският зрител и колко са далече 

от действителността. Е, какво да се прави, „Разни хора, разни идеали“, 

написал един наш класик, но за съжаление всичко е за сметка на нещаст-

ния народ. Дали ще може скоро да проумее заблудата, да се събуди и да 

потърси истината?

Като пример за участието на шоубизнеса в съдбоносни за страната 

решения ще припомня предаването от зората на демокрацията за „авария-

та“ на АЕЦ „Козлодуй“. Младежко уж развлекателно шоу изправи на но-

кти обществото (което авторите може би не очакваха). Не стана ясно каква 

всъщност е била целта на създаването му, но е сигурно, че излъчването му 

помогна за извеждане на 4-те блока от експлоатация, за огромните загуби 

от непроизведена енергия, за обедняването на народа и за превръщането 

ни в една от най-изостаналите страни. Но е сигурно, че тези, които подгот-

вяха общественото мнение, си получаваха тлъстите хонорари; тези, които 

подписваха такива ликвидационни решения, се сдобиваха с огромни коми-

сиони. Всички те продадоха съвестта си изгодно, настаниха се удобно и се 

гаврят с народа, като го убеждават колко щастлив е българинът. 

За поведението на хората
Ще се опитам да споделя някои мои виждания и разсъждения за поведе-

нието на хората при промененото им положение и как приемат тези проме-

ни. Аз нямам социологически, нито политологически познания, инженер 

съм по образование и целият ми трудов път е минал в най-тежкия стопан-

ски сектор, през едни от най-големите предизвикателства, затова се гордея 

с извършеното и определено считам, че животът ми е пълноценен. 

Както навсякъде, и в нашата страна има и доволни, и недоволни хора. 

Една много малка част са най-доволни, защото са успели да забогатеят, 

много да забогатеят. Между тях има такива, които са реализирали своите 

умения, способности и квалификация, но има и немалка част, постигнали 

целта си по престъпен, бандитски начин или чрез приватизация и присвоя-

ване на държавни средства и материални активи още в началото на прехо-
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да. За съжаление тази категория хора продължават да бъдат във властта, да 

манипулират, да използват държавните институции за своя бизнес в ущърб 

на нормалното икономическо и финансово развитие на страната ни. Те са 

най-доволни и с всички позволени и непозволени средства – провокации, 

заплахи и рекет, платени мероприятия, присвоени медии и какво ли още 

не, бранят позициите си. Тяхното забогатяване е плод на най-голямото 

престъпление, извършвано срещу нашата държава и народ – приватиза-

цията и ликвидирането на предприятията, даващи продукция и осигуря-

ващи работа на десетки, на стотици хиляди работници и специалисти. Те 

са аналог на известните олигарси на капиталистическия свят, срещу които 

се мъчеха да се противопоставят социалистическите държави от времето 

на Студената война. Само мащабите са различни – нашите няма как да ги 

достигнат, а и никой няма да им го позволи. 

По-голяма част от хората, възприемащи се като успели, имат възмож-

ност за сносен живот, осигурена работа (дори да е несъответстваща на 

тяхната квалификация, умения и възможности), притежават офиси и коли, 

могат да осигурят образование на децата си, да ходят на курорти и по-

чивки. Някои са представители на различни западни фирми: рекламират и 

продават продукцията им, извършват различни услуги и се числят към тъй 

наречения среден за нашите, но малък за западните мащаби бизнес. Тези 

хора са сравнително доволни от съществуването си и са готови да подкре-

пят всяка от поредните партии – кандидати за управлението на страната 

ни, която не засяга техните интереси. 

Решаваща роля за съществуването на незаконно забогателите играе 

правосъдната ни система, която е и най-много критикувана от Европей-

ския съюз. Уж правосъдието се опира на законодателство, създадено от 

управляващата (в момента) партия в защита на нейните интереси. То ими-

тира законодателни и правосъдни действия, но за повече от 25 години няма 

нито една осъдителна присъда за крупните престъпления, бандитската 

приватизация, унищожаването на цели отрасли от нашата икономика, во-

дещи до национална катастрофа. Оказва се, че това присвояване е „закон-

но“, извършено въз основа на закони, създадени от новозабогателите, за да 

ги защитават! 

Най-многобройната и най-онеправданата част от хората са работници, 

специалисти, селскостопански труженици, останали без работа и препита-

ние поради гореспоменатите събития и действия. Трудно може да се опи-

ше драмата на изхвърлените от пазара на труда в разцвета на силите и въз-
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можностите си, охулени и обезверени. Както и на тези, отдали десетилетия 

труд, знания и умения за изграждане на народното стопанство и получили 

мизерни пенсии, недостатъчни за насъщните нужди за оцеляване и живот. 

Повечето могат да просъществуват благодарение на средства, изпращани 

от техните деца и внуци от чужбина. И това нашите управляващи го отчи-

тат като приход за държавата, подпомагащ повишаването на покупател-

ната способност и увеличаване в някаква степен на доходите. Не виждат 

ли, че за да изпращат тези пари, хората са напуснали родните си места, че 

селищата обезлюдяват, плодородните земи запустяват и буренясват, създа-

дените малки промишлени предприятия са ликвидирани – всичко това по 

времето на социализма е давало производство, осигурявало е препитание 

и сигурност, имало е училища и здравни заведения, кипял е живот. Този 

„приход“ оправдава ли разрухата? Как тези хора, които са преобладаваща-

та част, могат да бъдат доволни – объркани, обезверени и отчаяни, готови 

да повярват и на най-фантастичните обещания на кандидат-управляващи-

те и да гласуват за тях?

За такова общество, за такава държава ли са мечтали и са се бори-

ли великите българи, за такова бъдеще ли българският народ изгражда-

ше стопанства, заводи и фабрики, създаваше промишленост. Защо сме се 

примирили и допускаме да ни манипулират, използват и постепенно да ни 

заличават като нация и народ? 

Даваме ли си сметка за тези 25 години какво младо поколение, бъдеще-

то на нацията, израсна. Българите сме интелигентна, талантлива и работ-

лива нация. Световноизвестни изобретения, научни разработки и открития 

са дело на българи, работили и творили в страната и извън пределите  . 

Наши ученици и млади таланти неведнъж са печелили международни кон-

курси и отрано са се утвърждавали като специалисти и учени. И сегашното 

поколение не е по-малко талантливо. Младите много по-умело от възраст-

ните се справят с нововъведенията, с лекота ползват всички съвременни 

средства за общуване и информация. Като че ли се раждат от компютрите. 

Но притеснителна и в значителна степен пагубна за страната ни е атмосфе-

рата, в която растат и се възпитават – отровена от безчовечност и омраза. 

Какъв пример за подражание са начините и средствата, с които успяват 

в кариерата си техните родители, внушенията, че доброто образование е 

само в чужбина и само там си струва да се живее с по-добро заплащане 

и по-висок стандарт. Даже работещите у нас, занимаващи се с наречения 

по нашите стандарти „среден бизнес“, които представляват чужди фирми, 
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неусетно изграждат манталитет и самочувствие на обслужващ персонал. 

България не трябва да се примирява с такова положение, не трябва да бъде 

само туристическа дестинация с преобладаващ алкохолен и секстуризъм, 

пазар на стоките от другите страни и донор на млади и способни хора! 

През всички периоди на съществуване и развитие българите много-

кратно са доказвали, че могат да бъдат равностоен, лоялен и желан парт-

ньор и в най-трудните и сложни начинания. Можем, но трябва да го искаме! 

А каква мотивация се предлага на подрастващите поколения от родители, 

учители и възпитатели, от цялото ни общество. За съжаление все по-оп-

ределяща е ролята на медиите, а всички те удобно пренебрегват отговор-

ността си за бъдещето на нацията и подчиниха своята журналистическа 

дейност най-вече на печалбата. 

„Всички медии са независими за собствениците си“, 
реплика на Ал Пачино от филма „Вътрешен човек“ 

Големите надежди, провалените очаквания,  
пълно разочарование – мнение на редови гражданин  
на Евросъюза
В главата за развитието на нашата страна след края на Втората световна 

война разказах, макар и накратко, за част от постигнатото в някои области 

на промишлеността и икономиката. Развитието на енергетиката, изграж-

дането на газопроводната система и полагането на основите на тежкото 

машиностроене не са по-различни от направеното в другите отрасли, като 

електрониката, производството на първите промишлени роботи, металур-

гията, химическата, леката и хранително-вкусовата промишленост. Надя-

вам се колегите, участвали в създаването на тези отрасли, да опишат пътя, 

който са извървели при тяхната реализация. То се извършваше с цената на 

изключителни усилия, с много лишения и огромни финансови ресурси, за 

да бъдем достоен партньор и равностоен конкурент на водещи компании и 

страни. След падането на Желязната завеса и на пречките, които ни съпът-

стваха през периода на Студената война, очаквахме този темп на развитие 

да продължи. В доклада Ран-Ът (за който пиша в първата част) също се 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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потвърждава необходимостта от предприятия като ЗММ – София, и Тежко 

машиностроене – Радомир, особено след като поемаме път за интегриране 

с европейските страни.

Ще си позволя да направя малко историческо отклонение: Няма да 

повтарям историята за създаването на ЕС, нито ще се спирам на работа-

та на първите далновидни политици и експерти, участвали в този процес 

– всеки може да получи тази информация. Но ще припомня основните 

факти, за да очертая картината.

През 1957 година с Договора от Рим се създава Европейската иконо-

мическа общност (ЕИО), или Общ пазар. Шестте страни – основателки, са 

Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. Целите 

и задачите му са да насърчава конкурентоспособността на промишленост- 

та и предприятията в общността, да се откриват повече работни места, да 

се повишава икономическият растеж, като се създават благоприятни ус-

ловия за бизнес. Ние имахме възможност да следим ускорените темпове, 

с които се развиваха икономиките на страните от ЕИО – чрез контакти, 

съвместни проекти, обмен на технологии, машини и съоръжения. Срав-

нението не беше в наша полза, въпреки че програмите и плановете ни се 

съгласуваха в рамките на СИВ и използвахме максимално ресурсите, суро-

вините, финансите, технологиите, за да достигнем икономически растеж. 

60-те години на ХХ век са период на икономически растеж, страните 

от ЕИО спират да налагат мита при търговията помежду си. Те се спора-

зумяват за съвместен контрол над производството на храни, като по този 

начин се избягва недостигът им и се получава излишък от селскостопанска 

продукция. През 70-те години към Общността се присъединяват Дания, 

Ирландия и Обединеното кралство. Свалени са диктаторските режими на 

Салазар в Португалия и на Франко в Испания. Регионалната политика се 

изразява в прехвърляне на огромни суми за създаване на работни места и 

инфраструктура в по-бедните райони. Засилва се влиянието на Европей-

ския парламент в делата на Общността, а гражданите могат за пръв път да 

избират пряко депутатите в него.

През 80-те години се присъединяват Гърция, Испания и Португалия. 

Подписан е Единният европейски акт, съгласно който се разработва ма-

щабна 6-годишна програма за решаване на проблемите на свободната тър-

говия в рамките на Общността, създава се единен пазар. Голямата промяна 

настъпва в края на 1989 г. с падането на Берлинската стена и обединяване-

то на двете Германии през 1990 г. Тогавашният канцлер на Западна Герма-
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ния Хелмут Кол има изключителен принос за създаването на най-мощната, 

водеща страна в Европа. В бившата Източна Германия се наливат огромни 

инвестиции за премахване на различията и максимално изравняване стан-

дарта на живот между двете Германия. По този начин бившата ГДР не само 

че не пострада от наложените от ЕС норми и правила за членство в Съюза, 

но достигна икономическия потенциал на Обединена Германия за разлика 

от останалите страни от бившия Източен блок. 

През 90-те години е завършено изграждането на единния пазар с при-

емането на принципа за свобода на движението на стоки, услуги, хора и 

пари. Това е десетилетието на двата договора – Договора от Маастрихт 

за Европейския съюз и Договора от Амстердам. През 1995 г. в ЕС влизат 

Австрия, Финландия и Швеция, а малкото селце в Люксембург дава името 

си на Шенгенските споразумения, които позволяват на хората да пътуват 

безпрепятствено в границите на съюза. 

2000–2009 г. е периодът на по-нататъшно разрастване на ЕС, еврото 

става валута на няколко европейски държави, политическото противопос-

тавяне между Източна и Западна Европа е обявено за преодоляно и нови 

10 страни се присъединяват към Общността, в това число и България. През 

септември 2008 г. глобалната икономика е покосена от финансова криза, 

започнала с изпадането в несъстоятелност на едни от най-големите финан-

сови групировки в САЩ. Това довежда не само до застой на икономиките, 

но и до по-голямо разделение и задълбочаване на икономическите разли-

чия между страните в Европейския съюз. 

Новото десетилетие след 2010 г. се определя като време на възможнос-

ти и предизвикателства. Започва със сериозна икономическа криза, но и с 

надежда, че инвестициите в нови, благоприятни за климата технологии, 

налагането на драстични мерки за опазване на природата и околната сре-

да и по-тясното европейско сътрудничество ще доведат до траен растеж и 

благосъстояние. 

Какво се случва след падането на Берлинската стена в страните от Из-

точния блок? В средата на 80-те години в тях започват процеси на застой, 

неефективно развитие, трудности, които спъват растежа. След като Миха-

ил Горбачов става генерален секретар на КПСС, започва „перестройка“. 

Още преди падането на Берлинската стена далновидни политици от САЩ 

и Европейския съюз предвиждат развитието на събитията, подготвят сва-

лянето на комунистическите режими в страните от Източния блок и при-

общаването им към Европейския съюз. Бързо и лесно се разпадна Съвет-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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ският съюз, бившите съветски републики станаха самостоятелни държави. 

Това нанесе съкрушителен удар върху мощната икономика на Съветския 

съюз, върху бившата кооперация и специализация на промишлените пред-

приятия, селското стопанство и всичките клонове на икономиката. 

Вместо двата лагера, които се противопоставяха, конкурираха и над-

преварваха, остана един, много добре подготвен и с определени цели ла-

гер, който с налагането на „демократични“ ценности целеше да превърне 

другите страни в източник на ресурси и пазар за своите стоки. България се 

оказа най-послушна при изпълнение на поставените условия за членство в 

ЕС. След падането на Берлинската стена във всички бивши социалистиче-

ски държави се установиха демократични управления, в повечето случаи 

начело застанаха висши ръководители от предишните режими. Нароиха се 

нови партии, тъй като демокрацията изискваше многопартийно управле-

ние. 

В Русия започна приватизация на структуроопределящи предприятия 

и обединения, които се даваха на определени хора. Така се родиха нови-

те олигарси, с капитали и материални ценности за милиарди долари. Те 

започнаха да се интересуват само от собствените и на семействата си ин-

тереси, да подражават на западните богаташи и магнати. Това естествено 

водеше до все по-голямо разделение в обществото, съпътствано с всичките 

пороци на дивия капитализъм – престъпност, рекет, убийства, корупция. 

У нас демократичните процеси започнаха с митинги, шествия, викове 

и песни като „45 години стигат“. Извърши се тотална смяна на средния ръ-

ководен кадър, директорите на предприятия, обединения и институти бяха 

обявени за „червени боклуци“, някои за „доносници“. Умишлено изчезна-

ха много стоки от първа необходимост, обяви се, че държавата е фалирала, 

а икономиката е в колапс. Започна бандитска приватизация, високотехно-

логични предприятия с големи възможности за производство преминаха 

в ръцете на послушни хора без квалификация. Те разпродадоха основни 

фондове, машини и съоръжения, прибраха парите и заживяха като бога-

ти бизнесмени. Но крадени и присвоени пари лесно свършват, това роди 

престъпност и рекет. Показателен е примерът с „Мултигруп“, чийто не-

компетентен ръководител се разчиташе да е „послушко“ на създалите тази 

мафиотска структура. По това време получих предложение от лице от тази 

групировка да поема клона на тежкото машиностроене след освобожда-

ването ми от фирма „Радомир Метал“. Категорично отказах, тъй като не 

исках да участвам в подобни структури и да работя за хора, които нищо не 
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разбират от машиностроене. По-късно въпросният ръководител беше лик-

видиран. Неговата съпруга получи мръсното наследство и живее на Запад 

по стандартите на хайлайфа. 

Започна методично приватизиране и ликвидиране на предприятия, на 

цели отрасли, на селското ни стопанство с инфраструктура, напоителни 

системи, на расови породи животни, някогашна гордост на нашето живот-

новъдство. От водеща страна в земеделието, изнасяща продукция в целия 

Източен блок и в някои западни страни, сега България внася повече от 80% 

от необходимото за изхранване на населението, при това с далеч по-лошо 

качество.

Външнотърговските ни дружества бяха направили пробив в износа, 

придобиваха валута, с която се внасяха машини и технологии, разширява-

ше се съвместното производство с водещи западни фирми. Не се разбра как 

бяха ликвидирани тези дружества, какво стана със собствеността и имуще-

ството им, с авоарите в банките. Вероятно и те са отишли в частни ръце, 

защото се появиха нови бизнесмени, които нагло демонстрираха своето 

богатство. Докато синхронизираме нашето законодателство с европейско-

то, узаконеният грабеж продължи с пълна сила, източиха се и фалираха 

банки. Затварянето на четирите блока на Атомната централа „Козлодуй“ 

под претекст, че са остарели и опасни, също беше част от предварително 

разработена програма за съсипване на икономиката ни.

Започна масово застрояване на Черноморското ни крайбрежие и зим-

ните курорти, с което някои изпраха мръсни пари и си осигуриха по-ната-

тъшни печалби. Търсените заради естествената им природна среда компле-

кси заприличаха на бетонни крепости и се превърнаха в места за алкохолен 

туризъм, проституция и наркомания.

Дотук се разминаваме с идеите на Европейския съюз за равенство, бла-

годенствие и просперитет, еднакви за всички страни – членки на Съюза. 

Вижда се ясно, че има равни, има и по-равни – добре подготвена стратегия 

още преди започването на „перестройката“ и на демократичните процеси.

През последното десетилетие Китай, Индия, Бразилия и Русия раз-

виват икономиките си и започват да заемат челните класации по ръст на 

БВП. В тези страни корупцията също беше достигнала значими размери, 

но те намериха сили да я преодоляват – със смяна на ръководни кадри, с 

по-строги закони и по-ефективни правилници за прилагането им. В Бълга-

рия са известни Крумовите закони, подобните твърди и жестоки мерки са 

предприети преди време в Япония и Сингапур. 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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Какво би могло да се направи сега у нас? Да се разчита единствено 

на европейските фондове, е колкото добре дошло като помощ, толкова и 

демобилизиращо, защото парите не се използват за икономически растеж, 

за развитие на производство и промишленост. Освен това се увеличава 

бюрокрацията и се създават възможности за нови корупционни схеми. 

Така управлението на държавата се превръща основно в разпределение и 

преразпределение на пари, активи, ресурси. Дошло е време политически-

ят елит на прехода да освободи място за нови хора, които няма да чакат 

какво ще им каже Брюксел, за да вземат решения. Явно ще трябва да гра-

дим отново България по начин, отговарящ на съвременните условия, на 

международната обстановка, задължително като членове на ЕС, но без да 

пренебрегваме други контакти, независимо от изкуствено създаваните до-

пълнителни пречки. 

Размишления за малцинствата у нас,  
Европа и Европейския съюз –  
позиция на обикновен гражданин на Евросъюза
Положението на малцинствата, в частност на ромите, е проблем не само 

у нас, но и в останалите страни – членки на ЕС. Той все по-осезателно се 

усеща след демократичните промени, след ликвидирането на промишле-

ността, унищожаването на селското стопанство и най-вече след разформи-

роването на Трудовите войски, в които служеха младежи без образование, 

предимно роми. Там те получаваха професии, работеха основно по строи-

телни и промишлени обекти, добиваха трудови навици, в резултат на което 

лесно се приобщаваха в цивилния живот, където им се осигуряваше по-

стоянна работа. С ликвидирането на предприятията много специалисти и 

работници останаха безработни, но ромското малцинство се оказа масово 

без работа, без образование или възможност за получаване на професия. 

Появиха се разни ромски фондации, Хелзинкски комитет и други правоза-

щитни организации, но дейността им се състоеше предимно в присвояване 

на отпуснатите от ЕС средства за интеграция на това население. Отваряне-

то на границите и правото за свободно движение на територията на Съюза 

допълнително усложни положението, защото там ромите се занимават с 

просия и дребни кражби.

Не съм специалист по европейските правила и норми за интеграция, 

но виждам, че средствата от фондовете на ЕС, освен че не отиват по пред-
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назначение, имат обратен ефект. Програмите за квалификация и преква-

лификация не решават трайно въпроса с работните места, не осигуряват 

ръст на промишленото производство, откъдето би дошло повишаването на 

брутния вътрешен продукт. Досега на всички избори партиите използват 

гласовете на хората от ромски и турски произход срещу заплащане или 

подаяние, срещу обещания за подобряване на живота им, които забравят 

с обявяването на резултатите. Практиката вече е общоизвестна, но хората 

гласуват за тази политическа сила, която поне е по-щедра.

Политиката на ЕС по този въпрос би трябвало да се промени коренно, 

в противен случай в много страни протестите срещу нежеланото присъст-

вие на чужденци ще се засилват, независимо от директивите за свободно 

движение на хора. Опитът е показал, че преодоляването на проблемите с 

подобни малцинства включва задължително образование и усвояване на 

професия, придобиване на трудови навици, осигуряване на работни места, 

както и пресичане на влиянието от криминалната среда. За това трябва 

да се дават средства, които да отиват по предназначение. Неспазването на 

законите и утвърдените норми на поведение в обществото с право предиз-

викват недоволството на останалите граждани. Неравенството между 

страните – членки на ЕС, което в последните години се задълбочава, и на-

растващата у нас бедност принуждават хората да търсят подходяща работа 

в други страни. Програмите за подготовка и квалификация на специалис- 

ти и работници трябва да бъдат за конкретно производство, а не както е 

сега – за мениджмънт на бизнес въобще. Какво управление на бизнес, ко-

гато няма производство? 

Очаквахме благородната цел, с която бе създадена Европейската общ-

ност, и новите възможности след падането на Берлинската стена да дадат 

тласък за развитие на икономиките и за подобряване на жизненото равни-

ще на хората. Не стана така обаче, напротив, пропастта между богатите и 

бедните страни, между които и България, се задълбочава. Многобройни-

те евродепутати, комисари, ръководители на департаменти в Европейския 

съюз не допринасят за решаването на тези проблеми. Създава се поредна-

та високоплатена бюрокрация, състояща се предимно от бивши ръково-

дители с изтекъл мандат в своите страни. А политическите ръководства 

на по-изостаналите членки на Съюза изпълняват раболепно указанията от 

Брюксел, за да получат одобрението му и да укрепят позициите си. 

Осигуряването на работа е най-важната държавна политика, която 

влияе върху благосъстоянието на целия народ. Нашата статистика отчи-

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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та някакви проценти безработица, но това са данни от Бюрата по труда. 

Действителният брой на безработните е много по-голям, тъй като много 

хора не са се регистрирали – основно от ромското население, от почти 

обезлюдените населени места. Възрастни в работоспособна възраст разчи-

тат на издръжка от деца и близки или се задоволяват със сезонна работа в 

чужбина, с гледане на деца, болни или стари хора. Дейност неквалифици-

рана и слабо платена, много често свързана с експлоатация, малтретиране, 

липса на трудови договори и осигуровки, с живот при крайно мизерни ус-

ловия.

У нас циганското малцинство извършва битови кражби и телефонни 

измами, рови в кофите за боклук, краде метални съоръжения с тежки по-

следствия, предизвикващи аварийни ситуации. Статистиката ни поднася 

данни за процента на населението, живеещо на прага на оцеляването. Аз 

няма да ги оспорвам, защото и моята констатация няма да отрази дейст-

вителното състояние на цялото ни население. Мерилото на бедността за 

големите градове, особено за столицата, е едно, за останалите региони е 

друго, разликата в условията на живот е огромна.

Отново припомням разсъжденията на Джоузеф Стиглиц за единия 

процент:24 „Тези общества, където една миниатюрна част от населението – 

по-малко от един процент – контролира лъвския пай от богатството, където 

то е основната детерминанта на политическата и икономическата мощ, къ-

дето здраво укрепилата се корупция от един или друг тип е начин на живот 

и където най-богатите се противопоставят на провеждането на политика, 

която по един или друг начин би подобрила живота на гражданите из ос-

нови... Единият процент на върха получава най-добрите жилища, най-до-

брото образование, най-добрите медицински грижи, най-добрия начин на 

живот, но има нещо, което парите не могат да купят: това, че съдбата му 

е свързана с живота на 99-те процента. Това трябва да се научи, докато не 

стане късно. (...) Ние видяхме, че икономическата и политическата теория 

са неразделни и че ако искаме да запазим системата „един човек – един 

глас“, вместо „един долар – един глас“, ще е необходимо да реформира-

ме нашата политическа система. Но няма как да постигнем справедлива 

и отговорна политическа система при икономическа система, в която има 

толкова огромно неравенство.“ Никой разумен човек не би се противопос-

тавил на носителя на Нобеловата награда по икономика! Неговите изслед-

24  В списание „Венити феър“ от 7 юни 2016 г. „От единия процент, при единия процент, за единия 
процент“
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вания са правени за САЩ, където мащабите, условията на живот, жизнени-

ят стандарт и законите са други. Но направените констатации и изводи за 

политическото и икономическото управление могат да послужат и да бъдат 

подходящо прилагани и у нас. 

Не е ли време да се запитаме: защо уж се правят някакви опити за 

промяна, но след това всичко се забравя и животът продължава да тече по 

същия начин, умело манипулиран от този един процент? Програмите на 

правителствата на прехода обслужват единствено него и обръчите му от 

фирми. Финансовата, икономическата и социалната политика не решават 

въпроса с работните места и със заетостта на хората. Профсъюзите са се 

превърнали в придатък на управляващите и са далеч от проблемите на 

работниците: условия на труд, нередовно заплащане, спазване на норми-

те за безопасна работа и на трудовото законодателство. Изпадналите в 

безизходица хора приемат каквато и да е работа, без трудови договори и 

осигуровки, с мизерно заплащане, само и само да оцелеят. Няма да спо-

менавам за разликата в заплащането у нас и останалите страни – членки 

на ЕС, защото е срамно и унизително.

Ще трябва ли да дочакаме революции и войни с жестоки послед-

ствия, за да започнем из основи да градим ново общество, с нови правила 

и порядки? Това не е нужно на никого, защото днес светът разполага с 

невиждани технологични възможности за унищожение, което няма да по-

жали и въпросния един процент, а трагедията ще бъде еднаква за всички. 

глава 1 „Бере ли се грозде от тръни и смокини от репей?“
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ГЛАВА 2  
„Ако не можеш да бъдеш благородник, 

поне не бъди свиня“

Трезво за политиката 
Бих използвал една мисъл на Вацлав Хавел от времето, когато бе президент 

на Чехословашката република: „Всичко, което ни казваха за комунизма, се 
оказа утопия, но за съжаление всичко, което ни казваха за капитализма, 
се оказа истина.“ Така че, когато се дават оценки и се осъждат действията 

през този период, мярката не трябва да е едностранна и злонамерена в уго-

да на някакви интереси (лични или групови) или за да ни харесат „силните 

на деня“, а трябва трезво и правдиво да се преценява истината. И това 

важи най-вече за политиците. Бисмарк е казал: „Политиката е изкуство на 

възможното.“ В това отношение, без да изпадам в носталгични спомени, 

без да си приписвам пълна съпричастност към времето на „зрелия социа-

лизъм“, определено считам, че тогавашното държавно ръководство много 

добре се справяше с всички възникнали проблеми и почти винаги нами-

раше правилния начин за действие в интерес на страната. Тогавашното 

правителство, особено Тодор Живков, никога не са били раболепни към 

Съветския съюз и подхвърлянията за следващата 16-а република на Съвет-

ския съюз са толкова абсурдни, колкото сегашните да ставаме следващият 

щат на САЩ. Да, действително на един пленум (1963 г.) Тодор Живков 

казва: „Когато след години НРБ стане едно цяло със Съветския съюз, 

тя не ще загуби нищо от своя суверенитет и независимост, ще бъде във вся-

ко отношение суверенен и пълноправен член на общото семейство на съ-

ветските социалистически републики.“ Само че Живков прави една мно-
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го съществена уговорка: „Когато условията за сливане бъдат всестранно 

подготвени, тогава животът ще подскаже формата на обединението. Дали 

това ще бъде обединение под формата на федерация, или нещо по-друго, 

това няма защо сега да се предрешава...“25  Но раболепието и унижението, 

което нашите сегашни управници проявяват към Брюксел и САЩ, нямат 

нищо общо със сътрудничеството, което осъществяваше социалистическо-

то правителство – сътрудничество преди всичко в полза на просперитета 

на държавата, като се използваха всички появили се възможности. 

Днес няма значение кои са червени, сини или жълти, кои са леви или 

десни. На всички идеологията им една и съща: борба за власт и влизане в 

управлението, методично разграбване на държавни активи, фондове; ко-

рупция и използване на властовите функции за лично обогатяване. Различ-

ни цветове с едно и също съдържание, с разнообразни тактики за взаимно 

оплюване и злепоставяне.

Партии и политици
Когато случайни хора се съберат в някакви новосъздадени партии с основ-

на цел под знамето на псевдодемократични послания и лозунги да влязат в 

управлението на държавата, какъв резултат може да се очаква, освен това, 

което ни се случва през тези 25 години? Досега, за толкова години на демо-

крация и преход, се въртят едни и същи „политици“ и почти едни и същи 

партии, които ту си увеличават членския състав, ту го намаляват; слушаме 

едни и същи изтъркани и мухлясали послания без никакво реално покри-

тие. Когато една партия се създава отгоре надолу, историята го е показа- 

ла – тя може да съществува само докато лидерът е на власт. Такива партии 

с такива лидери са се създавали и в Германия (Националсоциалистическа-

та партия), и в Русия (РСДРП – болшевики; КПСС). 

И у нас след демократичните промени положението не бе по-различно. 

Като се започне с десните НДСВ, СДС, ДСБ, СДСБ и всякакви демокра-

тични и патриотични формирования, както и подобните леви, преобразили 

се в нови деформирани политически образувания. След като лидерите ос-

танаха извън управлението, всички тези партии започнаха да агонизират 

и да търсят нов образ, като се мъчат да направят Реформаторски блок. А 

Комунистическата партия се преименува на Социалистическа и започна да 

25  Слово, произнесено на пленум на ЦК на БКП през 1963 г. Огласено по БНТ в История.БГ на 9.10.2017 г.
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прилага същите прийоми на „дивия капитализъм“. Но никоя не предложи 

нито програми, нито алтернативи, целта беше само да влязат в държавно-

то управление. Те нито знаят какво е положението на обикновените хора, 

нито могат да направят реални програми, нито знаят как да ги осъществят. 

Новоизгрелият лидер решава, че може да управлява и това ще му донесе 

облаги – на него и на цялата му рода, решава да създаде партия, събира като 

него и с неговия манталитет съмишленици, размахват послания и лозунги 

без покритие, обещават работа, големи заплати и обикновените и отчаяни 

хора се надяват, вярват, гласуват, но за пореден път остават излъгани. Този 

цирк продължава година след година по напълно демократични правила, с 

назначени от управляващите избирателни комисии, подбират се „достойни“ 

(послушни и понякога купени) депутати, провеждат се избори, като избира-

телната активност е около 35–45 на сто, и ако някоя партия спечели около 

15–20%, обявява се за печеливша и тръби: Народът ни е избрал! А всъщност 

за нея са гласували около 10% от народа. Вече 25 години се разиграва този 

фарс, продължава и с редуването на партии в управление и в опозиция. Тези, 

които са мнозинство, предлагат проектозакони (разумни или не), опозицията 

или ги отрича, или бойкотира парламента и не присъства на заседанията, но 

и не предлага друго. Тази бутафория може да се сравни с шопския хумор, 

с диалога между Пижо и Пендо: „Пижо, какво че кажеш за те това, което 

сакам да предложа и да направим. Пендо, я не знам как е, но и така не е.“ И 

ако се търси причината защо държавата ни с всяка изминала година се раз-

рушава, повечето хора обедняват, а една много малка част непрекъснато за-

богатява (управляващите и свързаните с тях „бизнесмени“), емиграцията се 

увеличава и това се приема за нормално явление, цели райони обезлюдяват, 

много села са останали с по няколко старци на доизживяване. А навсякъде 

преди кипеше живот, имаше работа, училища, деца, здравеопазване и почти 

всичко за нормален живот – е, не богато, но достатъчно. 

На всички „лидери“ на демокрацията и техните протежета и сътрудни-

ци, които вече 25 години се въртят в управлението, прави ли им впечатле-

ние жалката картина на страната ни, замислят ли се как живеят тези измъ-

чени хора. Те ги обикалят, когато наближат изборите, обещават по нещо, 

почерпят ги с кебапчета и по една бира, за да гласуват, и с това се изчерпва 

грижата. Постоянно говорят за европейски пари, как били отпуснати, но 

после били спрени, тъй като не се раздавали по правилата (толкова ли са 

сложни тези правила и какво образование човек трябва да има, за да разбе-

ре тези правила и да ги спазва?!). Вероятно не става въпрос за усвояване, 
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а за присвояване. И затова Европейският съюз е толкова недоволен и ни 

налага мониторинг, и българите обедняват, емигрират, районите обезлю-

дяват и заветната демократична мечта за светло, щастливо и препълнено с 

доволство бъдеще бавно и полека загасва и отива към забвение. 

Нека всички ние се опитаме да потърсим изхода, защото има надежда 

и можем да преодолеем и да се справим с този всеобхватен упадък! 

Приказка от „Хиляда и една нощ“
Вече 25 години на демокрация и преход провеждаме парламентарни, пре-

зидентски и местни избори за народни избраници, които да коват закони, 

да ни ръководят, да ни водят към светлото бъдеще, стриктно спазвайки 

демократичните правила и указания на нашите европейски и задокеански 

съюзници. Преди, по времето на „социализъма“ (както се изразяваше на-

шият ръководител на партията и държавата), също имаше избори. Всички 

масово, под строй, се стичахме към изборните урни да дадем своя глас за 

мечтаното утре и да заковем поредния пирон върху ковчега на загниващия 

капитализъм. Участието беше 98% до 99.9% и почти с толкова се печелеха 

изборите – отчитахме пълна победа. 

Сега е коренно различно, съвсем демократично. Но човек като се зами-

сли, като прочете малко история, започва да разбира, че демократичните из-

бори не са достижение на последните 25 години, че са добре познати у нас, 

дори описани в литературата. Да си припомним „Бай Ганьо прави избори“, 

също „Службогонци“ и „Големанов“ (останали незабравими с талантливата 

игра на нашите артисти Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Ружа Делчева 

и неповторимата Стоянка Мутафова). И тогава, и сега, като наближат избо-

ри, започва бясна кампания и надпревара за спечелването им и вземане на 

властта. Оказва се, че тя е почти единственият път към гарантирано доходо-

носен и защитен бизнес. С политическа протекция всяко начинание става 

едър за нашите мащаби бизнес, а всички останали са принудени да се борят 

сами с реални и нарочно създадени пречки, да губят възможности за раз-

витие и дори да фалират. Затова е надпреварата със зъби и нокти, затова се 

привличат съюзници с обещания не за всенародно благоденствие, а за служ-

би, подялба на министерства, власт. На избирателите се обещават заплати 

и пенсии, доближаващи се до европейските, път и други инфраструктурни 

„екстри“ до населеното място. Бях чел, че по времето на Александър Стам-

болийски на предизборно събрание в гр. Самоков земеделските агитатори 
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попитали населението какво иска – да прокарат влак до града, или да им за-

карат бик за разплод. Населението единодушно поискало бик. Така и до ден 

днешен градът си остава изолиран, без жп връзка. Мисля, че така и ще си 

остане, защото сега ще трябва да очакваме Европейският съюз да го включи 

в някоя програма, а това не е лесно.

Особено напористи да влязат в управлението се оказват младите кан-

дидат-лидери в партиите. Нашите медии, които много старателно отразяват 

техните прояви и обещания, ни убеждават, че младите са новата, свежа кръв, 

която ще се влее в нашето управление и ще ни поведе към светлите бъднини. 

Само че не съм сигурен, че тяхната кръв има достатъчно количество бели и 

червени кръвни телца, че е способна да възкреси нашата икономика. 

Ще разкажа една приказка от „Хиляда и една нощ“:

В едно царство дълги години управлявал мъдър и способен владетел, 

заедно с мъдри и способни съветници. Царството процъфтявало, народът 

бил трудолюбив и спокоен, всички живеели доволно и щастливо. Но не 

щеш ли, младите решили, че времето му е свършило и трябва да се оттегли 

заедно със съветниците, да им предаде управлението на царството. Владе-

телят не им възразил, само поставил условие да покажат дали са готови да 

управляват. Поканил ги в покоите си, поръчал да приготвят голяма тепсия 

с пилаф и тлъсто овнешко, да я поставят в средата, а младите кандидати 

да се наредят в кръг около нея. Раздал на всички по една лъжица с дръжка, 

по-дълга от ръцете им, и наредил да изядат пилафа, но без да разсипват и 

да се цапат. Младите размахвали лъжиците, но естествено не само че не 

успели да се нахранят, но и разсипали всичко и целите се омазали. 

Владетелят нищо не им казал, само поръчал втора тепсия с пилаф и на-

редил на съветниците си същото. Младите гледали със завист как старите 

седнали около тепсията и започнали да се хранят, като всеки загребвал от 

пилафа и го давал на съветника, стоящ срещу него. По този начин те изяли 

всичко, без да разсипват и без да се оцапат. Станало им ясно, че апетитът 

и лъжицата не са достатъчни, за да се нахраниш... Владетелят продължил 

успешно да управлява, а народът да се труди с радост за процъфтяването 

на царството. И аз бях в това царство, веселих се заедно с народа, споделях 

техния щастлив живот. Във всички приказки разказвачът казва, че е бил 

там, та и аз така.

Приказките са си приказки, но за съжаление напоследък все гледаме 

оцапани политици и управници разсипници, които са се изхитрили и да се 

налапат.
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Ще бъде ли приемливо и възможно да се осъществи? 
Уважаеми политици на прехода,

Българският народ ви е избирал да защитавате неговите интереси, да 

работите за развитието, просперитета и възхода на страната ни, за подо-

бряване стандарта на живот на всички, да гарантирате добро образова-

ние, ефективно здравеопазване, права според действащата Конституция 

на Република България. А също съгласно европейските и международни-

те норми и конвенции – за еднакво и ефективно правораздаване, за рав-

ни възможности и условия на живот с европейските страни. Това, че сте 

избирани с гласовете на около или по-малко от половината имащи право 

на глас, показва неприемане и несъгласие с вашето управление, по време 

на което сте задоволявали личните си интереси за сметка на държавните, 

погазвали сте законите, подчинявали сте правосъдната система на полити-

чески и корпоративни интереси, а страната и народа ни сте превърнали в 

придатък, обслужващ интересите на развитите страни.

През целия период на прехода се говори за реформи във всички на-

правления на икономическия и обществено-политическия живот, но 

резултати няма. Виждаме само разпределение на бюджет с приходи от 

данъци, акцизи, приватизация на материални активи от миналото, по-

стъпления от европейски фондове. Отчитате като голямо постижение, 

че Европейският съюз ни е отпуснал мизерна сума от няколко десетки 

милиона за най-бедните – за енергийни помощи и топла храна през зи-

мата, за да оцелеят. Такива помощи се дават при природни бедствия и 

аварии. Това значи ли, че сме бедстваща страна, но не заради природни 

катаклизми, а аварирала от „демократично“ управление в продължение 

на 25 години? Вярно е, че има тежки последици от наводнения, но те 

не се дължат само на проливните дъждове, а са следствие на нехайно и 

безотговорно стопанисване на многобройните язовири, строени да под-

помагат стопанството ни. Това са последиците от вашата политика – дър-

жава, определяна като най-беден член на Европейския съюз, живееща 

от подаяния и помощи. Коя друга страна е в такова унизително и жалко 

положение? За какви реформи може да се говори, когато процентът на си-

вата икономика доближава 35–40 на сто? Каквито и реформи да се пред-

лагат, веднага се появяват пречки поради липса на производство, както и 

от новите собственици на бившите държавни предприятия, особено чуж-

денци, които защитават своите и на държавите си интереси. Повечето 

банки са с чуждо участие и нямат интерес да влагат средства в промиш-

глава 2 „Ако не можеш да бъдеш благородник, поне не бъди свиня“
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леността, а търсят лесни проекти с бърза възвръщаемост. Създадените 

квалифицираните кадри вече ги няма – едни напуснаха страната, други 

се пенсионираха, а нови не се подготвят.

Трудно е да се предложи и направи нещо за излизане от бездната на 

упадък, бедност и бездуховност, сътворени от всички вас, управлявали от 

началото на прехода. Придобихте чувство за несменяемост и нарцисизъм, 

характерни за хора без качества на държавници, без опит и стаж в стопан-

ския и обществено-политическия живот. Превърнахте се в лакеи и лобисти 

на чужди и родни кръгове и обръчи от фирми, водите страната и народа 

към разруха, демографски срив, беднотия. Действията ви се копират от 

членовете на вашите партии и като зараза се разпространяват епидемич-

но, от което страда цялото общество. Управлението на инат, с отричане 

на всичко, правено преди вас, с налагане на ваши правила и методи без 

демократично съгласуване, се определя като тоталитарно, като служене на 

интересите на определени кръгове, а не на обществото. 

Това се върши в сградата, на чиято фасада с главни букви е написано 

„Съединението прави силата“. А тя още от създаването на новата българ-

ска държава, съгласно Конституцията на Република България, е символ на 

държавността. 

Творения на демокрацията
Бих препоръчал на доста творци, културни деятели, политици и журна-

листи да престанат да се оплакват как по времето на социализма са били 

преследвани, как им е забранявано да творят, да бъдат по-сдържани и обек-

тивни, защото и другите, много повече от тях, са живели и творили по това 

време и знаят какво е било. Бих помолил „изтерзаните“ от социализма (по 

странни причини наричан комунизъм) творци да кажат какво са създали, 

вече свободни, за тези 25 демократични години.

Оплакванията не помагат на никого, освен може би на „жертвите“ – да 

се представят пред околните в нова светлина, да намерят външна причина 

за професионалните си неуспехи. А пречат, най-вече на младите поколе-

ния. Ние, по-възрастните, знаем какви достижения имахме в почти всички 

сфери на изкуството и културата, какви артисти, музиканти, композитори, 

поети и писатели, какъв всеобщ стремеж към образование и културен жи-

вот имаше. Безспорно, имаше и залитания, предизвикани от престараващи 

се и нагаждащи се ръководни деятели (в повечето случаи на местно ниво), 
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но като се вгледаме в творбите и изпълненията на сегашните творци, какъв 

кич и бутафория се вихри, дело на „отритнатите“ тогава и новоизлюпени-

те творци, определено трябва да се каже, че тогавашните управляващи в 

повечето случаи са били прави и правилно са защитавали запазването на 

културните ни ценности. 

Разделението, насаждането на омраза, всеобщото противопоставяне 

ни водят към гибел и постепенно ни заличават като нация и държава. Бих 

използвал точното определение на един наш журналист в един известен 

вестник, че България е „Сървайвър“, но без награда. „...Сложете розо-

вите очила и слушайте приятелските съвети във Фейсбук и модерните тео-

рии. За нея подозирам, че е създадена да държи в овче доволство широките 

народни маси. От друга страна, нашите предшественици – древните тра- 

ки – плачели, когато се роди дете, защото го чакал тежък живот. Когато ня-

кой умирал, се радвали, пирували и се веселели по цяла седмица, тъй като 

покойният се е отървал. Това да ви е познато... Те затова и са изчезнали 

може би. Излиза, че тази гледна точка е традиционна за нашите земи. Е, 

траките са слагали в гроба и злато...“.26 

За тези 25 години на преход станахме свидетели на различни „тво-

рения“ на демокрацията, които едва ли са се случвали на друго място. 

Създадохме си два синода – единият православен, другият уж също пра-

вославен, но алтернативен, значи по-демократичен. В срамните действия 

около разкола в БПЦ се изяви видният деятел на демокрацията и рожба 

на прехода, отец Христофор Събев (Фори Светулката), взе участие и друг 

деятел на демокрацията и прехода – Стефан Софиянски. Но Фори много 

бързо угасна, дяна се някъде, докато Софиянски се сдоби по „демокра-

тичен“ начин с толкова имоти и богатство, та чак жена му Алиса, като в 

Страната на чудесата, си купи самолет и още много други привилегии. 

Но така е при демокрацията... Ако някой все още се пита как видните 

демократи използваха прехода, за да забогатеят, докато разпалено про-

повядват демократичните ценности, да не чака правосъдните органи да 

го информират, а да си спомни популярния филм „Кръстникът“ и сам ще 

разбере всичко. 

Друг изтъкнат деец на новото време и демократично избран кмет на 

София организира изпращането на помощ (доколкото си спомням, над 

600 хил. щатски долара) за сполетялото Съединените щати природно бед-

26  Статия от Светослав Пинтев във вестник „Жълт труд“

глава 2 „Ако не можеш да бъдеш благородник, поне не бъди свиня“
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ствие27. Изпращането беше шумно оповестено от медиите – как ние, со-

фиянци, се притичаме на помощ на „бедните американци“. Не се разбра 

точно дали парите бяха държавни, общински, или дарения от милосърдни 

частни лица, но по-късно се разбра, че синът му е заминал да следва в Съ-

единените щати. 

Още едно „изобретение на прехода“ е създаването и регистрирането 

на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) в град Хасково28. 

Там се раздават звания на различни културтрегери, в това число и на някои 

естрадни певици. Вероятно има и специфични критерии за получаване на 

това най-престижно научно звание. 

Друг феномен на прехода е множеството хора, препитаващи се от кофи-

те за боклук, уличните просяци и джебчиите. За някои това е оцеляване, за 

други – безнаказан бизнес. Печеливш вероятно, но на каква социална цена! 

Какво да кажем за другите „ценности“ на демокрацията, като наркомани-

ята, проституцията, увеличаването на заболеваемостта? Такова падение и 

позорно състояние българинът не е преживявал в цялата си многовековна 

история. Имат ли съвест управляващите и намерение да предприемат нещо? 

Нашия преход продължава вече 25 години! Някои смятат, че е завър-

шил, други – не, но най-вероятно ще продължи, защото не сме разрушили 

всичко създадено по времето на социализма и не сме изтръгнали от корен 

социалистическо мислене и влияние. Много хора все още си спомнят за 

миналото като по-добро, а това демокрацията не може да търпи. Не става 

въпрос за нещо лично, припомням част от многото примери на прехода, 

хората ги знаят, говорят за тях, но за съжаление само говорят. 

Би могло още много пъти да се пита и да се пише „защо“, ние всички 

ежедневно се сблъскваме с това „защо“, ежедневно го преживяваме. За съ-

жаление само с потресаващо робско овчедушие, оплетени във всеобхват-

ните пипала на псевдодемокрацията. Не само търпим, но и даваме пълна 

свобода на управляващите да ни тъпчат „демократично“ по правилата на 

дивия капитализъм, гарниран с нормите и правилата на Европейския съюз, 

прочетени по български. 

27  Александър Янчулев, професор-хидромелиоратор, кмет на София (1991–1995) събира 687 385 лева 
от столичани и ги изпраща в помощ на пострадалите от земетресението в Нортридж, близо до Лос 
Анджелис (6,7 по Рихтер) на 17 януари 1994 г. 

28  Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) е неправителствена организация и независим 
граждански научен институт. Регистрирана е през 2004 г. от проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Карю 
Карев, проф. д-р Димитър Гоцев и д-р Илия Илиев в Хасковския съд. БАНИ е сдружение с нестопан-
ска цел, за разлика от БАН, която е държавна институция.
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Криворазбраната демокрация
Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в 

стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме вер-

ността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равен-

ство, справедливост и търпимост, като издигаме във върховен принцип 

правата на личността, нейното достойнство и сигурност, като съзнаваме 

неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на 

България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, пра-

вова и социална държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ.

Съгласно демократичните ценности в приетата нова Конституция ли 

се развиха събитията у нас? Бяха ли подготвени тези, които взеха в свои 

ръце управлението на държавата, да ги прилагат?

Тоталната подмяна на подготвените кадри от възловите промишлени, 

производствени и научно-технически предприятия и институти, привати-

зацията на създадените с много труд стопански обекти, изхвърлянето на 

улицата на цели колективи, създавани с години – това са главните причини 

за непрекъснатия упадък. Пазарната политика в икономиката се възприе 

от новите управленци, без да се отчитат особеностите на страната ни, раз-

вивала се дълго време като централизирана планова система. Държавата 

се отдръпна от решаването на възникващите проблеми, като ги остави в 

ръцете на неподготвени да работят според пазарните изисквания хора. Не-

обходимо беше, преди да се правят реформи в различни сфери на живота, 

да се промени политическата система. Не някаква революционна промяна, 

а в рамките и съгласно действащата Конституция на България, с всичките 

права и задължения на страната ни като член на ЕС. Такава реформа може 

да се извърши от нови хора, необременени от досегашно участие в упра-

влението, подготвени и авторитетни, с доказани качества и възможности, 

честни и отдадени на каузата за просперитета на страната ни.

Повече от 25 години слушаме едно и също за възродителния про- 

цес – как е повлиял на етническата толерантност и колко са жертвите от 

него. Между възродителен процес и смяна на имената обаче има разли- 

ка – това са две различни неща. Първото беше комплексна програма на 

правителството за интеграция на етническите групи в районите, в които те 

бяха съсредоточени. Умишлено не се споменава фактът, че там се изграж-

даха предприятия, за да се осигури работа в строителството, по хидро-

обектите, в отглеждането на тютюн. Като ръководител на Тежко машино-

глава 2 „Ако не можеш да бъдеш благородник, поне не бъди свиня“
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строене – Радомир, както и много други мои колеги, откривахме филиали 

за изработка на нужните детайли, осигурявахме им машини, екипировка и 

обучение. С предимство ги приемаха да учат във висшите институти и тех-

ническите училища. Много от тях участваха в ръководствата на местните 

партийни и административни организации. За всички техни религиозни 

празници организирано освобождаваха хората от работа, осигуряваше им 

се служебен транспорт до родните места, за да стигнат по-лесно до домо-

вете си. Това ги стимулираше, приобщаваше ги към работните колективи. 

Така те активно участваха в ускореното икономическо развитие, не се на-

саждаше омраза, нямаше манипулации и лъжи. Отделяше се специално 

внимание за интеграцията им чрез различни културни и просветни меро-

приятия. 

А смяната на имената беше политически въпрос, свързан със запаз-

ване на сигурността на държавата. В никакъв случай не оправдавам на-

силието при осъществяването му, но твърдя, че за обществото е нужно да 

станат известни всички факти и документи, да се говори безпристрастно. 

Манипулация е смяната на имената да се отъждествява с възродителния 

процес и вече десетилетия да се заклеймява все по-яростно. Системното 

нагнетяване на напрежение не води до интеграция и единение на нацията, 

а точно обратното – още повече разделя и разлага обществото. И поне-

же държавното и местните ръководства са безсилни да направят нещо за 

подобряване на жизнения стандарт на това население, управляващите 25 

години повтарят до втръсване едно и също. 

Темата за досиетата и сътрудниците на службите също е любима 

манипулация на новите ни управляващи. Мисля, че съзнателно са сбър-

кани критериите, за да се очернят и отстранят маса хора. Обективно би 

трябвало повече от 90% от населението да бъде обявено за сътрудници на 

държавата и на Държавна сигурност. Защото почти всички – работници, 

специалисти, селскостопански труженици, администрация – работихме за 

сигурността на родината, за нейния икономически растеж, за защитата   

от чужди посегателства. Всеки на своя фронт служеше на интересите на 

държавата. Затова Комисията по досиетата трябва да спре да ни занимава с 

неща, нямащи нищо общо с проблемите, които се отнасят до оцеляването 

ни, и да бъде разпусната. Точно сега цялата нация трябва да обедини сили 

за оттласкване от дъното и най-малко се нуждае от противопоставяне.

Демократичната система, колкото и да съответства на днешното вре-

ме, приложена от недорасли за нея политици, също допринесе за пости-
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гналата ни разруха. Тази система работи в страни с дългогодишен опит в 

демократичното управление, със стабилни институции, независимо дали 

управлението е ляво, дясно, или центристко. У нас стана практика с вли-

зането в управлението всички да тръгват от началото, като че ли летобро-

енето започва от тях. Обявяват предишното правителство за некадърно и 

виновно за бедите, започват тотална подмяна на институции и кадри. След 

като свърши мандатът им, новите правят същото. Едва ли еднопартийното 

управление, определяно като тоталитарно, е по-добро, но при него постиг-

нахме значителен икономически ръст и стандарт на живот без съществено 

неравенство между хората. Пресен пример са Египет, Ирак, Либия, Сирия, 

в които „арабската пролет“ свали тоталитарните ръководители. Не се знае 

колко дълго ще бъдат в бедственото положение, в което са сега.

Като тоталитарни са определени и режимите във Виетнам, Китай, 

Куба, Лаос, Саудитска Арабия, Северна Корея. Струва ми се, че демокра-

цията, насаждана по целия свят, може да се нарече „тимокрация“ – от гръц-

кото определение за управление на собствениците. Може да се използва 

понятието „олигархия“, като управление на определен кръг хора. Римската 

република е възприела демократично управление, при което сенатът се из-

бира от определен кръг хора, обикновено от знатни фамилии, най-често 

по наследство. При класическата демокрация в града държава Атина ос-

вен избраните граждански съвети с жребий са определяни управленски 

органи, като съдилища например. Днешните условия са различни, но това, 

което е в момента у нас, едва ли може да бъде обявено за истинска форма 

на демократично управление. 

За разрухата допринесе и законът за връщане в частна собственост на 

отчуждените имоти. Той обслужи основно засегнатите от национализация-

та в началото на 1947 г., без да отчете извършените в имотите подобрения 

по времето на социализма. Много терени и обекти бяха върнати на хора, 

които не знаеха какво да правят с тях или не бяха вече в България. Задово-

лиха се претенциите на малобройна част от обществото ни, която обявиха 

за мъченици на комунистическия режим. В резултат на това се разгърна 

неправомерно и пречещо на околните строителство. В други случаи пред-

ложения за изграждане на полезни обекти се стопират заради непреодоли-

мост на собственически интереси. С години се протакат дела и претенции 

за имоти, подялби или търсене на наследници.

глава 2 „Ако не можеш да бъдеш благородник, поне не бъди свиня“
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ГЛАВА 3  
Има ли надежда?

За какво да бият камбаните
Ние, българите, потомци на една от най-древните нации в Европа, при-

тежаваме способност за съзидание, наша писменост и уникална култура, 

силни и храбри воини. Всичко това, оцеляло през вековете, е на път да бъде 

погубено. Затова трябва час по-скоро да се очистим от опиума на наложе-

ната ни демокрацията и изминалия преход, да си припомним какво имахме 

и какво загубихме. Да решим как ще продължим, каква нация и държава 

искаме да бъдем. Да се отърсим от гибелното господство на некадърните 

и престъпни български политици и олигарси, от колонизиращото чуждо 

посегателство. 

Най-голямо зло за България са били съветниците, обучени и платени 

от „великите“ държави и работещи в интерес на имперските им амбиции. 

Ние сме страна с геостратегическо местоположение, с прекрасна и благо-

датна природа, с трудолюбив, високохуманен и талантлив народ. Народ, 

който можа за по-малко от 45 години на социалистическо управление да 

извърши икономическо чудо и да се нареди сред развитите държави. Ние, 

поколението, изградило модерна индустриална България, независимо че 

вече много оредяхме, знаем как и с какви трудности беше постигнато това 

чудо. Но имаше концепция, стратегия и политика, последователно прила-

гани. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт допринасяха да 

се изпълни генералната линия за бърз индустриален и икономически рас-

теж. И най-важното – българският народ вярваше, подкрепяше и активно 

я изпълняваше. Не че не е имало грешки, не че не е имало недоволство 

и противопоставяне. Имаше съпротива от хора на различни управленски 
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нива, предимно съветници и чиновници, от потомци на засегнатите от на-

ционализацията, от хора, завербувани от западните държави. Но не само 

те. Активни участници в изграждането на икономиката, честни и предани 

на родината, също бяха недоволни. Не всички имаха държавническо ми-

слене за бъдещето на България, за нейното устойчиво развитие. Тяхното 

разбиране и поведение беше ограничено до ежедневието, до личното и се-

мейното благополучие. Истина е, че за да се извърши такъв огромен скок 

в икономиката и във всички области на обществения живот, бяха вложени 

огромни материални и финансови ресурси, които не позволяваха бърз рас-

теж на жизненото равнище, но можеха и щяха да се възвръщат многократ-

но за държавата, за целия народ. Българският лев беше стабилен, защото 

имаше покритие с мощната индустрия, интензивното селско стопанство и 

стабилната финансова система. В рамките на СИВ се търгуваше 1,5 до 2,5 

лева спрямо валутния лев. 

Да, имаше проблеми, световната дългова криза през 80-те години ни 

засегна, цените на петрола се понижиха и не можахме да си получим близо 

2,5 милиарда щатски долара от арабските страни (след демократичните 

промени тези милиарди останаха с неясна съдба). В западни банки имаше 

авоари от задграничните ни дружества, от океанския корабен флот и от 

редица търговски сделки, които също потънаха безследно, бяха присвоени 

от тези, които убеждаваха народа, че финансовата криза е причинена от 

социалистическото управление.

Благодарение на национализацията България извърши икономическото 

чудо, а сега благодарение на бандитската приватизация останахме без ико-

номика, без промишленост и стигнахме дъното като най-бедната и безперс-

пективна държава. Сегашното ни положение е критично и сме на прага на 

оцеляването като държава и нация. За 28 години на преход е ликвидирано 

почти всичко, годно да произвежда продукция, 2,5 милиона българи работят 

в чужбина, населението в страната се топи и застарява, а шайката управни-

ци водят държавата ни към фалит. Това е политиката на ЕС и западните ни 

партньори, така че избавление отвън не можем да очакваме. 

НИЕ трябва да спрем източването на държавата, да предотвратим 

предстоящата гибел. Необходимо е чрез законите и с обществена воля да 

защитим българската държава и българската нация, да си върнем нормал-

ния достоен живот, виновните да си получат наказанието, да бъдем равно-

стойни партньори на другите страни. Това сме го правили, това го можем 

и това трябва да го направим!

глава 3 Има ли надежда?
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Ще се спре ли безумната и гибелна надпревара за власт, богатство и 

световно господство? Ще спре ли да се отнема животът на беззащитните 

и невинни човешки същества? Ще заживеят ли хората в мир, със своята 

култура, бит и място на планетата?

За това трябва да бият камбаните, непрекъснато и навсякъде по света!

Какъв може да е изходът?
Някой ще каже, че не е моя работа да давам оценки и да правя предложе-

ния за управлението на държавата. Не мисля така – всеки от нас е част от 

цялото, понася резултатите от това управление и трябва да мисли какво и 

защо се случва. Постарах се да разкажа нещата от моя жизнен опит и тру-

дова дейност такива, каквито бяха в действителност, такива, с които аз се 

сблъсквах. Дълбоко съм убеден, че нещата в България можеха да тръгнат и 

в съвсем различна посока, ако се беше подходило по друг начин. 

В първата част на тази книга цитирах и коментирах, според моето раз-

биране, доклада Ран-Ът. Господата не са могли да знаят как точно са се 

развивали нещата у нас (независимо от лакейничеството на българските 

икономически специалисти). Събирали са информация главно по времето 

на Студената война, но в много отношения техните предложения съвпадат 

с нашите: как да пречупим налаганите догми за изолация със Западния 

свят, когато се вземаха решения за ускореното ни икономическо развитие, 

да търсим по-тясно сътрудничество и кооперация, да бъдем конкурентос-

пособни на техните пазари. 

Тогава защо ние, българите, когато вече бяхме направили първите 

стъпки към сближаване с развитите западни държави, когато започнаха 

да ни приемат като добри потенциални партньори и да се съобразяват с 

нас, се отказахме от всичко това? Особено след като отпадна най-голямата 

„пречка“ – опеката и влиянието на Съветския съюз (поставям „пречка“ в 

кавички, защото в никакъв случай не трябва да се отрича помощта на Съ-

ветския съюз и на страните от социалистически лагер за просперитета на 

нашата страна). Защо изведнъж (още в първата година след политическа-

та промяна) бяха уволнени всички ръководни технически кадри и специа-

листи, които вече бяха започнали сътрудничество със западните държави 

в по-голямата част от промишлеността – машиностроене, електроника, 

електропромишленост, каростроене, металургия и др.? Защо не се продъл-

жи започнатото? Защо, след като бяхме изградили и разполагахме с така-
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ва мощна материално-техническа база и производствени мощности, не се 

организирахме и не я впрегнахме да работи, да произвежда, а започнахме 

да я ликвидираме? В много отношения имахме по-модерни мощности и 

производства от другите социалистически страни. 

Без да съм запознат в детайли за финансовото състояние на държавата 

ни, приемам, че не е било добро, но едва ли това можеше да бъде мотив и 

причина за ликвидиране на производства, заводи, предприятия; да се лик-

видира това, което е създавано и градено именно за да произвежда, да съз-

дава работни места, да носи доходи за държавата. Едва ли трезвомислещ и 

разумен човек може да предлага такива решения. 

През последните години започнаха да се чуват и плахи призиви за 

връщане на емигриралите специалисти и млади хора. Но никой не казва 

с какво ще ги привлекат, какво ще им обещаят, за да дойдат. Чуха се също 

плахи предложения за реиндустриализация на нашата промишленост. Но 

веднага псевдодемократите и реформаторите (аз ги наричам себереанима-

тори) надигнаха вой, че не било работа на държавата и не трябва да се 

ползват държавни средства. Явно тези хора са управленски и политиче-

ски неграмотни и неспособни, не им е мястото в политиката, май тяхната 

единствена цел е вместо да управляват, да доограбят каквото е останало и 

да го отнесат в друга държава, където от години са децата им. Държавата 

трябва не само да се меси, а да поеме в свои ръце процеса на индустриа-

лизация и реиндустриализация на страната ни. Имаме достатъчно кадърни 

специалисти, добри институти, БАН – да се подготви такава програма и да 

се започне изпълнението. Защо много от сегашните институти вършат без-

полезна за обществото работа, а някои – и вредна, заблуждаваща дейност, 

давайки нагласени прогнози и предложения, платени от техните западни 

работодатели. 

Въпросът с финансирането може да се реши по различни начини. Не 

може само да се чакат чуждите инвестиции и да се отчитат като принос на 

управляващата партия. А и не е правилно да се хвалим с инвестиции за скъ-

пи офиси и складове на фирмите, за които сме пазар на техните стоки. Тряб-

ва да има държавна политика за привличане на определени инвеститори, да 

се търсят кредити за технически и икономически обосновани проекти. Пра-

вителството и бизнесът да разработят правила, които да бъдат узаконени. 

Може да се създаде фонд, управляван от борд и управителен съвет, в който 

да участват държавата и частни инвеститори – наши и чужди бизнесмени. 

Подобни фондове съществуват в някои държави (Норвегия), а в САЩ и Ве-
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ликобритания печалбите на крупните многонационални компании са обосо-

бени в инвестиционни фондове, които са регистрирани в офшорни зони и се 

управляват от висококвалифицирани финансисти и икономисти. 

Ако у нас се създадат инвестиционни фондове, могат да се използват 

за изграждане на нови производствени предприятия, както и за реконструк-

ция и модернизация на съществуващите, за внедряване на нови изделия чрез 

направа на прототипи или чрез съвместни разработки с водещи производи-

тели. Могат да поемат подготовка на кадрите, обучения, както и редица со-

циално-битови въпроси. Крайно време е хората, след промените получили 

от приватизацията и активи на държавата, да осъзнаят отговорността си и 

да започнат да инвестират в промишленост, в индустрия, в нещо градивно, 

вместо да харчат за дворци и яхти, за вулгарен живот, без да се интересу-

ват от тревожното състояние на народа и държавата. Едва ли ще го напра-

вят сами, но правителството трябва да поеме инициативата и да организира 

такова действие и да го превърне в печеливше за инвестиралите в такива 

фондове. Трябва единомислие в перспектива и воля да се работи за общото 

благо! Правителство и парламент и сега свирят на една струна, но за да уп-

равляват комфортно – чакат европейски фондове, разпределят приходите от 

бюджета и вземат огромни кредити, които бъдещите поколения ще връщат. 

По този начин все повече се превръщаме в колония...

Като човек с опит ми се иска да посъветвам нашите богати и „големи“ 

бизнесмени да съкратят разходите си за охрана (сега са значителни, макар 

и публично невидими) и разходите за реклама (противно на теорията на ре-

кламата). Добрият имидж на фирмата не се създава с впечатляваща охрана 

и агресивна реклама. 

Преходът много „допринесе“ и „помогна“ да процъфти консултантска-

та дейност. По американски и западноевропейски модел се създадоха без-

брой адвокатски кантори и фирми, а после с недомислени закони и разпо-

редби им се създаде работа, отвори се още една възможност за притискане 

на почтените предприемчиви българи. Ние вече нямаме развита икономика 

и промишленост, за какво ли полезно да ни консултират? Повечето такива 

фирми разработват схеми и консултират как да се източват пари, как да се 

присвояват средства и фондове, основно европейски, как да се предизвик-

ват фалити. Още по-жалкото е, че някои консултантски фирми представля-

ват общества, които прокарват и защитават интереси на западни компании 

и държави, които не съвпадат с нашите. Там се въртят значителни средства, 

използват се добре обучени специалисти българи, заплащането е високо за 
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българските стандарти. Тези специалисти биха могли да прилагат своите 

знания и опит в съживяването и организирането на нашата икономика, да 

внедряват в производство продукти, които сега предлагат на нашия пазар 

фирмите, които представляват. Печалбата им може да е значителна за мо-

мента, но ако съдействат за известна кооперация и постепенно цялостно 

усвояване и внедряване в производство, то тогава ефектът би бил много 

по-голям. По-голямо производство, по-големи доходи, по-големи печалби, 

повече работни места, по-силна в икономическо отношение държава. 

Така виждам аз евентуалните възможности и източници за натрупване 

на инвестиционен фонд, който да се ползва за финансиране на проекти, нови 

технологии, иновации. Липсата на финанси е само оправдание, не е причина 

да не се прави нищо, да се чака друг да дойде да ни решава въпросите. На-

шият народ го е казал: „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ.“

Защо у нас се ликвидираха цели производства? В другите социалис-

тически страни не само че нямаше закриване на предприятия, а се напра-

виха структурни промени, обновиха се производствени мощности и ре-

зултатът е подем в икономиките. Докато ние започнахме и продължаваме 

(успешно!) да се превръщаме в обслужваща страна и пазар на чужди стоки 

и продукти, което води до трайна бедност с всичките негативи и пороци на 

държава в упадък. През целия период на прехода непрекъснато се усъвър-

шенстваха схемите за получаване на големи печалби не от организиране на 

производство, а от посредническа дейност и дребна търговия. 

От години ни се представят неверни данни за икономическото ни със-

тояние, информации за ръст на доходите и възход на икономиката, за по-

степенно настъпване на всенародно блаженство. И най-непросветеният в 

анализ на икономиката може да разбере, че политиката на управляващите 

е демагогска и манипулативна. По официална информация в България има 

регистрирани около 85 000 фирми. Около 85% от тях се занимават с по-

средническа, консултантска дейност или услуги. Повечето фирми не про-

извеждат никакъв продукт, само папки, които след време ще се употребят 

за отпадъци. Отчита се, че около 80% от брутния ни вътрешен продукт се 

произвежда от тези 85 000 фирми. В друга информация от медиите пише, 

че около 40% от нашия вътрешен брутен продукт е от сивия сектор. Какво 

заключение да направим – че сме мафиотска държава?29 

29  Да се учудваме ли, че организациите, които номинират за отличия в икономическата област, посоч-
ват критерии, подходящи за бизнесмени, икономисти, финансисти и други, са все от този паразитен 
бизнес.
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Строителният бизнес, който се разрасна неимоверно, ако изключим 

инфраструктурните проекти с европейски пари, е насочен почти изцяло 

към офисни центрове, жилищни сгради, хотели, молове и други подобни 

обслужващи обекти. Освен че не са предвидени да произвеждат, подобни 

обекти поглъщат средства много над реалната си стойност. Например един 

жилищен блок обикновено се изгражда или с европейски пари, или с бан-

ков кредит. Действителните разходи по построяването се изплащат с около 

една трета от продажбата на апартаментите. Останалите две трети от стой-

ността на блока са печалба за строителната фирма, фирмите – брокери, 

които продават жилищата, разни оценители, контрольори, на чиновници, 

кметове, които дават разрешения, и естествено – и на депутати и партийни 

лидери, близки на фирмата строител. Достатъчно е да се огледаме тези 

хора без реален принос какви коли карат, какви дворци притежават и как 

живеят! Подобно е положението и при санирането на блоковете – действи-

телната цена е три пъти по-малка от определената. 

Това, което пиша, е приблизително, не притежавам реалната инфор-

мация, но през целия си трудов живот съм боравил с подобни дейности и 

сметки, имам представа за цени, организация на работа и възможности за 

измама. Но лъжи и манипулации в такива размери не ми са познати.

Отношението към нас сега не е по-различно от това през периода на 

Студената война, когато се въвеждаха различни ограничителни и забра-

няващи санкции. Въпреки това тогава връзките ни с някои от водещите 

западни държави бяха много добри и се осъществяваха на най-високо по-

литическо ниво. Разработваха се и се осъществяваха повече от десетиле-

тие, постепенно се изграждаше взаимно доверие, което можеше да доведе 

до желаните резултати. Контактите с Япония и Западна Германия бяха от 

взаимен интерес (особено с Япония, която ни приемаше като достоен парт-

ньор за сътрудничество). Беше ясно, че чрез нас целят да разширят своето 

влияние в пазарите на Европа и социалистическия лагер. 

Напълно неправилно и манипулативно новите „демократично“ упра-

вляващи твърдяха, че сме били в изолация и едва сега, след промените, 

светът се отваря за нас и едва сега започва да ни приема. Ние и някои 

от другите бивши социалистически страни бяхме приети в Европейския 

съюз, но е факт, че сме третирани неравностойно с останалите членове. 

Нашите ръководители се изреждаха да посещават и да се снимат с крал-

ски особи и държавни първенци, но отношението и положението ни не се 

промени. Но пък нашите политици на всички избори представяха срещите 
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като свой актив, като доказателство колко добре ни приемат и каква висока 

оценка дават за нас, за нашата преданост към демократичните и европей-

ските ценности. 

Не по-малко отрицателно въздействие върху имиджа на страната оказ-

ва и поведението на нашите евродепутати, които, бързо превърнали се в 

послушковци и фигуранти на европейската политическа сцена, пренасят 

там българските политически похвати на взаимно очерняне, което ни по-

ставя в унизителни ситуации. 

Може би много хора ще приемат описаното тук като гневни, черно-

гледи творения на озлобен човек, търсещ реваншизъм и обвиняващ всичко 

ново. Категорично заявявам, че не търся такъв ефект и нямам такива наме-

рения. Искам да споделя огромната си мъка, че допускаме да изпаднем в 

такова положение, унижението на българин, който знае какво можем и че 

сме го постигали, без да прекланяме глава пред трудности и пред агресори. 

Забравихме ли, че само ние можем да осигурим достоен живот за нас и за 

нашите поколения? 

Не е ли вече време партиите и техните лидери, все едни и същи 

през тези 25 години, които се редуват в ръководството на държавата, да  

осъзнаят, че са изчерпали своите възможности и че присъствието им във 

властта е пагубно за страната. Държавното управление някак си се обез-

цени заради назначаването на случайни хора на отговорни длъжности, 

като основен критерий е верността, а не квалификацията и възможнос- 

тите. Не по-малък принос за нашето падение имат и медиите. Всички те 

или величаят изявите на нашия псевдоелит, или ни заливат с информации 

за престъпления и бедствия. А за народа предлагат единствената утеха – 

игрите на късмета.

Да продължаваме ли по пагубния за България път до нейното пълно 

обезличаване, или може да се прави нещо за излизане от тази бездна? 

Бисмарк е казал, че „политиката е изкуство на възможностите“. Можем 

ли като част от Европейския съюз и НАТО, с изградени взаимоотноше-

ния, много от които неизгодни, в сложната международна обстановка, 

при продължаваща борба за световно господство, да постигнем нещо в 

интерес на страната си, да създадем условия за растеж и подобряване на 

живота? Сигурно е възможно и не е неосъществимо. Да се анализират 

сключените неизгодни за страната ни приватизационни и концесионни 

договори, като се потърсят възможности за подобряване на условията по 

тях. Да се привлекат доказалите се в професията специалисти и учени, да 
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се намери подходяща форма за сътрудничеството им в разработването на 

програми за устойчиво развитие, на закони и правила за осигуряване на 

ръст на бизнеса. Да се насочват отпусканите средства от Европейските 

фондове по предназначение, да се използват всички стари и нови кон-

такти за привличане на инвеститори и партньори за нови производства 

и дейности. Да се инвентаризират и възстановят малкото останали про-

изводствени предприятия, да се издирят неосъществените разработки на 

бившите институти, учени и специалисти от БАН. 

Но за да започне този процес, трябва да дойдат нови хора в управле-

нието, без партийни или корпоративни връзки и интереси, много по-гра-

мотни от сегашните. А преди това е необходимо да се смени моделът на 

политическо, икономическо и социално-битово управление. Не е важно 

дали го наричаме демократично, социалистическо или някакво друго, ва-

жно е то да осигури активно участие на държавата във възраждането на 

икономиката ни, да ограничи вредните паразитни практики. Като пример 

ще посоча демократичната многопартийна система. За какво са нужни на 

нашата малка страна толкова партии? Каквито и идеи да предлагат, това 

са само думи без покритие, те не могат да наложат ефективна програма, 

полезна за управление за страната. Повечето (май почти всички) се реги-

стрират с основна цел да се включат във властта и да участват в разпреде-

лението на „баницата“. 

Дали това е утопия, или далечна слаба вероятност? Ще доживеят ли 

днешните поколения поне началото на този процес?

През последните 25 години се създадоха доста малки предприятия 

с нормален и перспективен бизнес. Има млади специалисти, особено в 

информационните технологии, има хора, желаещи да работят в селско-

то стопанство, в преработващата промишленост. Формираха се асоциа-

ции, обединяващи различни отрасли на промишлеността и икономиката, 

добре запознати с проблемите, трудностите и необходимите условия за 

растеж. Те би трябвало много по-активно да участват в управлението и 

да предлагат решения, касаещи развитието на техния отрасъл. Образова-

ни млади хора оглавиха представителства на водещи западни фирми или 

станаха техни сътрудници. Добре би било, наред с личните си интереси, 

да се опитат да усвояват производството на предлаганата от фирмата про-

дукция – от сглобяване, изработване на отделни детайли и възли, резерв-

ни части, докато се стигне до крайното изделие. Липсата на подходящ 

бизнес климат у нас не е оправдание, той трябва да се създава и да се 
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подобрява. От производството на краен продукт ще печелят ръководи-

телят, цялата фирма, държавата. Когато държавата стане богата и силна, 

народът ще е спокоен и доволен.

И още нещо много важно – трябва да престанем да делим хората на 

червени, сини, жълти и разни други, да се ровим в биографиите им и да 

творим унищожителни компромати. Трябва да се прекрати противопоста-

вянето и разделението! България има нужда от всичките си хора, за да по-

стигне изравняване на шансовете. Отново напомням призива на Джоузеф 

Стиглиц от книгата му „Цената на неравенството“ – би трябвало той да 

е валиден не само за отделни страни, но и за Европейския съюз, в който 

членуваме.

Далеч съм от мисълта, че това, което предлагам, е най-правилното. 

Сигурно има много други решения за излизане от кризата, както и мно-

го други мислещи хора, които знаят по-добри начини и средства. Изход 

винаги има, стига да се търси и да се работи упорито за постигането 

му. Надявам се, че ще намеря съмишленици, които да поемат знамето 

на промяната, но не такава, с каквато ни подлъгаха преди 25 години, че 

е начало на демокрацията. Някои ще кажат, че вече няма такива хора, 

повечето са отчаяни, загубили вяра в по-доброто бъдеще. Или пък този 

един процент (по Джоузеф Стиглиц) – хората, които държат властта в 

политиката и икономиката – ще се противопостави на подобни рефор-

ми, няма да се откаже от заеманите позиции. Да, вероятно е така. Но 

„за ампутирания дух няма протези“ – ако се примирим и продължава-

ме както досега, изход никога няма да има. Само протестите не дават 

резултат. Недоволните протестират, властващите отговарят с обещания 

за промяна, но продължават постарому и в крайна сметка нищо не се 

променя.

В по-новата ни история идеите на националсоциализма, марксизма 

и комунизма успяват да привлекат и обединят милиони привърженици, 

дори цели народи. И в стремежа си за световно господство предизвик-

ват неописуеми човешки трагедии. Не сме преживели напълно кървавата 

Втора световна война и последвалата я Студена война и вече живеем в 

тъй наречената демокрация, в чието име отново се налага световен ред. 

Народите ли искат това? Напротив – изискват го интересите на „единия 

процент“ управляващи за сметка на цели общества, народи и държави 

(Джоузеф Стиглиц, „На единия процент, за единия процент, от единия 

процент“). 
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Ако водачите са достолепни,  
тогава народът се подчинява с охота.

Ако водачите са пристойни,  
народът не ще проявява непочтителност.

Ако са справедливи, народът не ще проявява непокорство.
Ако водачите са достойни за доверие,  

народът не ще бъде безчестен. 

Ако големците не бяха алчни, народът не би грабителствал,  
дори и ако за това се даваше награда.

Ако държавата се управлява с полицейщина и се въдворява ред  
чрез наказания, народът ще се опитва да укрива данъците си  

и не ще се срамува от това.
Ако управлението се осъществява чрез добродетел и благост,  

народът ще е съзнателен и честен.

Ако е ясно какво представлява истинската нравственост,  
то ще бъде ясно и всичко останало.

Ако жилото на клеветите не те наранява, значи си чист.
Ако жилото на клеветите те наранява,  

значи си чувствителен и виновен.
„Поучения“, Конфуций

През вековете всяка догма, учение или теория са могли да бъдат из-

ползвани като инструмент за подчинение на народите, за заблуждение, 

манипулиране, заробване, дори и унищожение. В името на идеи за бла-

годенствие и справедливо съществуване на всички, с цената на много чо-

вешки и материални жертви, са извършвани революции, сменяни са об-

ществено-политически системи, водени са войни. Почти всички свършват 

с появата на този един процент, който в различни модификации печели от 

проповядваните идеали, а винаги губещи са 99 процента от човечеството. 
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Печален, неприемлив, жесток и вулгарен факт, застрашаващ бъдещето на 

всички. Никой народ не заслужава такава съдба. Дали ще се намерят сили, 

които да ограничат алчността на единия процент и да осъществят надеж-

дата на хората за по-добър живот?

Правила за реализация
Историята е доказала, че най-ефективният начин да държиш един народ в 

подчинение, да го експлоатираш, да извличаш максимални блага за свои 

цели е да му отнемеш образованието, способността да мисли и преценява. 

Тогава можеш лесно да го манипулираш по отношение на миналото, да го 

заблуждаваш с неосъществими обещания за светло бъдеще. С помощта на 

медиите и новите технологии това вече се постигна с младото поколение, 

което няма реална представа дори за времето преди две-три десетилетия. 

Можем ли да не се поддаваме на манипулацията? Можем ли да създа-

дем високи критерии, да бъдем взискателни към себе си и обществото, да 

бъдем полезни за околните и за себе си? Всеки се стреми да „пробие в жи-

вота“, да се реализира, да не бъде зависим от решенията на по-неспособни 

хора. Но как да го постигне, как да се подготви за ситуациите, които ще му 

поднесе животът? 

Напоследък ни заливат най-различни игри, лотарии и какви ли не из-

кушения за лесни печалби. Внушават ни, че животът е шоу, безкрайни за-

бавления, а парите идват с късмет – от лотария или бинго. Така се дефор-

мира съзнанието на младото поколение, а печелят само собствениците на 

тези игри. Социологическите проучвания вече сочат масово нежелание за 

работа, особено сред младите. 

Бях впечатлен от послание на швейцарска банка, което видях на ле-

тището в Цюрих: „Luck shoulden’t be part of your portfolio! Expect the 

expected!“ („Късметът не би трябвало да бъде част от твоята дейност!  

Очаквай очакваното!“). Ако работим по този начин и в това възпитаваме 

децата си, можем да станем Швейцария на Балканите. 

Животът често е непредвидим, но за да успее да се реализира човек, 

трябва да спазва някои основни правила. Те не са измислени от мен, но 

съм ги ползвал в живота си, а и съм наблюдавал прилагането им от други:

• Знай точно какво искаш и не се отказвай от желанието си!

• Харчи само за насъщните си нужди.

• Основното от получените пари заделяй за инвестиции.

• Бъди благодарен за полученото. Не ставай роб на искането.
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Може би тези правила днес звучат смешно и наивно, мнозина вероят-

но ще кажат, че това е утопия. В обществото сега се ширят корупция, алч-

ност, стремеж към презабогатяване – на всяка цена и с всякакви средства, 

без мисъл за бъдещето. 

Аз не съм някакъв идеалист, нито имам намерение да поучавам и да 

давам рецепти за успех и просперитет. Това всеки го решава сам за себе си. 

Но така както живеем, накъдето върви обществото, ще продължава да се 

задълбочава разделението на бедни и богати, на привилегировани и обез-

правени, на господстващи и потиснати. Разбира се, че не отричам всичко 

чуждо. Напротив – приемам, почитам и се съобразявам с чуждите пости-

жения. Те са резултат от години и векове усилия и жертви на народите, те 

са върхове на прогреса и на културата. Но ние като нация трябва да се стре-

мим да бъдем равностойни, да не пренебрегваме своите постижения, да не 

копираме буквално всичко, да ползваме и внедряваме техните достижения 

и опит съобразно нашите условия, и то само в наша полза. Тогава ще бъдем 

нация знаеща и можеща, достоен партньор в общността. 

Има ли надежда? Какво да се прави? (Что делать?)
В отделните глави на книгата се опитах да представя моето виждане за съ-

битията в нашата страна след края на Втората световна война, в периода на 

ускореното социалистическо развитие и на демократичните промени. Раз-

казах за най-важните отрасли на икономиката ни в качеството си на участ-

ник и ръководител. Искам пак да напомня, че процесът се извършваше 

при пълна мобилизация на всички ресурси на държавата, на специалисти-

те и учените, на цялата нация. Въпреки трудностите, многото допуснати 

грешки, липсата на достатъчно опит в нашата страна се изградиха мощна 

база с големи производствени възможности, модерно селско стопанство 

и преработвателни предприятия, лека промишленост с богат асортимент. 

Образованието беше във възход, работа имаше за всички и основните по-

требности на хората бяха задоволени. Успехите ни в културата и спорта 

прославяха България по света.

След демократичните промени у нас се задейства унищожителна про-

грама за изкореняване на постигнатото от социализма чрез масова прива-

тизация, ликвидиране на цели отрасли, унищожаване на селското стопан-

ство и всичко, свързано с неговото функциониране. Масовата безработица 

и духът на отрицание към установените правила стимулираха престъпност 
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– кражби, рекет, убийства. Разрасна се сивата икономика. Създаде се мо-

дел за узаконена кражба – на материални и финансови активи, различни 

фондове, парични средства от задгранични дружества, приватизация на 

недвижими собствености. Последствията бяха емиграция на квалифици-

рани специалисти и хора в трудоспособна възраст, застаряването на на-

селението, демографски срив, обезлюдяване на цели райони. Подобни 

процеси имаше и в другите страни от бившия Източен блок, но в такива 

мащаби се проявиха само в България и трайно ни изпратиха на дъното като 

най-бедната държава в ЕС. 

През целия период на прехода се говори за необходимостта от ре-

форми. Реформи политически, икономически, в здравеопазването, обра-

зованието, външната и вътрешната политика, изобщо във всички сфери 

на обществено-политическия живот. Тези, които поеха управлението на 

държавата в името на демокрацията, бяха услужливо съветвани отвън, а и 

от вътрешни съветници „капацитети“. Със своята неспособност и с тяхна 

помощ ни доведоха до тотална разруха. Показателен е начинът, по който 

се състави последното правителство.30 Трите упълномощени представи-

телки на ГЕРБ се постараха да сглобят някаква коалиция, за да може тази 

политическа сила да управлява държавата. Българският народ наблюда-

ваше спектакъл, подобен на трагедията на Шекспир „Макбет“, в който 

се появяват трите вещици. Разликата е, че в пиесата вещиците изчезват, 

а у нас „орисниците“ и до днес заемат важни позиции в управлението 

на държавата. Присъединиха се известни от близкото минало личности 

от партии, допринесли за стопанската разруха, като СДС, ДСБ и други. 

Меглена Кунева от гражданското сдружение на провалили се партии е пе-

чално известна с приноса си за спиране на блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ 

в услуга на ЕС. За това получи длъжността „комисар“, но нанесе вреда 

на страната ни. Сега като член на кабинета продължава да ни поднася из-

търкани послания за единение и демокрация. Българският народ предос-

татъчно се наслуша за 25 години на лъжи и обещания за светло бъдеще, 

а то никога досега не е било по-тъмно и неясно. 25 години ни управляват 

политици с квалификация за средно ниво чиновници, способни само да 

разпределят, да участват в корупционни схеми и да взимат решения по 

указания на истинските властници. Сериозните чужди инвеститори го 

30  Авторът коментира второто правителство на Бойко Борисов (2014–2016), в което Румяна Бъчварова 
и Меглена Кунева са заместник министър-председатели, а Цецка Цачева е председател на Народното 
събрание – Б. р.
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виждат и поради това не искат да участват в големи обекти. Инвестират 

в обслужващата сфера и наемат с прилични условия наши служители, 

които да продават техните стоки. Тези служители се обявяват гръмко за 

„водещи“ бизнесмени. Жалка и обидна работа. 

И така България вече не е същата, загубила е икономическата си мощ 

и голяма част от работоспособното си население. Но най-голяма трагедия 

е тоталното разединение, пълната безперспективност, ширещата се апатия 

(особено при младите), липсата на желание за действия в общ интерес. 

Целта на тази книга е чрез анализ на извършеното в миналото, през по-

гледа на преките участници в него, да накара читателите да се замислят, 

да направят своите изводи и да преценят трябва ли да се примиряват със 

сегашното състояние. Нямам намерение да предлагам реформи, но като 

гражданин на Република България и на Европейския съюз изразявам своя-

та позиция по тези важни проблеми. 

Трудно е да се повярва, че пазарната икономика като основен модел 

на демокрацията може да бъде използвана за ликвидиране на промишле- 

ността и селското стопанство. Но точно това се случи в България. Истори-

ческата реалност е показала, че когато доминират корупцията и алчността, 

всяка форма на управление води до упадък, бедност и морална нищета. 

Свободата при демокрацията не е всеки да прави каквото си иска и да за-

щитава само своите интереси. 

Заливат ни с различни платени прогнози, изчисляват се рейтинги, 

проценти за подем или спад на икономиката, само дето не е ясно за коя 

икономика се отнасят. Щетите от наложената ни и неправилно приложена 

пазарна икономика са видими и могат да се изчислят. 

Неправилно се налага мнението, че българинът не е предприемчив, че 

е консервативен и доволен да осигури семейството си. Дори когато при-

помняме, че през Възраждането и след Освобождението от турско робство 

българи натрупаха богатство, създадоха и развиха промишленост буквал-

но от нищото, че щедро даряваха за развитие на всеобщото образование, че 

талантливи младежи учеха в чужбина със стипендии от успели и заможни 

българи. А след Втората световна война за по-малко от 50 години България 

се превърна във високотехнологична промишлена страна с потенциал за 

ускорен икономически растеж. Нима българинът е станал друг? Вместо да 

извиняваме бездействието си, като се упражняваме в народопсихология, 

да поемем отговорност за съдбата си, да се обединим и работим за общото 

благо. Така ни завеща и Апостола: „Да бъдем равни с другите европейски 
народи, зависи от нашите собствени задружни сили.“
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Нас ни учат, че доброто трябва да облагодетелства цялото 
общество, а не една личност или класа. Но ние и досега не сме 

научили, че това може да стане само ако всеки отделен човек и 
всяка класа допринасят за доброто. Иначе от него няма смисъл. 

Джейн Адамс 

Демокрацията не е власт на тълпата и изпълняване  
на съответните задачи, а парламентът трябва да включва  

най-добрите политически умове на нацията. 
Лудвиг фон Мизес (1881–1973)

Демокрацията не е всепозволеност. 
Михаил горбачов (1981)

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА – призив само украшение на фа-

садата на Народното събрание. Обединените усилия ни правят силни! Как-

во съединение, като почти цялото ни общество е замръзнало в отчаяние.

Още колко време българите – тези, които са в чужбина, и останалите 

в България – ще приемаме равнодушно, като зомбирани, политическите 

извращения и разрухата, превръщането на нашата красива, плодородна 

България, раждала и раждаща талантливи и достойни синове и дъщери, 

в слуга на тъй наречените „велики нации“? И все да чакаме някой „на бял 

кон“ да ни спасява.

Отдавна е дошъл моментът в Република България да започне ВЪЗРО-

ДИТЕЛЕН ПРОЦЕС! Не се страхувам да използвам този заклеймен израз, 

настоявам да се вникне в истинското му значение – процес за създаване, 

разработване и внедряване на други форми на ръководство и управление, 

на механизми, осигуряващи възстановяване и развитие на промишленост- 

та, селското стопанство, инфраструктурата, както и реформиране на зве-

ната, гарантиращи административното обслужване, защитата и правосъ-

дието на всички. За трийсетгодишния преход и псевдодемокрация всички 

политически формирования са се изродили и водят страната ни към гибел.

Политическите и обществените организации да прекратят вербува-

нето с лъжливи обещания и купуването на изборни гласове. Правител-
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ството, съвместно с бизнес организациите и обществените структури на 

всички нива, да разработят и приложат програми за създаване на про-

мишленост и производство. Обезлюдените и запустели населени места 

да получат помощ и грижа, независимо каква е партийната принадлеж-

ност на местните ръководства. Сега се наливат огромни средства за раз-

красяване на големите градове и се рушат запазени сгради от времето на 

социализма с идиотския мотив, че излъчвали комунистическа зараза. 

Никоя нормална страна не прави такива безумия!

Максимално да се ограничи паразитният бизнес, който вече преоб-

ладава в нашата икономика. Като първа мярка хазартът (лотарии, тото, 

бингозали и др.), консултантски, рекламни и посреднически фирми да се 

облагат с минимум 30% данък. Притежателите на луксозни коли, големи 

вили, имения и „палати“, яхти, с повече от три апартамента, повечето 

необитаеми, да се облагат с данък 20%. Прокуратурата и съдебната власт 

да пристъпи към пълна проверка на всички милионери от началото на 

прехода. Да се отнемат придобитите имущества и средства с недоказан 

произход, особено тези, придобити от бандитската приватизация, в полза 

на държавата. 

Ще бъде необходима цялостна промяна във всички области на живота. 

Нужен е продължителен и болезнен период за пречистване на обществото 

от насадената поквара от периода на прехода. Това ще стане с волята и 

усилията на всички.

Трябва да се промени и управлението на държавата. Ние сме члено-

ве на Европейския съюз и НАТО, имаме задължения към тези институ-

ции; живеем в Европа, стремим се към добросъседство и приятелство с 

всички страни и народи. Но всичко това не бива да е за сметка на нацио-

налните ни интереси – нужни са държавници родолюбци, способни да 

ги видят, отстояват и осъществяват, да водят страната чрез взаимноиз-

годно сътрудничество. За трийсет години псевдодемокрация загубихме 

доверието на чуждите държави, желанието на чуждите инвеститори да 

си сътрудничим, приемат ни като бедна, престъпна и корумпирана дър-

жава. 

Може да се направи много дълъг списък с финансовите безобразия на 

сегашните властници. Българският народ ги знае и все някога ще потърси 

отговорност от виновните. Ще посоча само някои:
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Великите нации никога не обедняват от разточителството  
и неблагоразумието на частни лица, но много често  

обедняват в резултат от разточителството  
и неблагоразумието на държавната власт. 

Адам Смит

Селото е основата на основите, селото е сила на силите! 
Държавник, който атакува селото за сметка на града,  

сече не само корена си, но и главата на населението,  
което иде след него. Няма друга страна с толкова богата  

и хубава земя и толкова пущенаци едновременно. 

Рене Шарел – най-хитрият евреин, който е раждала нацията им, 
знаеше четиринайсет езика. Като член на главния комисариат  

на ОН, идва в България с перфектен език…
 „На малка страна като вашата не подхождат такива пищни 

банкети. Не ви отпуснаха тези средства за банкети,  
а за къщи на бежанците.“ 

(На банкета изпил само една бира и си отишъл.  
Ставало е въпрос за българските бежанци.)

Атанас Буров

Унищожена държавна и народна собственост! За всички заводи и 

предприятия, стопански обединения, селскостопански кооперативи и 

производствени единици, ликвидирани и приватизирани в началото на 

прехода, няма официално публикувани финансови и материални отчети. 

Остава тайна как са използвани получените пари и материални активи. И 

най-важното – защо и по чие нареждане започна ликвидацията на пред-

приятията, селските стопанства, унищожаването на земеделието, на жи-

вотновъдството, на селскостопанската техника и съоръжения. Поръчи-

телите и извършителите на тези погроми да бъдат обявени и да получат 

справедлива присъда.

КТБ – предизвикан фалит с присвоени милиарди. Лицата засекретени, 

все още няма подробен финансов отчет, официално публикуван.

глава 3 Има ли надежда?
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Повече от 2 милиарда лева разходвани за АЕЦ „Белене“, без да е из-

вършено нещо. Все още няма официално публикуван подробен финансов 

отчет.

16 милиарда лева кредит, получен от мафиотската партия ГЕРБ за „ук-

репване на властта“. Колко са присвоени от управляващите лидери и тех-

ните поддръжници?

500 милиона евро за председателството на ЕС. Ще видим ли някога 

пълен финансов отчет?

В последно време станахме свидетели на блокирал Търговски регис-

тър (удобен начин за заличаване на задълженията на мафиотските фирми), 

на предизвиканото фалиране на застрахователното дружество „Олимпик“. 

Какво ли ще последва?

Настойчивото желание на управляващата партия ГЕРБ за влизане в ев-

розоната вероятно е предизвикано от финансови престъпления, извършени 

през прехода. Започването на „нов финансов период“ би заличило следите 

на много кражби. Но този акт ще обезцени българския лев и ще застраши 

съществуването на повечето българи – възрастните, разчитащите на соци-

ална помощ, семейните фирми, малките предприятия. Отново цената за 

личното облагодетелстване на малцина се плаща от народа.

Възстановяване и възход на промишлеността  
и икономиката
Оттеглянето на държавата от управлението на икономиката е погрешна 

и вредна политика. Програмата, особено на последното правителство на 

ГЕРБ, не е като за държава на ръба на оцеляването, а по-скоро като за ня-

какво учреждение – как да си организира потока на папките примерно или 

как да направи икономия от някоя дейност. Казват, че приоритет на това 

правителство е електронното обслужване, което ще намали бюрокрация-

та, административните разходи, папките. Едва ли ще го направят, няма да 

се лишат от гласовете на хиляди чиновници, оказали се излишни. Говори 

се за промяна в правосъдната система, без да е ясно ще се подобри ли 

правораздаването. Ясно е само, че тези, които дърпат конците от дълбо-

ките сенки, няма да бъдат засегнати. Нищо не се предлага за развитието 

на промишлеността, селското стопанство и преработвателната промишле-

ност. А най-важната държавна политика – осигуряването на правото на 

труд – е възможна при работеща икономика със стабилна производствена 
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програма. Ако правителството наистина иска да се увеличават приходите, 

да има повече средства за образование, здравеопазване, социални помощи, 

да растат доходите на работещите и пенсионерите, трябва да започне от-

там. Трябва да иска, трябва и да може – но за изминалите години не показа 

нито едното, нито другото... 

Да се преразгледат приватизационните договори, концесиите, да се 

използват всички правни възможности да си възвърнем собствеността 

или да се положат усилия да бъдат привлечени други собственици. Да 

се направи пълна инвентаризация на предприятия, институти, производ-

ствени звена с прекратена дейност, изоставени, занемарени и буреняса-

ли. Експертната оценка ще покаже възможно ли е да се възстанови или 

обнови дейността им. Трагичните случаи с наводненията от прелели язо-

вири изкараха наяве неправилно сключени концесионни договори, безот-

говорно стопанисване. А колко са още неогласените? Всички трябва да 

станат публично достояние и да останат в общественото внимание до 

разрешаване на проблема. 

За осигуряване на финансов ресурс могат да се използват възможнос- 

тите на нашите банки, като се облекчи кредитната система и се използ-

ват натрупаните спестявания. През последните 25 години се раздават пре-

димно дребни потребителски кредити с високи лихвени проценти, оси-

гуряващи печалби за банките. Не се ползват банкови инструменти, ценни 

книжа, връзки с водещи западни банки за осигуряване на финансови сред-

ства – обичайна практика за големи инвестиционни проекти. Банките и 

специализираните частни финансови институции трябва да бъдат основни 

лостове за осигуряване на стабилен икономически растеж, а не да трупат 

печалби и да се превръщат в собственици на ненужни материални акти-

ви. Източването на банки и на държавни предприятия, предизвикването 

на умишлени фалити с цел придобиване на безценица на тези обекти се 

превърна в добре отработена практика.

В първата част се опитах да разкажа по достъпен начин за Плана Мар-

шал, благодарение на който последиците от разрушенията след Втората 

световна война бяха ликвидирани и се осигури бърз икономически растеж. 

За да се случи това у нас, трябва да се разработи законодателство със стро-

ги правила. Европейските фондове също могат да се насочат към възста-

новяването на някои производства. Вземаните от страната ни кредити не 

бива да се използват само за изплащане на стари задължения и запушване 

на бюджетни дефицити, а да се инвестират в ново производство, което да 

глава 3 Има ли надежда?
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осигури приходи, работни места и ръст в икономиката. Правителството 

чрез ресорните си министри да договаря с конкретни инвеститори изграж-

дането на обекти и производствени мощности при взаимноизгодни усло-

вия. България има богат опит в това отношение, така беше изградена в 

миналото нашата производствена база.

Енергийните проекти АЕЦ „Белене“, разширението на АЕЦ „Козло-

дуй“, газопроводите „Южен поток“ и „Набуко“ са в застой, поне засега. 

Некомпетентните изказвания на наши и европейски ръководители за енер-

гийна независимост обслужват единствено интересите на САЩ. Всички 

знаем къде са енергийните източници и кой се разпорежда с тях. Строител-

ството на „Южен поток“ и „Набуко“ е спряно, въпреки че те биха могли до 

известна степен да решат въпроса с енергийната независимост. „Набуко“ 

отначало бе приет с ентусиазъм от Европейския съюз. През 2002 г. във 

Виена се подписа протокол между Австрия, Турция, България, Румъния 

и Унгария за пренос на газ от Каспийския регион, с възможно включване 

като доставчици на Ирак, Азербайджан, Туркменистан и Египет. Идеята се 

провали по-късно заради отказа на консорциума, осигуряващ находищата 

на газ, който избира друго трасе – през Гърция, Албания и Италия. По по-

добен начин се разви и проектът „Южен поток“ – неговото строителство 

на територията на България се провали заради измислени от Европейския 

съюз пречки. Като причина се посочва нежеланието на Русия да приеме 

промени в процедурите, съобразени с европейското законодателство. А 

всъщност Европейският съюз се съобразява с натиска на САЩ, а не с ин-

тересите на Европа и на своите членове.

Образование и здравеопазване
Образованието и здравеопазването са подложени на непрекъснати критики 

и опити за реформи. Като се започне от заклеймяването като „порочно и 

вредно“ на направеното в тях по времето на социализма, та се стигне до 

днешното им ужасяващо състояние. 

От всеобщата грамотност и масово професионално образование то-

гава се стигна до растяща неграмотност и липса на кадри днес, при демо-

крацията. „Демократично“ се промени системата за издаване на учебни-

ци и помощна литература, като се даде право на различни колективи да 

ги пишат, а на учителите да избират по кой да преподават. Бяха закрити 

средни професионални и технически училища, техникуми. Висшето об-
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разование дава дипломи без връзка с нуждите на икономиката, на биз-

неса. Завършващите училище се стремят да следват в чужбина и там да 

търсят реализация, а нашата образователна система захранва предимно 

бюрата за безработни. Нивото на образованост на съвременните българ-

чета вероятно доста е обезпокоило Европейския съюз, защото за след-

ващите години са определени сериозни суми за програми в тази област. 

Това е още един тревожен сигнал, че не отговаряме на нормите в Европа, 

която продължава да оспорва готовността ни да бъдем равноправни чле-

нове на Съюза. 

Стремежът към образование е вековна традиция, предпоставка за по-

стигнатите висоти в развитието. Професията на учителя винаги е била сред 

най-почитаните, а сега загуби авторитет и сред учениците, и сред родите-

лите, и в обществото като цяло. Защо беше необходимо да се намесват по-

литическите пристрастия в обучението и науката? Защо се направиха мно-

гобройни необмислени промени? Защо бяха премахнати извънучилищните 

занимания в различни области на науката, изкуствата и спорта? Не доведе 

ли драстичното намаление на кръжоците и състезанията, на лагерите, по-

ходите и артистичните прояви до търсенето на други емоции, свързани с 

наркомания, алкохолизъм, насилие?

Сравнително добрата здравна система по времето на социализма, 

обхващаща изцяло населението, беше разбита. Различните опити за ре-

форми в здравеопазването сериозно го объркаха. Болниците, а и лека-

рите станаха търговски дружества. Добрите специалисти масово търсят 

реализация в чужбина. Стигна се до селища и цели райони без здравни 

грижи, до влошено здраве на нацията, до срив в доверието към лекаря. 

Здравето на нацията е най-важното задължение на държавата. То не може 

да разчита само на дарения или организирани инициативи за набиране 

на средства.

Във всяка страна нивото на цивилизованост личи по образованието 

и здравеопазването. България се славеше с изключителни лекари специа-

листи, със способни и предани на делото си преподаватели. Но общото 

състояние на държавата, и то не само във финансово отношение, пряко 

влияе на тези две системи. Никакви реформи не могат да подобрят със-

тоянието им, докато не се решат други основни въпроси, за които гово-

рихме дотук.

След всичко казано на въпроса „Има ли надежда?“, отговорът е: 

„Надежда винаги има, резултатът зависи от всички нас!“ 

глава 3 Има ли надежда?
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„Благоденственное и мирное житие,
здравье же и спасение,
и во всем благое поспешение!
Подаж, Господи,
благочестивому и православному болгарскому народу,
и сохрани его на многая лета!
Многая лета, многая лета!“

Борис Христов – гласът, който се моли на Бог за България
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Имам една мечта (Have a Dream)
Заключение

Ето и накрая, след напрегнати дни и нощи с много писане, зачеркване и 

пренаписване, завърших това трудно и съвсем ново за мен дело. То няма 

нищо общо с материята, която съм учил и с която съм работил. През це-

лия си живот съм вършил само това, което мога и зная, бил съм отдаден 

изцяло на моята професия. Кое ме накара да се захвана с такъв необичаен 

труд? Вероятно, ако не се беше сменила политическата система, нямаше да 

поискам да пиша книга. След ноемврийските събития през 1989 г. очаква-

хме отпадане на опеката на социалистическия лагер начело със Съветския 

съюз, решения за продължаване курса на индустриализация, свободно раз-

витие и икономически възход. Очакванията не се сбъднаха, неочаквано се 

тръгна към унищожаване на постигнатото. Новите демократични управни-

ци започнаха твърди действия срещу всичко изградено и в материално, и 

в духовно, и в социално отношение. Убийството на българския икономи-

чески потенциал е убийство на държавата, на народа! Това ме предизвика 

да опиша събитията като пряк участник, да разкажа как и защо се тръгна 

към ускорено индустриално и стопанско развитие. Постарах се максимал-

но точно да предам събитията след Втората световна война и през периода 

на прехода. Преживяхме големи и различни по характер промени. За мен 

най-обезпокоителна е драстичната промяна в поведението и нагласата на 

хората. Надявам се фактите, изложени тук, да помогнат на повече българи 

да се запознаят с истинската история на социалистическия период и да по-

кажат пътя на всички, искрено загрижени за бъдещето на нацията. 

Стремежът към материално богатство се оказа най-големият порок на 

човечеството, който все повече застрашава неговото съществуване. Потъ-

Заключение
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на някъде мисията на човека – да съхранява планетата за всички живи съ-

щества, да се усъвършенства духовно, да живее според ценностите в обще-

ство без насилие и мизерия, в дружески отношения и взаимопомощ, хората 

да са обединени от стремеж към щастие.

Какво е щастие? За мен, а и за повечето хора от моето поколение ис-

тинско щастие беше да участваме в това велико дело – развитието на на-

шата България. Не мога да опиша чувството, че допринасяш за истори-

чески промени – с гордост гледахме и преживявахме как се пускат нови 

енергийни мощности, как се изковава първият голям детайл от огромните 

ковашки преси, възхищавахме се на първата изчислителна машина, първия 

компютър, първия робот (единствени в социалистическия лагер), първия 

електрокар и мотокар… списъкът е много дълъг. Удовлетворение, гордост, 

устрем – щастие. А как да  опиша разочарованието, мъката, отчаянието, 

когато всичко това се отрече, охули и унищожи, когато резултатът от де-

нонощен труд, лишения и всеотдайност отиде в небитието. Въпреки тра-

гичните събития от прехода не съжалявам за моята дейност, гордея се с 

професионалния си път и изграденото от мен. Така разбирам истинското 

щастие, истинската гордост, истинското богатство.

Българите винаги сме оцелявали. Младото поколение, което сега из-

раства, закърмено с българския дух, трябва да осъзнае своята роля, своята 

същност, да не чака някакъв късмет или чужда помощ, да престане да се 

поддава на манипулациите на хората с гузна съвест, да не разчита на лесни 

и паразитни дейности, трябва да се информира за нашето минало, каква 

индустрия сме имали. Трябва да впрегне знанията си, своя талант и умения 

в създаването на дейности за нови продукти, нови технологии, необходими 

за възраждане на икономическата ни мощ. Не слушайте манипулациите, че 

не можем да произвеждаме високотехнологични продукти. Когато ние съз-

дадем качествен и приложим продукт, тогава ще ни уважават и ще ни ис-

кат за партньори. Водещите големи компании не искат да си сътрудничат 

с нас основно поради повсеместната корупция и нездравословния бизнес 

климат. 

Какъв е моят извод и каква е поуката, която аз повтарям отново и от-

ново: Да не чакаме някой друг да ни оправя, сами да сложим ред в нашата 

къща. Да не разчитаме на късмет, да не очакваме неочакваното – не се 

знае какво ще бъде, хубаво или лошо. Сами да градим нашето настояще, 

нашето бъдеще! Само тогава ще бъдем сигурни в резултата – ОЧАКВАЙ 

ОЧАКВАНОТО!
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Историята е показала, че след кризи, след падение има възход, прогрес 

и просперитет. Но с общи усилия, с вяра и дух. Българският дух винаги е 

бил в нас и ни е помагал да оцеляваме през вековете!

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ, двете противоположни събития, са се редува-

ли хиляди години в човешката история. 

ВЪЗХОДЪТ на народите зависи от приложенията на науката и техни-

ката, от изкуството и културата, от сътвореното в слово и дело. Възходът 

се осъществява с духовен подем и участие на цялата нация, не може да 

се предизвика от една личност или група. Нужни са стремеж от цялата 

нация и правилна държавна политика, без агресивна външна намеса. Кога-

то хората, които управляват нацията, притежават качества на държавници, 

хората ще ги следват по пътя нагоре. Такъв е бил възходът на нашата ро-

дина след Освобождението, такъв беше и след Втората световна война до 

началото на „демократичните“ промени в края на 1989 година. Каква беше 

България – с мощна индустрия, модерно селско стопанство, с нарастващо 

образовано и културно население, с постижения в науката, изкуството и 

спорта, признати по света. 

ПАДЕНИЕТО на народите започва, когато властта се превърне в ин-

струмент за насилие, антидържавност и лично облагодетелстване, когато 

агресивната намеса на чужди сили издига и подкрепя некадърни, алчни, 

но послушни водачи.  Историята учи, че съдбата на такива водачи и на 

държавите им в повечето случаи е трагична. Такова е падението на нашата 

родина през „демократичния преход“ и продължава устремно към дъното. 

Без развито стопанство, без възможности за постоянна работа и професио-

нална реализация, 2,5 милиона млади българи напуснали страната, обез-

людени райони, отчаяни и мизерстващи хора. Октоподът на мафията вла-

дее законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Българинът слуша 

всеки ден за кражби, измами, корупция, убийства, просташките лъжи на 

управляващите. Превръщат ни в нация, способна само да обслужва, с на-

пълно ампутиран дух. 

Ще се примирим ли с падението?

Духът на българина, духът на нацията, българският възрож-

денски дух не е изчезнал, а само дълбоко приспан. Той е в състояние 

да отстрани злокачествения тумор и да спаси страната си! Да, това е 

възможно и съм убеден, че ще стане! 

Българино, събуди се!

Заключение
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И аз като Мартин Лутър Кинг имам една мечта. Той сподели своята 

в реч пред 200 хиляди сънародници. Моите възможности са значително 

по-скромни – на няколко страници да отправя посланието си до младите 

българи. Слушателите на тази велика реч виждат как се сбъдва мечтата, 

крачка по крачка. Дали ще имам щастието да допринеса, макар и малко, за 

сбъдването на моята, на нашата, българската мечта?

HAVE A DREAM България да стане част от семейството на световна-

та тежка индустрия въпреки политическото разделение на света!

HAVE A DREAM TODAY България, чрез чудните възможности на 

науката, да бъде съпричастна в запазването на нашата планета, в осигуря-

ването на мирен и достоен живот за всички въпреки непрекъснатото про-

тивопоставяне на обществата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Как се създаде Планът Маршал  
и какво представлява всъщност

Без да съм специалист в тази област, ще се опитам да представя историята 

на Плана Маршал – неговото създаване, как се е развивал и адаптирал с 

времето, как е финансирана програмата за възстановяване и развитие на 

промишлеността в страните, в които се прилага. Ползвах материали на 

участници в групата за разработване на плана, но, разбира се, не самите 

документи, а обобщена информация за съдържанието им и описания на 

процедурите, по които се е работило. Сигурен съм, че един специалист би 

разбрал в детайли работата по Плана. 

През юли 1944 г. в Ню Хемпшир, САЩ, в малкото ваканционно се-

лище Бретън Удс се провежда международна конференция. Представите-

ли на 45 държави се събират, за да подготвят следвоенното устройство на 

световната финансова система. Водещо участие в разработката на концеп- 

цията има Джон Мейнърд Кейнс (начело на британската делегация), кой- 

то се превръща в главен архитект на реставрацията след Втората световна 

война. Другата основна фигура е Хари Декстър Уайт (сътрудник секретар 

в американското министерство на финансите). 

Кейнс представя радикален план за реконструкция на световната ико-

номика и предотвратяване на трета световна война, приет в основната си 

част благодарение на безспорния му авторитет и на съществената подкре-

па на Хари Уайт. Неговото предложение е, първо, да бъдат възстановени 

страните (Западна) Германия, Италия и Япония (известни като оста Рим, 

Берлин и Токио), предизвикали Втората световна война; второ, да се прие-

ме нова международна валута, необвързана със стойността на златото, и да 

се изгради силна международна банкова система. 

Обосновката на Кейнс е, че страните от Европа и Азия са с разрушена 

икономика, сведени до минимум търговски операции и държавните хазни 

са разорени от дългове. Всичко това трябва не само да се възстанови, но 

и да се развие до нивото на незасегнатите от войната страни. Хартиената 

валута, свързана със златото, би била ограничение. САЩ, Канада, Швей-

цария и Австралия в онзи момент са единствените индустриални страни 
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с непокътнати икономически и банкови системи и оперативни държавни 

хазни. Необходимо условие е също европейските и азиатските икономи-

ки да бъдат възстановени от стабилни, проспериращи и продемократични 

управления. 

По това време по-голямата част от световните златни залежи са кон-

тролирани от САЩ, Канада и Австралия. Необходима е демократизираща 

система, която да разпределя благата, търговския поток и валутните опера-

ции от страните с висок икономически растеж към тези със слабо развитие. 

В противен случай по-голяма част от световните блага биха били в ръцете 

на няколко нации, а останалото човечество би било обречено на бедност. 

Кейнс и Уайт предлагат Съединените американски щати с подкрепата 

на Канада и Швейцария да се превърнат в Световна банка и американският 

долар да заеме мястото на британската лира като базов еквивалент на меж-

дународния търговски обмен. Също така е предложено американският до-

лар да бъде гарантиран от американското правителство, вместо от златните 

и сребърните залежи към момента. Предложенията на Кейнс са радикални, 

но и основани на съществуващата вековна практика на финансов обмен. 

Подобен подход е използван в определени сектори от международната тър-

говия – обезпечение не със злато, а с добра воля и кредит под формата на 

различни банкови инструменти – ценни книжа, облигации, банкови гаран-

ции, менителници и др. 

Присъстващите икономически експерти и политици се страхували от 

загуба на контрол върху своите национални икономики, както и от бързата 

инфлация, на която би било почти невъзможно да се влияе и намалява, ако 

не се установи принципът на „твърда валута”. 

Планът на Кейнс се приема, но се утвърждава принципът – валутата 

да бъде подплатена от златните залежи като стандарт за международен об-

мен. По този начин се установява стойността на златото – цена в долари за  

кюлче злато. Тогава един долар е бил на стойност 1/35-а част кюлче зла-

то. По този начин американският долар става стандартна световна валута 

и стойностите на всички останали валути от Западния свят са обвърза-

ни с него. Създаден е метод за инвестиране, още известен като защитена 

програма за управление на ресурси, който се използва от високоплатежни 

инвеститори, като основната инвестиция е напълно защитена от банкова 

гаранция. Управлението осигурява висока доходност чрез периодично  

разпределение и няма риск за загуба на първоначалната инвестиция. 
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Инвестиционната операция предполага покупка и продажба на банко-

ви инструменти в рамките на контролирана търговска програма, оперира-

ща на международния пазар. Програмата позволява инвестиране на фон-

довете чрез предварително определена компания, която работи директно с 

определени инвеститорски банки. 

От приетата в Бретън Удс конвенция произтичат Планът Маршал, Бан-

ката за възстановяване и развитие, известна като Международен валутен 

фонд, и Банката за международни разплащания. 

Тези организации са били създадени с цел да развият и съживят иконо-

миките на западните държави. Световната банка е била замислена да заема 

от богатите страни, за да предоставя средства под формата на заеми за 

по-бедните и изпаднали в криза западни страни. Международният валутен 

фонд в тясно сътрудничество със Световната банка и с помощта на фон-

дове, предоставени от развитите икономики на управляващите държави, 

се предвижда да извършва валутни регулации, като поддържа обменните 

единици на националните валути в рамките на определени стойности. И 

по този начин Банката за международни разплащания би функционирала 

като Национална банка на света. 

Международният валутен фонд е този, който предоставя кредити 

на централните банки на страните с дефицитен паричен баланс, с нисък  

лихвен процент, които да бъдат по-лесно върнати след стабилизиране на 

техните икономики. 

Основната функция на Банката за международни разплащания е да 

следи финансовите операции между отделните страни да се извършват 

според определения ред. Друга нейна функция е да установява общ капи-

талов стандарт за издържаност между отделните централни банки и да ко-

ординира правилното разпределение на необходимото количество валута, 

която се предоставя в икономиките на нуждаещите се страни. 

Банката за международни разплащания се контролира от Базелския ко-

митет, който се състои от представителите на централните банки от 10-те 

най-развити в икономическо отношение страни. 

Световната банка е основана на по-традиционни и комерсиални прин-

ципи, с цел да се превърне в кредитор на света. 

С така създадената цялостна концепция е подсигурено възстановява-

нето и развитието на икономиките на страните от Западния свят. И дейст-

вително те много бързо многократно надхвърлят състоянието си отпреди 

войната. През следващите периоди концепцията се усъвършенства, успява 
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да преодолее появилите се финансови и икономически кризи и продължа-

ва да действа и в наши дни. 

За съжаление, когато в прилагането на финансови и икономически 

практики се вмъкват политически и корпоративни интереси, се стига до 

съществени диспропорции. Светът има все по-голяма нужда от валута, с 

която да поддържа търговията, а резервите от злато на САЩ вече не са 

достатъчни, за да гарантират печатането на долари, както го изисква спо-

годбата от Бретън Удс. А тази спогодба е стабилният център, около който 

циркулира световната икономика. Това води до разногласия, кризи, между-

народни разпри, нещо повече, води до по-голямо разделение в общество-

то, до прекомерно по-голяма концентрация на финансови и материални 

средства в строго ограничен кръг от финансови институции, частни банки, 

бизнеси, мултинационални компании и лични банкови сметки. Тогава се 

прибягва до създаването и прилагането на нови финансови регулации и 

рамки. 

След като се установява, че световната икономика вече не съответства 

на златните и сребърните единици като относителен стандарт за търговия 

и финансов обмен, решава се да бъде приложена система на валутен стан-

дарт, при която доларът да не бъде подплатен със златните и сребърните 

запаси, а с положителен търговски баланс на страните към световната ико-

номика. От 1971 г. се установява новата финансова рамка. Влизат в упо-

треба финансови инструменти като алтернативен инвестиционен метод на 

държавните ценни книжа. 

Но новите регулации и рамки ще доведат ли до по-справедливо ре-

шение на проблемите, или ще се запазят крайностите в притежанието на 

финансови и материални ресурси и ще се задълбочи разделението на об-

ществото? Логичното продължение е стремеж към разширяване на сфе-

рите на влияние, към по-голяма икономическа и политическа власт, към 

световно господство и погазване на международните права и свободи. А 

това вече би застрашило нашето бъдеще. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реч на Алън Фостър Дълес
ANONYMOUS BULGARIA / 6 юли 2014

Предполагам (даже допускам със сигурност), че по-

вечето от вас знаят за дълго планирания срив на Бъл-

гария, тоталното духовно, икономическо, природно, 

морално, здравомислещо, историческо разрушение 

на нашата родина. Така наречения план „Ран-Ът“, 

две от едни от най-големите имена на американската 

политика – Ричард Ран и Роналд Ът. 

През 1990 г. двамата пристигат в България със заро-

дената „благородна“ идея и предложение към българския народ – „Ико-

номически растеж и преход към пазарна икономика в България“. Двайсет 

години по-късно се случва нещо напълно противоположно на „растеж“, 

не е нужно даже и да го отбелязвам… Малко се поотплеснах, та, целта ми 

беше да ви публикувам една реч на един от първите директори и движещи 

лица на ЦРУ – общност, за която се предполага, че би трябвало да работи 

на страната на народа, нали…

На всички ни е ясно, че от Америка идва всичко, което се случва, са-

мият източник на НАРОЧНАТА СВЕТОВНА МИЗЕРИЯ, затова ми се иска 

да го публикувам тук. Та ето я и самата реч. Алън Фостър Дълес заявява на 

учредяването на ЦРУ през 1945 г. , като тези негови думи стават доктрина 

на Студената война, започната две години по-късно, 1947 г.:

„Ще свърши войната, всичко някак си ще улегне, ще се утаи и уреди. 
И ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална 
сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието 
са приспособени към промяна. Посявайки в СССР хаос, ние незабелязано 
ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? 
Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в 
самата Русия. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя 
мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, 
на окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание. От 
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литературата и изкуството им ние например постепенно ще изтръгваме 
тяхната социална същност, ще отчуждим творците, ще им отнемем 
желанието да се занимават с изобразяване, с изследване на тези проце-
си, които се извършват в глъбините на народните маси. Литературата, 
театрите, кината, пресата – всичко ще изобразява и прославя най-низ-
ките човешки усещания, чувства и страсти. Ние по всякакъв начин ще 
поддържаме и издигаме така наречените творци, които ще започнат да 
насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилие-
то, садизма, предателството – с една дума, всякаква безнравственост. В 
управлението на държавата ще създадем хаос и безпорядък. Незабеляза-
но, но активно и постоянно ние ще съдействаме за своеволието на чинов-
ниците, рушветчийството, безпринципност и мотаене – всичко, което 
води до онова, което им скимне да правят. Бюрократизмът и недобросъ-
вестната работа ще бъдат въздигнати до добродетел… Честността, 
порядъчността и почтеността ще се осмиват и ще станат никому не-
нужни, ще се превърнат в отживелици от миналото… Простащината и 
наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животин-
ският страх един от друг, нахалството, безсрамието, предателството, 
национализмът и враждебността между народите и най-вече враждеб-
ността и омразата към руския народ – всичко това ние ловко и незабе-
лязано ще култивираме и всичко това ще разцъфне с кичести цветове. 
Сега малцина, много малко хора ще се досещат или даже ще разбират 
какво става… Но такива хора ние ще поставим в безпомощно положе-
ние, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и 
да ги обявим за измет на обществото. Ще изтръгваме духовните корени 
на болшевизма, ще опошляваме, ще унищожаваме корените на народна-
та нравственост. По този начин ще разклащаме поколение след поколе-
ние, ще предизвикаме ерозия и ще отстраняваме ленинския фанатизъм. 
Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им години. 
Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, 
развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим ци-
ници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. 
Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И 
ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ“.

Благодаря за отделеното внимание.

Изпратено ни на пощата. Автор: GGK
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дело №4

Авторът

Венцеслав Йорданов е бивш полковник от МВР. Роден е през 1947 г. Ико-

номист. Обучаван в секретен курс на Военната академия „Г. С. Раковски“ 

за подготовка на висши административни ръководители. Работил е в „Кре-

миковци“ и „Нефтохим“. Кариерата му в МВР започва като квартален ин-

спектор в ромската махала „Христо Ботев“ в София и достига до региона-

лен директор на МВР в Хасково.

Сюжетът

През 1991 г. Главна прокуратура започва мащабно разследване на при-

чините и виновниците за икономическата катастрофа на България. След-

ствието е известно като Мегадело №4. То не стига до съда, защото няма 

повдигнати обвинения. През 1992–1993 г. като офицер от Дирекцията на 

полицията авторът е командирован към Главна прокуратура като икономи-

чески експерт по Дело №4. Така той има достъп и личен контакт с всички 

обвиняеми, разрешено му е да си води записки по време на разпитите им 

и да получава допълнителна информация от тях по основните въпроси на 

делото.

Книгата „Дело №4“ е изградена изключително върху документални 

факти и автентични свидетелства на непосредствените политически и 

икономически ръководители на държавата в близкото минало – четирима 

бивши министър-председатели на България и 23-ма министри, членове и 

кандидат-членове на Политбюро на БКП. Техните разкази са непосред-

ственото огледало, в което се отразява биографията на дългогодишния 

лидер на партията и държавата – Тодор Живков. Той говори специално 

пред автора на книгата за това, което не е успял да каже на българския 

народ: 

„Ще кажа с ясно съзнание и след дълго преосмисляне, че като партиен 
и държавен ръководител на България в продължение на тридесет и три 
години нося най-голямата политическа отговорност за всичко, което се 
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случи в страната ни през тези години. Оценка за това аз не мога да дам и 
нямам моралното право да го правя. Нека мои съдници бъдат историята 
и българският народ. Но искам да се знае, че при всичкото, което съм 
правил за хубаво или за лошо, съм се водил от чувството, че го правя за 
България. Допуснах много грешки. Но има ли такъв, който да е работил 
и да не е грешил? Поемам изцяло политическата отговорност за тях. Но 
едно искам да знае българският народ – престъпления срещу него не съм 
допуснал.“

От своя страна Андрей Луканов специално за тази книга предоставя 

материали и споделя оценки, предназначени да станат основа на непубли-

куваната му книга „Криза или катастрофа.“

Някои неизвестни факти, за които се разказва в книгата

През 1983 г. България има най-високия си кредитен рейтинг като държава. 

Според оценката на международните финансови анализатори това се дъл-

жи на управленска гъвкавост, довела до най-ниското равнище на външния 

дълг – едва 1,5 милиарда долара. А ако се имат предвид авоарите, които 

страната държи в чужбина, реално тя няма външен дълг. По кредитен рей-

тинг тогава България изпреварва не само всички социалистически страни, 

но и много от развитите западни икономики. Това осигурява възможност 

от 1985 г. безпроблемно да се теглят кредити и да се увеличава външният 

дълг. Пак в този период зад граница са регистрирани прословутите задгра-

нични търговски дружества, чрез които от страната се изнася неуточнен и 

до днес валутен ресурс.

Читателите ще намерят документални факти за един от най-фрапи-

ращите провали на социализма – строежа на Комбината за тежко маши-

ностроене в Радомир. Той започва през 1975 г. само въз основа на две 

докладни записки на местни партийни функционери без никаква проект- 

но-сметна документация. По изчисления на съветски икономисти от Гос-

план на СССР загубите от заводите за тежко машиностроене в Русе, Ра-

домир и Хасково надхвърлят 2,5 млрд. долара. Още милиони долари са 

налети в други „стратегически“ проекти на социалистическата индуст- 

рия – металургичния комбинат „Кремиковци“, „ламаринената концепция“ 

на проф. Коларов и много други. Дотирането на промишлеността и строи-

телството са другите големи ями, в които потъват милиарди.
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Кой е виновен за голямата катастрофа – полуграмотни членове на ко-

мунистическата върхушка или всемогъщата руска компартия? Има ли в 

социалистическото управление положителни примери, които биха били 

полезни днес? Какво съдържа последното послание към българския народ 

на Тодор Живков? Как се отразява на България кризата, настъпила в СССР 

след 1984 г.? Отговори на тези и много други въпроси за първи път се пуб-

ликуват с автентична аргументация в тази книга.
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РАЗСЛЕДВАНЕ  
„Икономическото досие на комунизма“ 

Част ІІІ „Златните“ заводи

Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на 

Следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата ката-

строфа. В него са концентрирани строго поверителни и секретни матери-

али за икономическата политика на БКП през последните 30 години от 

управлението  . Сред тях са неизвестни досега документи от поверителния 

архив на БНБ, от архива на Българската външнотърговска банка, Минис-

терството на външноикономическите връзки, отдел „Специален“ на Ми-

нистерството на финансите, „Кинтекс“, Комитета за държавен и народен 

контрол, МВР. В показанията си по делото членовете на Политбюро и на 

Секретариата на ЦК на БКП, министри от правителствата, водещи фигури 

от тогавашния стопански елит и ръководителите на БНБ и БВТБ признават 

несъстоятелността на комунистическата система и икономика.

„Дневник“ публикува настоящата поредица с убеждението, че ин-
формацията в нея ще запълни съществени празнини от най-близката ни 
история. Публикациите са част от предстоящата книга на журналиста 
Христо Христов „Тайните фалити на комунизма“.

Проучването на архива на Дело №4 е по Закона за достъп до общест-
вена информация и съдействието на Върховната касационна прокурату-
ра, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служ-
ба.

Съдържание:

Идеята за изграждането на завода в Русе

Моделът „Кремиковци“

Сблъсъкът за завода в Радомир

Специалистите предупреждават, но никой не ги чува 

Директорите на ЗТМ – Радомир

Съветската намеса срещу японската „Кобе Стийл“

Плачевните резултати

С колко е бил дотиран заводът в Радомир от държавния бюджет
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Големите по мащаб инвестиции в тежкото машиностроене започват в сре-

дата на 70-те години, когато цяла петилетка е посветена на изграждането 

на този отрасъл. Той ще концентрира голяма част от енергията и потенциа-

ла на икономиката в ключов за развитието    период, ще оголи други секто-

ри и ще погълне повече от 2 млрд. лева, за да завърши с провал. Ключова 

година за тежкото машиностроене става 1973. Тогава на партийната сцена 

Живков налага Огнян Дойнов. Той е противопоставен на тогавашния ми-

нистър на тежкото машиностроене проф. Иван Попов.

Това става на заседание на Политбюро през 1973, където Министер-

ството на машиностроенето представя концепция за развитието на отра-

съла. Проф. Попов посочва: „Докладвах лично, застъпвайки становището, 

че развитието следва да се изгради въз основа на модернизация на същест-

вуващите мощности, автоматизация на производствените процеси и нови 

технологии, както и засилване на специализацията, която сме получили 

в рамките на СИВ – производство на електокари, електротелфери, елек-

тронноизчислителна техника.“ Иван Пехливанов, който по това време е 

зам.-министър на машиностроенето и става пряк свидетел на сблъсъка, 

разказва: „След това Тодор Живков даде думата на Огнян Дойнов, когото 

за първи път виждах и не знаех от чие име и в качеството си на какъв го-

вори. Той изнесе съдоклад по доклада на министъра. В него се съдържаше 

остра критика по работата на Министерството на машиностроенето и виж-

данията му за бъдещото развитие на отрасъла. Една от сериозните беше 

насочена към това, че ръководството на министерството не вижда правил-

но и мащабно перспективите за развитие, както и бъдещето на тежкото 

инвестиционно машиностроене.

Остротата на критиката беше такава, че на няколко пъти министър 

Иван Попов прекъсваше докладчика и изразяваше несъгласие по критич-

ните му бележки. Накрая това предизвика Тодор Живков да обърне вни-

мание на Иван Попов за недопустимо поведение като член на Политбюро. 

Скоро след това заседание Министерството на машиностроенето беше раз-

делено на Министерство на машиностроенето и Министерство на електро-

никата.“ Проф. Попов е лаконичен: „Алтернативният проект, разработен 

от Огнян Дойнов, за разлика от нашия предвиждаше значително развитие 

на тежкото машиностроене. Тодор Живков заяви одобрението си за втория 

проект.“ Самият Дойнов отбелязва в своите „Спомени“, че „аз започнах 

работа тогава, когато въпросът трябва ли България да живее и да се разви-

ва единствено на основата на нейното селско стопанство, или трябва да се 
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развива като съвременна индустриална държава, беше решен категорично 

в полза на съвременното индустриално развитие“.

Политиката е начертана с решения на Политбюро през 1974 и 1975. 

Правителственото ги потвърждава с Постановление №65 от 31 юли 1974. 

През февруари 1975 вече като вицепремиер Дойнов представя на внима-

нието на партийното ръководство строго поверителен план „Основни на-

соки в икономическото развитие на страната през седмата петилетка и до 

1990“. В него се предвижда през следващите 10 години да се удвои мощ-

ността на производствената база, а до 1990 тя да нарасне 3.5-4 пъти. За-

ложено е развитието на отрасли, от които се очаква висока ефективност. 

Тодор Живков обяснява: „През 70-те години назря въпросът за изграж-

дане на тил на нашата икономика, който да обезпечи нейното развитие и 

да я обслужва. Ето защо пристъпихме към построяването на три завода: 

единият за химическо оборудване в Хасково, другият за селскостопанско 

и друго машиностроене в Русе и третият за тежко машиностроене в Радо-

мир. Заводът в Радомир беше договорен при изключително благоприятни 

условия с японска фирма. За две години той трябваше да даде производ-

ство за 600 млн. лв., а към петата година – над 1 млрд. лв., като 35 на сто 

от това производство трябваше да бъдат за износ със съдействието на 

японската фирма.“

Инициативата за завода в Хасково е на Огнян Дойнов и на Георги 

Панков, министър на химическата промишленост. Последният убежда-

ва Политбюро и правителството, че за химическата промишленост има 

такава необходимост. По-късно той прераства в завод за химическо ма-

шиностроене.

Идеята за изграждането на завода в Русе идва „от горе“

и под формата на българско-румънски комплекс и първоначално се на-

рича Българско-румънски машиностроителен комплекс Русе – Гюргево. 

Решението е взето на среща между Тодор Живков и Николае Чаушеску. 

Изграждането му става при силно компромисна производствена програ-

ма най-вече в топлите мощности. Предвидени са по-големи от необхо-

димото за България топли мощности за удовлетворяване потребности-

те на румънската страна. Строежът е утвърден от Министерския съвет 

през август 1977. Първоначалната генерална сметка за завода възлиза на 

272.3 млн. лева. Годишният обем на продукцията е близо 50 000 тона, а 

стойностният  обем – 113 млн. лева. През 1982 стойността на обекта 
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скача почти двойно. С решение на Бюрото на МС №101 от 1982 цената 

на завода става 445. 9 млн. лева. Причината – преизчисляването на но-

вите цени в този период. През март 1985 окончателната цена на завода, 

утвърдена от МС, е 548 млн. лева. „На практика идеята за съвместно бъл-

гарско-румънско предприятие за тежко машиностроене не се осъщест-

ви още от началото на пускането на двата завода. Причината за това е 

липсата на икономическа и пазарна база“, посочва тогавашният зам.-ми-

нистър на машиностроенето Тодор Дюлгеров. Кооперираните доставки 

излизат по-скъпи в сравнение с доставките от заводи на отделните стра-

ни със собствено производство. „Разменяха се минимални кооперирани 

доставки от порядъка на 1-2 млн. рубли годишно. Тържествено родената 

идея постепенно замря. Още при пускането на първите мощности през 

1978-1979 и на нас, и на румънците стана ясно, че формата на съвместно 

предприятие няма да просъществува поради липсата на пазари и ниската 

ефективност на кооперацията“, признава Дюлгеров. Румен Попов, бивш 

генерален директор на завода, заключава: „В крайна сметка ЗТМ – Русе, 

е един ненужен завод. Според висшите политици на България и Румъния 

това е трябвало да бъде нов тип промишлено икономическо сътрудни-

чество по подражание на опита от капиталистическия свят. За съжаление 

икономическите системи и субективно-тоталитарният подход надделяха. 

Съвместното предприятие не е било достатъчно обмислено и едва в хода 

на развитието му се оказа, че производствените му програми се нереа-

лизуеми.“

По какъв начин са се вземали тези важни за страната решения във ви-

сшето политическо ръководство на БКП, подробности дава председателят 

на БНБ Васил Коларов: „Механизмът за започване строителството на по-

добни крупни обекти винаги е бил следният: заинтересувани ръководите-

ли от съответния отрасъл или територия убеждават един или няколко чле-

нове на Политбюро, а те от своя страна – генералния секретар, след което 

се взема решение на колективния орган за строителството на обекта. След 

решението на Политбюро на ЦК на БКП обикновено заинтересуваните от-

раслови органи внасят доклад и обосновки в Министерския съвет и изли-

за постановление на МС. По-късно се утвърждава технико-икономически 

доклад и обектът се включва в списъка на структуроопределящите обекти 

за инвестиции, утвърждаван с плана от МС всяка година. Решенията за 

изграждане на заводите за тежко машиностроене са взети в тесен кръг и на 

най-високо ниво, а после са го оформяли в колективните органи.“
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По модела „Кремиковци“ 

Георги Белички, бивш министър на строителството, допълва казаното, 

като посочва началото на тази порочна практика: „След 1974–1975 започна 

развитие на някои отрасли като черната металургия, тежкото машиностро-

ене, електрониката по следния метод – „пробивен“ министър и благоразпо-

ложение на Тодор Живков. Мисля, че модел за тази система се даде от МК 

„Кремиковци“. Първият обект, започнат без предварителни проучвания, 

без изяснена технология на добива на стомана и без уточнена генерална 

сметка. Впоследствие по този начин се изгради голяма част от електрони-

ката, тежкото машиностроене, Третата металургична база и редица дру-

ги обекти.“ Макар заводът в Кремиковци да е построен за развитието на 

металургията в България, икономическите загуби от него за държавата, 

социалните и екологичните последствия са толкова големи и продължи-

телни, че той се превръща в унищожителен пример за политиката на кому-

нистическото управление. Въпреки че след откриването на находището до 

Кремиковци през 1954-1955 съветските специалисти заключават, че става  

въпрос за комплексна руда, за която нямат технология, българската страна 

не се съгласява и впоследствие при всички посещения на високо равнище 

се настоява за строителство на завод с високи пещи за добив на чугун и сто-

мана. Живков е убеден от тогавашния министър Георги Павлов и поставя 

въпроса лично пред Хрушчов, без да се съобрази с несъгласието на други 

специалисти и на председателя на Комитета по планиране Руси Христозов. 

От СССР се изготвя проект за завода, който е представен в българското 

Политбюро и е одобрен. По време на обсъжданията някои български спе-

циалисти и част от съветските се аргументират, че продавайки добития в 

завода барит и олово, ще се покрият всички производствени разходи и до-

биването на желязо ще бъде безплатно. „Впоследствие се оказа, че баритът 

не е търсен продукт на световния пазар, а оловото не може да се отдели, 

и финансовите резултати не се потвърдиха. Фактически металургичният 

комбинат започна да работи като нерентабилен, което положение и до ден 

днешен не е променено“, посочва Огнян Димитров, зам.-председател на 

Плановия комитет през 50-те години, отговарящ за капиталното строител-

ство. Комбинатът е открит през ноември 1963 като едно от новите завоева-

ния на социализма. Самият Живков казва пред прокуратурата: „Спомням 

си, че когато се обсъждаше въпросът за „Кремиковци“, ние имахме идея 

производството му да не надхвърля 500 000–600 000 тона, но Хрушчов 

каза: „Вие какво, искате да правите чайник или металургичен завод!?“.
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Тодор Божинов, бивш зам. министър-председател, посочва: „Класиче-

ската технология при „Кремиковци“ не може да се използва за преработка 

на кремиковската руда. Тя е с ниско метално съдържание – 30-32 процента 

желязо, докато тази технология за производство може да се влага за руди 

със 70 и над 70 процента желязно съдържание. В по-късния етап се уста-

новява режим, при който кремиковската руда е само 25 процента от суро-

вината, която се преработва в „Кремиковци“, а 75 процента е вносна руда 

от СССР и други страни. На практика това довежда, че разчетите за ефек-

тивност на „Кремиковци“ не са се потвърдили в производствения процес. 

Оскъпяването на продукцията е предизвикано преди всичко от големите 

транспортни разходи“.

Сблъсъкът за завода в Радомир 

Въпреки тоталното разминаване в икономическия ефект от комбината в 

Кремиковци десетина години по-късно Живков, Дойнов и цялото Полит-

бюро ще приложат същия подход при изграждането на завода за крупно 

нестандартно оборудване в Радомир и ще повторят грешките от предишни-

те години. През 1991 при разпита от следствието в Лондон Огнян Дойнов, 

човекът, в чиито ръце Живков поверява тежкото машиностроене, обясня-

ва: „Идеята за изграждането на завода в Радомир предхожда времето, кога-

то служебното ми положение би давало възможност да участвам в нейно-

то обсъждане. Това обаче не е важно, тъй като съм участвал и поддържал 

реализирането . И сега считам, че за времето и условията, в които се взе 

решението за изграждането на „Радомир“, тогава е намерено единствено 

правилното решение.“

Първият сблъсък е по въпроса за финансирането на обекта. БНБ отказ-

ва да кредитира мащабното начинание. Веселин Никифоров, председател 

на БНБ тогава, посочва: „По това време Тано Цолов беше първи зам.-пред-

седател на МС и най-напред ни говори за тази идея за изграждане на заво-

ди за тежко машиностроене и специално за завода в Радомир, но се виж-

даше и чувстваше, че Огнян Дойнов е източникът, а Цолов го поставя пред 

нас за тежест. Още на този етап банката заяви, че тя може да определи 

отношението си, ако има поне идеен проект с технико-икономическа част. 

Но започнаха едни убеждения от Тано Цолов, че това е крупно меропри-

ятие и не може да се представи цялостен идеен проект. Знам, че по-къс-

но Огнян Дойнов много пъти е осмивал банката, че е формалист, че ние 

сме ограничени, че по света за такива крупни обекти изобщо не се правят 
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предварително цялостни планове и че трябва да се запознаем с междуна-

родната практика. В края на краищата подобен проект беше разработен 

година по-късно и по него банката излезе с доклад, че не е в състояние 

да кредитира обекта поради дългия срок на откупване. Продължителност- 

та беше толкова голяма, че практически нямаше откупване.“ Битката за 

отстояване на позициите по това време е тежка, защото по думите на Ни-

кифоров „тогава трябваше да се спори с много силни хора – Тано Цолов 

беше член на Политбюро, първи зам.-председател на МС, Огнян Дойнов 

– също секретар на ЦК и член на Политбюро, ръководещ няколко отдела 

в ЦК.“ БНБ не е единствената институция, която вижда подводните камъ-

ни пред проекта. Людмил Ангелов, зам.-министър в Министерството на 

строителството и строителните материали, казва: „Срещу изграждането на 

Радомир нашето министерство имаше много сериозни възражения. Те се 

основаваха на това, че нямаше капацитет да се поеме такъв огромен обем 

строително-монтажни работи. Това означаваше да оголим всички обекти в 

страната и понеже не ни послушаха, това на практика стана за сметка на 

останалите пускови и преходни обекти в страната. От само себе си се уве-

личи делът на незавършеното строителство. Най-сериозно давление върху 

министерството за изграждане на този обект оказваха Огнян Дойнов, Тон-

чо Чакъров и Стоян Марков като завеждащ отдел в ЦК.“

Специалистите предупреждават, но никой не ги чува 

Специалисти от отрасъла на тежкото машиностроене също се обявяват 

против недообмисленото инвестиране в нови заводи. Румен Попов, дирек-

тор по капиталното строителство в Комитета за тежко инвестиционно ма-

шиностроене, генерален директор на ЗТМ – Русе, в периода 1981-1985 и 

зам. генерален директор на ДСО „Тежко машиностроене“, заявява: „Като 

зам. генерален директор на ДСО „Тежко машиностроене“ аз и генералният 

директор Методи Петров възразихме пред Огнян Дойнов, тоест пред пра-

вителството, за изграждането на ЗТМ – Радомир, и ЗТМ – Русе. Това стана 

на една лична среща с Дойнов по наше искане в Министерския съвет. Част 

от мотивите ни бяха инженерно-инвестиционни. В този момент се рекон-

струираха три завода – гръбнак на тежкото машиностроене – МЗ „Стру-

ма“ – Перник, „Вапцаров“ – Плевен, и МЗ „Червена звезда“ – Дебелец, 

и не се налагаше изграждането на нови мощности. Вторият ни аргумент 

беше изцяло практичен. Двата комбината в Радомир и Русе нямаха реална 

производствена програма. Третото съображение беше, че няма пазари за 
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продукцията на заводите в Радомир и Русе. Четвъртото съображение беше 

липсата на трудов потенциал в тези райони, което щеше да доведе до ос-

къпяване на инфраструктурата и прехвърлянето на твърде много хора от 

страната. Последното възражение беше, че съветски специалисти възразя-

ват срещу изграждането на двата завода. Огнян Дойнов само ни изслуша и 

каза, че производствените програми трябва да се актуализират.“

През 1976 правителството издава Разпореждане №170 от 6 октомври, 

според което капиталовложенията на първия етап за завода в Радомир са 

492 млн. лева и за крайния етап – 952 млн. лева. Годишният обем в натура 

е 65 500 тона за първия етап и 130 000 тона за крайния етап. През декември 

1976 Тодор Живков прави първата копка. „Освен доклада за резултатите 

от предварителните проучвания с някои цифри заводът нямаше никаква 

проектосметна и технологична готовност. По тези въпроси нямах право да 

се занимавам, тъй като тогава бях зам.-министър на строежите и отговарях 

за създаване на строителна организация и изграждане на строителна база 

за строителите и експлоатационния персонал“, спомня си Георги Белички, 

пълномощник на ЦК и на МС за изграждането на завода в Радомир от 1977 

до 1980. През 1979 обаче правителството утвърждава доклад, според който 

капитални вложения за ЗТМ – Радомир, за първия етап са 719 млн. лева и 

краен етап – 1 309 000 000 лева. Предвижда се годишен обем на продукци-

ята на първи етап 76 577 000 и на краен етап – 141 077 000 т. Георги Белич-

ки разказва подробност, показателна за отношението на висшето партийно 

ръководство към хората, които са си позволявали да назоват очевидните 

проблеми: „В началото на 1980 ЗТМ – Радомир, беше посетен от Тодор 

Живков. Споделих своето становище, че заводът не се готви добре за бъ-

дещата си експлоатация и за някои недостатъци по обезпечаване на строи-

телното производство от Министерството на строежите. По неизвестни за 

мен причини през юни 1980 получих по пощата решение на Секретариата 

на ЦК на БКП за освобождаването ми от длъжност пълномощник на ЦК и 

на МС.“

Директорите на ЗТМ – Радомир 

Междувременно разходите по изграждането на завода скачат, тъй като през 

1981 се увеличават цените на строителството в България. С Разпореждане 

№24 през 1986 МС приема цифрата от 1 618 000 000 лева при натурална 

продукция 240000 тона. Стоян Ставрев, директор на ЗТМ – Радомир, през 

1981, посочва: „Най-големи трудности имахме по цените. На практика 
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трябваше да предоставяме оферти от други производители, като база беше 

доларовата цена по официалния курс. На партньорите от съветската страна 

тези цени им се виждаха много скъпи, но вече бяха подписали съглаше-

ния и програмите и се съгласиха.“ Официално ЗТМ – Радомир, е открит 

от премиера Георги Атанасов през юни 1986. Цоко Димитров, директор 

на завода в периода 1985-1987, обяснява: „Поради забавяне на пускови-

те срокове на отделните мощности в комбината бяха изостанали поръчки 

от предишни години за предприятията в страната. Не се изпълняваше и 

планът за 1986. При подготовката на плана за 1987 стигнах до следните 

изводи: заводът е проектиран за производство на годишна продукция за 

618 млн. лева, а реалните потребности на страната ни са за около 200 млн. 

лева. Следователно останалите две трети от производството – около 400 

млн. лева, трябва да се ориентират за износ. Основания за това ми дадоха 

срещите с потребителите на инвестиционно оборудване в страната в Сто-

панския съвет при Дойнов. При това положение аз му казах, че две трети 

от капацитета на Радомир трябва да бъде ангажиран с поръчки от чужбина 

за дълъг период от време. Вторият извод беше, че изградените мощности 

са предназначени за производство на уникални и крупногабаритни детай-

ли, а машиностроителната продукция се състои от 4-5 до 6-10 детайла. 

Останалите са от порядъка на 600 – 700 – 1000 номенклатури, за които не 

бяха предвидени мощности за производството им. Третият извод беше, че 

мощностите са проектирани и изградени с оборудване второ направление. 

Голяма част от консумативните материали за производство на резервните 

части трябваше да се осигурят от второ направление и по същество това 

обвързваше завода със заводите от западните страни. Всичко това го казах 

на Дойнов, който по това време беше председател на Стопанския съвет и 

член на Политбюро и на ЦК на БКП. На това съвещание, на което му казах 

изводите си, той ми се скара и ми каза, че си търся оправдание как да не 

изпълнявам производствената програма.“

Тодор Дюлгеров, генерален директор на ЗТМ – Радомир, в периода 

1984-1986, обяснява: „Две са причините да се увеличи годишният обем на 

продукцията от 141 077 тона, заложена през 1979, на 240 500 тона по-къс-

но. Едната е търсенето непременно на висока ефективност – от лев капи-

тални вложения да се получи лев стокова продукция. Това ставаше под 

натиск „отгоре“ и по-специално от страна на министър Огнян Дойнов, 

който по това време беше и секретар на ЦК на БКП. Втората причина е 

изключването на изработката на съоръжения и метални конструкции за 
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нуждите на изграждането на самия завод. Изобщо обемът на продукцията 

в натура не беше продиктуван от нуждите на пазарите в СИВ и извън него, 

а се градеше изключително на базата на необосновани идеи за развитие  

на тежкото машиностроене. Аз имам впечатлението, че изграждането на 

ЗТМ – Радомир, е започнало, без да се мисли за пазари.“

Съветската намеса срещу японската „Кобе стийл“ 

През 1986 обаче се случва нещо, което показва безпрецедентната зависи-

мост от СССР, в която е поставена българската икономика дори в периода 

на преустройството през 80-те години. На завода вече му е възложено да 

изпълнява ролята на главен доставчик на оборудване за отделните отра-

сли в българската икономика. Тъй като липсват кадри с опит в подобно 

управление, е избрана японската „Кобе стийл“, която доставя основното 

оборудване, да започне управлението на завода. Луканов обаче информира 

Москва за това и оттам под натиск лично Живков нарежда договорът да 

бъде прекратен. В замяна на „Кобе стийл“ съветската страна предлага да 

се кооперира с българската. Живков обяснява: „Така подготвеният договор 

с японската фирма беше анулиран от Министерския съвет с оглед заводът 

да се кооперира със съветски заводи. Но предложенията, които правеха от 

съветска страна, бяха неблагоприятни за нас, тъй като беше известно, че 

в СССР няма такъв завод и ако ние се кооперираме, радомирският завод 

ще се изплати след 50-100 години.“ Очевидно през 1987 Живков не защи-

тава българските интереси, защото Министерският съвет пристъпва към 

реализирането на съветското предложение. Ето какво казва Андрей Лука-

нов пред прокуратурата: „Доколкото си спомням, Рижков е поставил този 

въпрос чрез нашия посланик в Москва Георги Панков, който информира с 

телеграма председателя на Министерския съвет. По неговия доклад лично 

пред Тодор Живков последният даде указания да се отиде на сътрудни-

чество със съветската страна. Що се отнася до мен, в рамките на моите 

функции съм полагал усилия да подпомагам изпълнението на постигнати-

те със съветската страна договорености.“ През 1987 министър-председа-

телят Георги Атанасов провежда преговори с премиера на СССР Николай 

Рижков. Решено е през същата година Асоциация „Инвестиционно маши-

ностроене“ да внесе в правителството проект за договор със съветската 

страна за създаване на българско-съветско обединение за завода в Радо-

мир. Премиер по това време вече е Георги Атанасов, който казва: „При 

състоянието, в което се намираше заводът в Радомир, решението за създа-
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ване на съвместно предприятие със СССР беше правилно. И по-рано ние 

се опирахме на помощта на съветски специалисти. Основният проблем 

беше, че при пуска на заводите в Радомир нямаше нито техническа под-

готовка, нито пазарни проучвания, нито договори за реализация, които да 

дават възможност за пълно натоварване на производствените мощности. 

Моето лично становище е, че комбинатът е твърде спорен от гледна точка 

на мотивите, които са били в основата на решението за негово изграждане. 

Идеята за тежко машиностроене се зароди в началото на 70-те години. На 

нея се гледаше като на възможност България след време да има едно висо-

котехнологично производство. Разчиташе се на пазарите на развиващите 

се страни, на социалистическите и за нуждите на нашата собствена тежка 

промишленост. Тогава се говореше за износ в обем на над 1 млрд. лева. 

Това изглеждаше грандиозно. Но очевидно анализите не са били пълни, не 

са отчитани много важни страни на проблема. Тези мощности ангажираха 

огромни ресурси. Това лиши страната от възможности да модернизира и 

да издигне на съвременно технологично равнище някои традиционни от-

расли на промишлеността и селското стопанство.“

Създаденото обединение с Новокраматорския машиностроителен за-

вод в СССР обаче не дава очакваните резултати. Преките ръководители 

на завода в Радомир като Цоко Димитров (1985-1987) смятат, че сътруд-

ничеството със СССР е било безрезултатно: „С Новокраматорск се учреди 

съвместно обединение, но то не можа да осъществи целите и задачите за 

неговото създаване. Основната причина за това, от една страна, бяха цено-

вите разлики на суровините, материалите и готовите изделия, а, от друга – 

съветската страна не можа да предаде документация по производствената 

програма.“

Плачевните резултати 

Става това, което експертите са предвидили – нито е възможно да се нато-

варят построените мощности, нито да се произвежда планираната продук-

ция, нито да се намерят пазари за нея. Ревизията на завода, извършена през 

1991, показва в цифри и факти реалните параметри на провала. Вложената 

обща сума за строителството възлиза на 1 млрд. и 367 млн. лева. Изразход-

вани са 111 млн. собствени средства, което е 8.1 процента от общата сума, 

725 млн. лева са бюджетните средства, или 53.1 процента, банков кредит 

за 355 млн. лева, или 26 процента, и държавен кредит в размер на 176 млн. 

лева, или 12.8 процента. В ревизионния акт се отбелязва, че „произведе-
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ната стокова продукция през периода 1980–1990 възлиза на обща сума 602 

млн. лева. До 1988 е постиган непрекъснат прираст, след което настъпва 

спад на производството – до 72 млн. лева през 1990. Още по-ниско е изпъл-

нението на планираната реализация. За периода 1980–1990 неизпълнение-

то на плана възлиза на 121 млн. лева, като е отчетено изпълнение само през 

1982 и 1987. За износ към западни страни е реализирана едва 3.5 млн. лева 

продукция, или 4 процента от общата реализация. „Основният фактор за 

неизпълнението на планирания обем за производството и реализацията на 

продукцията в завода се явява бавното усвояване на проектните мощности, 

утвърдени през 1986. При заложен в ТИД обем продукция за една година 

240 500 тона за 1989 произведената продукция е 30 000 тона, а за 1990 – 

14 000 тона, или е постигнато усвояване на производствените мощности 

като цяло за 1989 12.5 на сто, а през 1990 – едва 5.8 на сто“, се посочва в 

ревизията.

Ревизията установява още и с колко е бил дотиран заводът от държав-

ния бюджет

„Въз основа на посочените конкретни данни в записката се налага изво-

дът, че предвидената в ТИД икономическа ефективност на капиталните 

вложения за изграждане на ЗТМ – Радомир, не само не се постигат, но са 

и с обратен знак. Общо за периода от въвеждането на основните производ-

ствени мощности в експлоатация до 31 декември 1990 е отчетена загуба в 

размер на 250 млн. лева. За покриване негативния резултат от неефектив-

ната дейност на завода са отпускани ежегодно дотации, чийто размер към 

31 декември 1990 възлиза на обща сума 191 млн. лева.“

Реално още преди рухването на комунизма става това, от което се е опа-

сявал бившият председател на БНБ Веселин Никифоров – заводът фалира 

и няма кой да връща взетите кредити. Ревизионната преписка заключава, 

че той „не е в състояние да погасява дълга си към банките за ползваните 

кредити с инвестиционно предназначение – общо в размер на 311 млн. 

лева, и към държавата за ползвания кредит от 161 млн. лева. Освен това 

към 31 март 1991 фирмата ползва и банкови кредити за оборотни средства 

в размер на 133 млн. лева. Всички вътрешни възможности за изплащане 

на работните заплати са изчерпани и фирмата не е в състояние да изплаща 

заплатите на персонала.“

Дълбоката криза, в която заводът е изпаднал, е добре известна на след-

ващия премиер Андрей Луканов. Той е информиран за положението от 
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много институции, една от които е Комитетът за държавен и народен кон-

трол. Председателят на комитета Георги Георгиев му докладва: „Изклю-

чително тежко е финансовото състояние на завода. Недостигът по схемата 

за разпределение на дохода за 1989 е 51.8 млн. лева. По баланса към 31 

декември 1989 просрочените кредити за оборотни средства са 95.8 млн. 

лева, поради което са изключени от редовно кредитиране. Поради липса 

на финансови средства още не е започнало погасяването на кредитите за 

изграждането на завода, които възлизат на 350.2 млн. лева. Погасяването 

е отложено за след 1990.“ В документа се изброяват и други известни и 

казани още навремето от експертите факти: „Подходът при изграждане-

то на мощностите е погрешен. Допуснати са много сериозни нарушения 

на инвестиционния процес и Правилника за капитално строителство. Не 

са направени предварително задълбочени проучвания за потребностите, 

ресурсите, пазарите и ефективността. Решението за строителството на та-

къв крупен за мащабите на страната обект е взето две години преди да е 

разработен ТИД. Заложени са нереални показатели, за да се утвърди ТИД 

и генералната сметка.“

В доклада до Луканов са описани политическите грешки на Полит-

бюро, в което самият той е участвал, както и последствията от тях: „Още 

с решението на Политбюро на ЦК на БКП от 1975 и на Министерския 

съвет от 1976 е допусната сериозна грешка, като е разпоредено да започ-

не изграждането на такъв крупен обект, който ангажира огромни ресурси 

на страната, без необходимите задълбочени предварителни проучвания и 

технико-икономически разчети. Залагани са необосновани къси срокове 

за изграждане и въвеждане на обекта, поради което те често са отлагани. 

Предлаганите и приемани от правителството технико-икономически пока-

затели за доказване на високата ефективност на обекта са явно нереални. 

Допуснати са сериозни грешки в инвестиционния процес, които са довели 

до съществуващия сега дисбаланс в производствените мощности“.

През 1990 обаче партията има други проблеми и оставя заводите за 

тежко машиностроене да се превърнат в паметници на некомпетентно 

управление.

За автора

* Христо Христов е журналист във в. „Дневник“ от основаването му 
през 2001. Автор е на документалните книги „Секретното дело за ла-
герите“ (1999), „Държавна сигурност срещу българската емиграция“ 
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(2000) и „Убийте Скитник“ (българската и британската държавна по-
литика по случая Георги Марков, 2005). Носител е на най-престижните 
български награди за разследваща журналистика:

– „Паница“ (1999) на фондация „Свободна и демократична Бълга-
рия“

– „Разследващи журналисти“ (2001) на българската Асоциация за 
разследващи журналисти, Центъра за развитие на медиите и британ-
ската фондация „Гардиън“

– „Черноризец Храбър“ (2003 и 2005) на Съюза на издателите на все-
кидневници в България.

Отличен е с наградата за цялостен принос в областта на достъпа 
до информация на фондация „Програма достъп до информация“ (2005).

Христо Христов е първият носител на наградата за принос към сво-
бодата на духа на фонд „Георги Василев – Швейцария“ (2006).

Специализирал е във в. „Гардиън“, Великобритания (декември 2002) 
и в Международния център за журналистика, Вашингтон, САЩ (април 
2004).

Последното му разследване за убийството на българския писател  
Георги Марков предизвика международен отзук и за него писаха редица 
престижни британски вестници, сред които „Сънди Таймс“ и „Гардиън“, 
както и световните информационни агенции Ройтерс, Асошиейтед прес, 
Франс прес и др.

Сегашното разследване е част от новата му документална книга, 
която предстои да бъде пусната на пазара от издателство „Сиела“ под 
заглавието „Тайните фалити на комунизма“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Бележки по беседите за практиката  
и организацията в концерна „Круп” 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

План на Завода за тежко машиностроене –  
Радомир

Пояснение на означенията по плана ЗТМ – Радомир
1 Помощни стопанства, компресорна и кислородна станция
2.1. Цех за приемане и обработка на скрап
2.2.  Стоманодобивен цех с три електродъгови пещи и системи ВАД и ВОД за об-

работка на течния метал
2.3. Стоманолеярен цех за отливки с единично тегло от 5 до 120 тона
2.4.  Термочистачен цех, за почистване и термообработка на стоманени отливки
3. Складово стопанство за огнеупорни материали
4.  Спомагателни стопанства, лаборатории за контрол на стоманените продукти
5. Ковашкопресов цех с три преси за свободно коване и манипулатори
6.  Цех с нагревателни и термични пещи, дълбоки шахтни термични пещи, с 

първична и вторична термична обработка
7.  Цех за механична обработка на детайлите и сглобяване и монтаж на готовите   

съоръжения
8., 9. Места за бъдещи разширения на завода
10.  Механичен цех за обработка и сглобяване на съоръжения
12. Заваръчно-заготовъчен цех
13. Ремонтно-механичен и инструментален цех
14. Склад за инструменти и феросплави
Определената площ на завода е 3000 дка.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основни цели, принципи и функции  
за реализация на  смесено управление  

на ЗТМ – Радомир, съвместно с „Кобе Стийл“
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Договор за техническа помощ и сътрудничество 
№ 2767190 
(оригинал)
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Договор за техническа помощ и сътрудничество 
№ 2767190 

(превод)

Настоящият договор е сключен в София през 1987 г. между СО „ТЕЖКО 

МАШИНОСТРОЕНЕ“, РАДОМИР, с главно седалище в Радомир, България, 

и ТД „МАШИНОЕКСПОРТ“ с главно седалище на адрес ул. „Аксаков“ 5, 

София, България, за краткост наричани тук по-долу ЗТМ, от една страна,

и

КОБЕ СТИЙЛ ЛТД, корпорация, надлежно организирана по законите на 

Япония, с главно седалище 8-2, Маруноучи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япо-

ния, наричани тук по-долу КСЛ, от друга страна, 

ПРЕДВИД НА ТОВА, ЧЕ СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО, изхождайки от 

досегашното взаимно сътрудничество, са твърдо решени да установят и да 

развиват дългосрочно взаимоизгодно сътрудничество.

Горните съображения и общото желание за ползотворно сътрудничество 

представляват съществена част от мотивите, които подтикват страните да 

сключат настоящия договор.

С оглед на гореизложеното, двете страни се договарят, както следва

ЧЛЕН I  
ЦЕЛИ НА ДОГОВОРА

1.1. Да се подготвят условията и определят необходимите мерки за увелича-

ване на продукцията на ЗТМ. Целта на ЗТМ в дългосрочен план е да достиг-

не проектния капацитет на завода и годишни продажби, както са посочени 

тук по-долу:

–  1988 г. – 300 000 000 лв.

–  1989 г. – 450 000 000 лв.

–  1990 г. – 650 000 000 лв.

–  1991 г. – 800 000 000 лв.

–  1992 г. – 1 000 000 000 лв.

Планираната от ЗТМ продукция като видове изделия e посочена в Приложе-

ние 1 към настоящия договор.

Продукцията, произведена за периода до 1992 г., е с цел продажба от ЗТМ, 

както следва:

–  Около 65% ще бъдат предназначени за НРБ и страните членки на СИВ;

–  Около 35% ще бъдат предназначени за продажба срещу твърда валута.
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1.2. Подобряване на качеството на изделията на ЗТМ с цел качеството на 

изделията на ЗТМ да бъде конкурентоспособно на международния пазар.

За тълкуване от ЗТМ на горепосоченото и когато контекстът по-долу в дого-

вора го изисква, това означава производствени цехове, състоящи се от стома-

нодобивен, стоманолеярен, ковашки, термообработка, механична обработка, 

цех заваръчни конструкции и непроизводствените цехове, които са пряко 

свързани с горните производствени цехове.

1.3. Постигане на висока производителност на ЗТМ на основата на:

а) Подобряване на организацията на ЗТМ;

б) Подобряване на трудовата дисциплина;

в) Подобряване на производствените стандарти;

г) Увеличаване на производителността на труда;

д) Икономично изразходване на енергия, суровини и материали;

е) Намаляване на себестойността;

ж) Правилно разпределение на инвестициите на ЗТМ, които ще бъдат

усвоявани от този момент нататък.

1.4. Повишаване на уменията на персонала на ЗТМ.

ЧЛЕН II

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Предмет на настоящия договор е цялостно проучване на ЗТМ за целите 

на договора и оказване на техническа помощ в следните сфери:

1) Общо планиране;

2)  Покупки и продажби, маркетинг, счетоводство и други ежедневни биз-

нес операции;

3) Производство;

4) Качествен контрол на продукцията;

5) Изготвяне на бюджет и контрол на себестойността;

6) Кадрова политика;

7) Технически разработки и подобрения;

8) Обучение на място на персонала на ЗТМ;

9) Поддръжка на съществуващи машини и съоръжения;

10) Други дейности.

2.2. КСЛ, на база познаването на ЗТМ като основен доставчик на собствено 

оборудване и на база на проучванията, направени на състоянието на ЗТМ 

като цяло, ще анализира пречките за изпълнение на целите на настоящия до-

говор и ще предложи необходимите мерки за тяхното преодоляване. Резул-
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татите от своите проучвания и предложенията си КСЛ ще отрази в подробен 

доклад, който ще бъде представен на ЗТМ в рамките на срока по настоящия 

договор.

Паралелно с този доклад в края на всеки месец, начиная от третия месец 

след датата на влизане в сила на настоящия договор, КСЛ ще представя на 

ЗТМ междинни доклади с предложения за подобряване на работата на ЗТМ 

и ще взема участие със своя персонал при тяхната реализация.

Горното включва обръщане на внимание и на следните сфери:

1)  Съществуваща система и методи на снабдяване със суровини, части и др., 

които да бъдат в хармония с производствените планове, различни начини 

за получаване на валута, необходима за внос на такива материали, части 

и др.

2)  Съществуващи проблеми във всеки цех по отношение на производството 

и правилните процедури на експлоатация и поддръжка.

3) Пазарни проучвания за продажби в страни извън СИВ.

2.3. КСЛ ще изпрати в ЗТМ квалифициран и опитен персонал за изпълнение 

на целите на настоящия договор, 15 до 20 души като първа група, в срок от 

1 месец след влизане на договора в сила, и 10 до 15 души като втора група, в 

срок от 2 до 3 месеца след влизане на договора в сила.

2.4. КСЛ ще обърне специално внимание на подбора и организираността на 

българския управленски и работен персонал, като приложи своя собствен 

опит от работа с кадрите.

В края на срока на настоящия договор КСЛ ще предложи програма за начина 

на предоставяне на управленски умения на КСЛ към ЗТМ.

Обучение на място ще бъде проведено от персонала на КСЛ, съгласно про-

грамите, които ще бъдат представени от КСЛ в срок от 3 месеца от датата на 

влизане в сила на настоящия договор.

2.5. КСЛ ще подпомогне ЗТМ при разширяване на инженеринговата дей-

ност на ЗТМ.

2.6. При участие в международни търгове за различни обекти в света, които 

съдържат материали, услуги, компоненти или съоръжения, които съответ-

стват на продукцията на ЗТМ, KСЛ ще изпраща запитване за такива достав-

ки и услуги на ЗТМ. Персоналът на КСЛ в ЗТМ ще оказва пълна подкрепа 

на ЗТМ, така че ЗТМ да може да предоставя на КСЛ конкурентни оферти.

2.7. КСЛ ще приеме две лица от персонала на ЗТМ за обучение по упра-

вление в собствените заводи на КСЛ в Япония за период от около 1 година. 
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Пътните и дневните разноски ще бъдат за сметка на ЗТМ, а квартирните 

разноски – за сметка на КСЛ. ЗТМ ще уведоми КСЛ за квалификацията 

и за датата на отпътуване на тези специалисти най-малко 1 месец преди 

тяхното заминаване.

ЧЛЕН III
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. Задължения на ЗТМ

3.1.1. ЗТМ ще даде на КСЛ пълна свобода да прилага своя опит и знания, да 

използва своя персонал и да прави всичко необходимо за правилното изпъл-

нение на настоящия договор и за реализиране на целите му.

3.1.2. ЗТМ ще оказва на КСЛ и на персонала на КСЛ максимално съдействие 

при изпълнението на техните задачи. Това включва и разбиране на обичаите 

и на предпочитанията на персонала на КСЛ, както и полагане на най-сери-

озни усилия за поддържане на атмосфера, която да благоприятства тяхната 

работа.

3.1.3. ЗТМ ще мобилизира усилията на целия свой персонал за навременно 

изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор.

3.1.4. ЗТМ ще представя на КСЛ всякакви данни, документи и информация, 

които притежава, необходими за изпълнението на договора.

3.1.5. ЗТМ ще уведомява прецизно КСЛ за ежедневните събития, разпоред-

би, укази и/или други, които могат да бъдат свързани с дейността на ЗТМ.

3.1.6. ЗТМ ще предостави на КСЛ свободен достъп до своите обекти и други 

места, който е необходим за изпълнението на договора.

3.2. Задължения на КСЛ

3.2.1. КСЛ ще полага същите грижи към ЗТМ и същите усилия при изпъл-

нение на договора, каквито полага във връзка със своите собствени заводи.

3.2.2. При изпълнението на настоящия договор персоналът на КСЛ, изпра-

тен в НРБ, ще съблюдава българските закони и установен ред.

3.2.3. Първата група персонал на КСЛ ще пристигне в ЗТМ в срок от 30 дни 

от датата на влизане на договора в сила.

3.2.4. КСЛ ще направи максимални усилия да изпълни настоящия договор, 

като използва местни суровини, материали и ресурси.

3.3. КСЛ ще има инициативата за изготвяне и представяне на ЗТМ на пред-

видените доклади и съвместно със ЗТМ ще се грижи за реализиране на пред-

лаганите мерки.
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3.4. Двете страни ще проучат и ще обсъдят различни начини за получаване 

на валута, необходима на ЗТМ за внос на материали, части и др. с цел валут-

на самоиздръжка на ЗТМ.

ЧЛЕН IV

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО,  

УСЛОВИЯ НА РАБОТА И ЖИВОТ

4.1. ЗТМ ще осигури подходящи условия на живот и работа, които ще 

удовлетворяват КСЛ.

4.2. Всяка страна ще съобщи на другата страна писмено служебните лица и 

техните заместници, които ще я представляват в течение на изпълнението на 

настоящия договор.

4.3. Упълномощените представители на страните, заедно със специалисти, 

ще правят периодични прегледи на:

а) Въпросите, свързани с изпълнението на договора;

б) Постигането на резултатите, които са цел на договора.

4.4. Хората от персонала на КСЛ, изпратени в България, никога няма да бъ-

дат смятани за служители на ЗТМ при никакви обстоятелства.

4.5. Условия за работа за персонала на КСЛ, които трябва да бъдат осигуре-

ни от ЗТМ

4.5.1. Работното време за персонала на КСЛ ще бъде същото, като за персо-

нала на ЗТМ, т.е. 8,5 часа при петдневна работна седмица. Като работни дни 

ще се приемат не повече от 4 дни за път.

4.5.2. ЗТМ за своя сметка ще осигури на КСЛ всички необходими условия за 

работа, в т.ч. и следното:

1) Съдействие на КСЛ при получаване на визи и документи, които могат да 

бъдат необходими, за да се даде възможност на персонала на КСЛ да предос-

тавя законно услугите си в България.

2) Придружаване и съдействие от страна на персонала на ЗТМ на персонала 

на КСЛ за безпрепятствено влизане и излизане от България.

3) Определяне на хора от персонала на ЗТМ, които да бъдат партньори на

персонала на КСЛ, изпратен в ЗТМ.

4) Предоставяне на персонала на КСЛ на информация, в т.ч. чертежи, специ-

фикации, данни, документи, договори, данни по калкулиране на себестой-

ността, организационни схеми и др., които КСЛ и персоналът на ЗТМ смет-

нат за необходими.
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5) Ако след консултиране някой член на персонала на КСЛ трябва да извър-

ши пътуване до място извън Радомир, България, всички направени необхо-

дими разноски ще бъдат за сметка на ЗТМ.

6) Осигуряване на подходящи канцеларии и канцеларско оборудване на 

КСЛ според необходимостта.

7) Осигуряване на секретарски услуги, включително чертане, копиране, 

машинопис, местен телефон, телекс за КСЛ и други резонни услуги.

8) Осигуряване на лични средства за безопасност, необходими в завода, 

като шлемове и ръкавици.

9) Осигуряване на първа помощ.

10) Осигуряване на подходящи мебелирани квартири в гр. Радомир и в 

хотел „Атлас“ в Перник, в т.ч. консумативи.

11) Осигуряване на транспорт от и до летището, хотела, канцелариите и 

завода.

12) Осигуряване на медицинско обслужване, така че, когато някой член 

на персонала на КСЛ се разболее или бъде наранен, ЗТМ ще понася всич-

ки разноски за резонно и подходящо медицинско обслужване, в т.ч. раз-

носки за живот и болногледачка в България. В случай че КСЛ поиска 

член на персонала на КСЛ да бъде върнат в Япония поради заболяване, 

нараняване или смърт, КСЛ ще понесе разноските за пътуването в резул-

тат на връщането на такъв член на персонала или на тялото в Япония. 

Ако това заболяване, нараняване или смърт са настъпили вследствие на 

необезопасеност в ЗТМ и ако ЗТМ е демонстрирал и се е съгласил за по-

добна необезопасеност, ЗТМ ще понесе разходите за подобно пътуване 

или транспортиране.

13) Самолетните разноски на членовете на персонала на КСЛ за тяхното 

първо пристигане в България и окончателно отпътуване от страната, Оса-

ка-Токио-София, в бизнес класа, ще бъдат платени от ЗТМ. 

14) Разходи за морски или въздушен транспорт между България и Япония 

за справочни документи, чертежи и др. материали, необходими за оказва-

нето на услугите и за потребностите на персонала на КСЛ.

15) По 18 лв. на календарен ден на всеки член от персонала на КСЛ за по-

криване на потребностите.

16) Осигуряване на необходимия брой преводачи.
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17) Всеки член на персонала на КСЛ, работил в България за период от 6 

месеца или повече, ще има право на 15 дни отпуск (в т.ч. дните за път). 

Такъв член ще има право да извърши пътуване до Япония или до един 

европейски град, като самолетните разноски в едната посока ще бъдат за 

сметка на ЗТМ, а самолетните разноски за връщане – за сметка на КСЛ. 

По време на отпуските на персонала на КСЛ няма да бъде заплащано въз-

награждение в японски йени и дневни ставки в лева.

ЧЛЕН V

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Общата цена на настоящия договор възлиза на 350 500 000 японски 

йени (триста и петдесет милиона и петстотин хиляди японски йени).

5.2. Цената, определена в чл. V, т. 5.1., ще бъде платена от ЗТМ на КСЛ в 

японски йени чрез първокласна японска банка, кореспондент на Българска 

външнотърговска банка (БВТБ), по следния начин:

В края на всеки тримесечен период от датата на влизане на настоящия до-

говор в сила ЗТМ ще плаща сумите за техническа помощ чрез телеграфен 

превод срещу представяне от страна на КСЛ на следните документи. По-

следното плащане ще бъде извършено на 15.04.1988 г. 

–  Фактура за сумата в 3 екз.;

–  Работен отчет за техническата помощ, надлежно подписан от упълномо-

щени представители на ЗТМ и КСЛ в 3 екз.

5.3. За да гарантира горното задължение за плащане, ЗТМ ще уреди при 

БВТБ издаването на гаранция в полза на КСЛ във форма, посочена в При-

ложение 2.

Тази гаранция ще бъде издадена в срок от 30 дни след влизането на насто-

ящия договор в сила за сумата 350 500 000 японски йени  и ще бъде нама-

лявана със сумата на всяко плащане и ще има валидност 12 месеца след 

влизане в сила на настоящия договор.

ЧЛЕН VI

СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

6.1. Общият срок за реализация на договора е до 31.03.1988 г.

6.2. Страните до 15.02.1988 г. ще обсъдят възможностите за сключване на 

договор за тоталното управление на ЗТМ от КСЛ за срок от 5 години.
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ЧЛЕН VII

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

ПРИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

7.1. Страните по настоящия договор ще бъдат освободени от отговорност за 

неизпълнение, забава или някакво друго нарушение на техните задължения 

по настоящия договор, ако те са причинени от форсмажорни обстоятелства. 

Разбира се и се съгласува от страните по настоящия договор, че форсма-

жорни обстоятелства означават всякакво събитие, случай и обстоятелство от 

значение за изпълнение на договора, което не може да се предвиди и е от из-

ключително естество и извън контрола на засегнатата страна. Такива могат 

да бъдат: природно бедствие, война и други събития от подобен характер.

7.2. Страните приемат, че стачка или локаут, или други действия на про-

мишлени работници или чиновници на страните към настоящия договор 

няма да представляват форсмажорни обстоятелства.

7.3. В случай на форсмажорни  обстоятелства и доколкото тези обстоятел-

ства се отразяват на сроковете за изпълнение на задълженията по настоящия 

договор, съответният срок ще бъде удължен толкова, с колкото това изпълне-

ние е възпрепятствано или забавено от форсмажорните обстоятелства.

7.4. Заинтересованата страна ще уведоми другата страна писмено за започ-

ването и/или прекратяването на такова форсмажорно събитие.

ЧЛЕН VIII

ЗАСТРАХОВКИ

8.1. Всяка от страните застрахова собствения си персонал и принадлежа-

щите  материални ценности по своя преценка, на свой риск и на своя 

отговорност. 

8.2. Наличността и/или начинът на сключване на застраховки от едната 

страна нито ползва, нито вреди на другата страна.

8.3. При поискване, ЗТМ оказва съдействие на КСЛ за получаване на за-

страхователните условия на Булстрад и за сключване на исканите от КСЛ 

застраховки при същия застраховател, без това да ангажира ЗТМ по какъв-

то и да е начин.

ЧЛЕН IX

АРБИТРАЖ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

9.1. Всички неуредени спорове във връзка с настоящия договор, неговите 

приложения и допълнения се решават окончателно от състав от 3 арбитри, 
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в съответствие с Правилника за помирение и арбитраж на Арбитражния 

съд при Международната търговска камара в Париж, без за това да е необ-

ходимо отделно арбитражно споразумение.

9.2. Всяка от страните има право да посочи свой арбитър в срок, опреде-

лен от Арбитражния съд, а двамата, избрани от страните арбитри, избират 

председател на арбитражния състав в същия срок, който трябва да бъде 

лице от трета националност. Ако срокът за посочване на арбитри и/или 

за избор на председател на състава не бъде спазен, същият се определя от 

Арбитражния съд.

9.3. Арбитражното производство се провежда в Париж, Франция, на ан-

глийски език, като споровете се решават съобразно договора, приложени-

ята и допълненията му. Относно неуредените в тях въпроси се прилагат 

разпоредбите на френското материално право.

9.4. Постановеното от Арбитражния състав решение е окончателно и за-

дължително за страните и подлежи на незабавно изпълнение. Ако то не се 

изпълни доброволно, всяка от страните може да поиска принудителното 

му изпълнение от компетентния съд по местоизпълнението му.

ЧЛЕН Х  

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор влиза в сила след одобрението му от компетент-

ните органи на двете страни, но не по-късно от 30 дни от подписването 

му. Ако договорът не бъде одобрен от една от страните, той ще се смята за 

невалиден и страните нямат право на искания по него.  

ЧЛЕН XI

ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1. За оперативно изпълнение на настоящия договор водещата българска 

страна ще бъде СО „Тежко машиностроене“.

11.2. След сключване на настоящия договор всички предшестващи доку-

менти и разменената между страните кореспонденция губят своята юриди-

ческа стойност, освен ако не са включени в настоящия договор.

11.3. Приложенията към настоящото представляват неразделна част от до-

говора.

11.4. Корекциите и допълненията към договора ще бъдат изготвяни в пис-

мена форма.
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11.5. Цялата комуникация във връзка с настоящия договор или неговото 

изпълнение ще бъде в писмен вид.

11.6. При необходимост двете страни съставят протоколи и ще ги подпис-

ват съвместно.

11.7. При поискване от ЗТМ, КСЛ представя техническа документация, ноу- 

хау, лицензи и др. при отделни условия и цени само когато те са свързани с 

комплектни обекти, линии и машини в съответствие с целите на настоящия 

договор.

11.8. По време на периода на валидност на настоящия договор и в течение 

на 10 години след неговото изтичане нито КСЛ, нито ЗТМ няма да разкри-

ват без предварително писмено съгласие на другата страна никакви стан-

дарти, информация, ръководства, чертежи и ноу-хау с гриф „поверително“ 

на трета страна.

ЗТМ, както и КСЛ ще предотвратяват всякакво неволно разкритие на така-

ва информация, предоставена от другата страна, и ще вземат всички необ-

ходими мерки за предотвратяване на такова разкриване от когото и да било 

от своите служители.

11.9. За период от 10 години КСЛ ще смята за конфиденциални всички 

данни и информация по отделните договори, които ЗТМ е сключил с други 

фирми, които КСЛ са получили от ЗТМ или са узнали във връзка с изпъл-

нението на настоящия договор. КСЛ няма право да произвежда в своите 

собствени заводи по документация, ноу-хау и лицензи, които КСЛ са узна-

ли от ЗТМ при изпълнение на настоящия договор и които са собственост 

на ЗТМ.

11.10. Настоящият договор не представлява пречка за страните да сключ-

ват и други споразумения за сътрудничество, коопериране или съвместна 

дейност с други фирми, доколкото те не противоречат на настоящия дого-

вор и спазват условията на предходната точка.

11.11. Думи, употребени само в единствено число, включват и множестве-

но число и обратно, където контекстът изисква това.

11.12. Официалният език, който ще бъде използван при тълкуването    

изпълнението на договора, ще бъде английският.

11.13. Никоя от страните няма да носи отговорност за никакви непреки, 

последстващи загуби или щети, понесени от другата страна и възникнали 

от изпълнението на договора.
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11.14. Всички писмени съобщения ще бъдат връчвани срещу подпис на 

упълномощен член на персонала на другата страна или изпращани по пре-

поръчана въздушна поща, или телеграфно, или по телекса, или чрез фак-

симиле и ще бъдат отправяни на съответния адрес, посочен по-долу, освен 

ако не бъде заменен с друг адрес чрез писмено съобщение.

11.15. Ако се наложи полагане на извънреден труд и такъв труд бъде поло-

жен, той ще бъде компенсиран чрез ползване на свободни дни.

KOBE STEEL LTD

8-2, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Japan

Машиноекспорт, София, България

Ул. „Аксаков“ 5

СО „Тежко машиностроене“

Радомир, 2400

Настоящият договор е съставен на английски език в 2 екз. и е сключен чрез 

надлежно упълномощените представители на страните на посочената в

началото за договора дата.

ЗА ТД „МАШИНОЕКСПОРТ:   ЗА КОБЕ СТИЙЛ:

ЗА СО „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ“:

09.04.1987
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Споразумение към договор № 2767190 
(оригинал)
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Споразумение  
към договор № 2767190 

(превод)

Във връзка с изпълнение на договор № 2767190 за техническа помощ и съ-

трудничество със ЗТМ Радомир, днес..................., от една страна, ЕК Тежко 

Машиностроене Радомир, Машиноекспорт ТК и Kobe Steel Ltd., Япо-

ния, от друга страна постигат съгласие за следното:

В съответствие с параграф V от договор 2767190 общата сума от 350 000 000 

(триста и петдесет милиона и петстотин хиляди) японски йени, изчислени 

на последващата база, ще бъдат изплатени на Kobe Steel Ltd (KSL).

Възнаграждение за персонала на KSL на човек/работен ден в размер на 42 

500 японски йени. 

Разход за KSL Япония Главен офис в размер на 70 000 000 японски йени.

1. Общата цена определена в параграф V на договор 2767190 е калкулирана 

на базата на:

1 (един) генерален директор

5 (пет) директори

24 (двадесет и четири) души персонал (включително един преводач) плюс 

гореспоменатата сума за KSL Япония Главен офис.

Общата сума е условна и ще бъде коригирана според точния брой на KSL 

персонала, изпратен в ЗТМ, и периода на техния престой.

2. Сумата за KSL Япония Главен офис ще бъде изплатена от ЗТМ на 4 равни 

части, фактурирани като отделни точки във фактурите за възнаграждението 

на KSL персонала. 

3. Заплащането за  KSL персонала и KSL главния офис ще се прави в края на 

всеки тримесечен период от ефективната дата на договора.

Последното заплащане ще се направи на 15.04.1988.

Това споразумение е неразделна част от договор № 2767190. Споразумение-

то е строго секретно и двете страни обещават да не го разкриват пред трети 

страни и да го пазят регистрирано отделно от договора.

За Машиноекспорт ТК:    За Kobe Steel LTD:

За „ЕК Тежко машиностроене“:  09.04.1987
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Оценка на резултатите и перспективите  
от обединението с НКМЗ (Новокраматорски  

машиностроителен завод) – Киев,  
и сдруженията със западните фирми
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Обзор на сътрудничеството с Х. Шпроо
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Обяснение за срещите и договорките 
като предпоставка за подписване на договор
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Писма с предложения от западни фирми

Сътрудничество между РАДОМИР – МЕТАЛ и ЩАЙНХОФ Гмбх & Ко
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПИСМО до СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  
на КРЪГЛАТА МАСА  

г-н Георги Пирински, г-н Жельо Желев
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Писмо от Тодор Живков до мен  
за получаването на орден „Георги Димитров“
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Проектът „Ран-Ът“ 

*  Поместваме избрани извадки от доклада, а пълния текст може-
те да намерите на:

   http://www.omda.bg/public/bulg/Ran/ran_new/data/page0.html
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Въведение

За проекта

Мирните революции, които се развихриха сред нациите на Източна Евро-

па, срутиха диктатори, създадоха демокрация и освободиха народи те, като 

им дадоха възможност отново да се приобщят към Запада. Тези революции 

разкриха пред света опустошението и разрухата, които наложиха на иконо-

миките на тези страни четири десетилетия на социали зъм. Ускоряваща се 

инфлация, тежки, обременяващи дългове, безработица, недостиг на основни 

стоки, остарели и неефективни заводи и влошаващ се стандарт на живот са 

симптомите на разрухата, която из мъчва тези новоосвободили се нации.

В нетърпението си да направи прехода от комунизъм към демократичен 

капитализъм всяка от тях предприема основно икономическо, соци ално и 

законодателно реконструиране. Въпреки че целта е еднаква – развитие на 

пазарна икономика, която драматично ще повиши жизне ния им стандарт, те 

подхождат към нея по различен начин. Без да имат някакъв ръководен план, 

задачата, с която ще се сблъскат, е действител но героична по своя мащаб и 

преизпълнена с рискове.

По подобие на новоосвободените си съседи България е избрала пътя към 

демократичния капитализъм и е направила редица важни стъпки в тази на-

сока, но има да се вършат още много и много неща. Признавайки този факт, 

новото правителство на България се обърна за съдействие към Фондацията 

на Националната камара. Със своя значителен опит в подпомагането на стра-

тегиите за растеж в условията на свободна пазар на икономика в развиващи-

те се страни фондацията се отзова на повика и събра екип от американски 

експерти от деловите и академичните сре ди, който да разработи всестранен 

план за насочване на България към пазарна икономика. Екипът посети Бъл-

гария в края на м. август 1990 г. и се срещна с българските си партньори 

за оценка на положението и опре деляне на най-подходящ курс за действие. 

Настоящият доклад е кулми нация на положените от тях усилия.

Фондацията на Националната камара е независима организация с идеална 

цел за проучване на данъчната и обществената политика и е член на Търгов-

ската камара на САЩ. От своето основаване през 1967 г. досе га фондацията 

е изучавала нововъзникващи въпроси с жизнена важност за икономиката и 

деловите среди и е служила за катализатор при прила гането на нови иници-

ативи в политиката на обществения и частния сектор.
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Глава 12
Зона за свободна инициатива в България:  

„Хонконг“ на Източна Европа
Марк К. Фрейзиър, Ричард У. Ран

Резюме

Търсейки нови пътища за развитие, България трябва да отдели особено 

внимание на създаването на зона за свободна инициатива от типа на Хон-

конг или Сингапур. Провеждането на съвременна либерализи рана поли-

тика, първоначално приложена в зона от 500 или 1000 кв. км, би създало 

единствен по рода си в Източна Европа стопански климат за инвестиране, 

създаване на работни места, развитие на износа и квалификация на ка-

дрите. От твърде ограничения успех на съществуващите зони за свободна 

търговия в България става ясно, че предоставените им възможности и на-

ложените ограничения не съответстват на тези, при лагани в международен 

план.

В други райони на света свободните зони, които предлагат широк диапазон 

от стимули, осигуриха просперитет на страните – спонсори. Изди гането 

на Азия като център на производство, предназначено за експорт, се дължи 

най-вече на свободните икономически зони. Свободните прис танища на 

Сингапур и Хонконг повдигнаха жизнения стандарт на свое то население 

до второ място в Азия (след Япония) чрез свеждане до минимум на мит-

ническите и данъчните такси. Корея, Тайван и Малайзия видяха в своите 

зони за обработка на стоки за износ – индустриални паркове със специален 

статут (освободени от данъци и относително небюрократизирани), ката-

лизатори за преориентиране на икономиката си от затворена към откри-

та. В последно време Китайската народна република, Мавриций, Индия 

и Доминиканската република станаха лидери в изграждането на свободни 

икономически зони.

Подобни „парникови“ условия за експортната индустрия се оказаха изклю-

чително полезни за много страни. До този момент в света свободните зони 

са създали над 3 милиона работни места и над половината от нетния валутен 

приход от стокообмен на такива страни като Тайван се осигурява от фирми 

от свободни зони. Много от зоните сега са водещи при въвеждането на нови 

технологии. Заобикаляйки традиционния дър жавен монопол върху сателит-
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ните телекомуникации и енергетиката например, свободните зони започват 

да привличат трудоемки софтуер ни разработки и операции по обработка на 

информация. Конкурентоспособните цени на комуникационните връзки да-

ват възможност на фирмите и техническите институти, с филиали в зоните, 

да получават с помощта на дистанционни системи за обучение достъп до 

менажерски и инженерингови курсове на приемливи цени.

Една частна Корпорация „Черно море“, използваща чужд и местен частен 

капитал, би могла да се наеме с изграждането в България на зона за сво-

бодна инициатива с размера на Хонконг. За постигането на тези цели пра-

вителството на България би трябвало да приложи определени стимули на 

свободния пазар, както това се прави в най-добрите свобод ни зони. Земята 

трябва да се предлага под наем, а не да се продава на чуждите фирми, за да 

се избегне притежанието  от чужденци. Българс ките граждани и българ-

ското правителство ще участват в подялбата на доходите, натрупани чрез 

даваните под наем земи на зоната. Тези при ходи би трябвало да съответ-

стват на размера на либерализирането на деловия климат в зоната. Бълга-

рия има възможност да набере опит чрез пълни, а не частични реформи 

и да реализира собствена икономи ческа изгода в такава зона за свободна 

инициатива. Нещо повече, в усло вията на нарастващата конкуренция на 

международния пазар такава стратегия може да превърне България в си-

ноним на непропуснати въз можности в очите на международния бизнес. 

Най-голямата печалба за българския народ от тази дейност биха били но-

вите работни места, но вите технологии, новият опит в управлението, до-

пълнителните източни ци на стоки и услуги и по-високият жизнен стандарт.

 

Въведение

Страните, търсещи начини за създаване на нови работни места и за подо-

бряване на своя износ, разбраха, че политиката на икономическа либера-

лизация е средство за успех.

Все пак в условия, при които централизираното планиране, бюрокрация-

та и високите данъци преобладават, провеждането на радикални ре форми 

остава под съмнение. За да се възползват от политическата либерализа-

ция при минимум политическа съпротива, страните все по-често намират 

смисъл в създаването на свободни зони – географски об ласти, предлагащи 

всестранни облекчения на традиционно упражняваните ограничения вър-

ху производствените сектори. Такива зони подпомагат мобилизирането на 

частните чужди и местни инвести ции и същевременно създават неоценим 
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демонстрационен ефект (и организационен опит) за правителства – спон-

сори на новата икономическа политика.

Видове зони

Свободните зони са една от най-старите и нови инициативи на човечест-

вото за икономическо развитие. Още от времето на финикийците страни-

те, търсещи начин да привлекат международната търговия, са определяли 

географски зони, свободни от обичайните данъци, мита и бюрократични 

процедури.

Независимо от наличието на различни видове свободни зони в момента, 

общото в тях е:

•   освобождаване от данъци или рязко намаляване на равнището им при 

облагане на стопански дейности;

•   безмитен внос на стоки, използвани за производство на стоки за износ;

•   облекчен контрол на обмена на валута;

•   създаването на „едностепенни“ центрове за издаване на разрешения;

•   разрешения за създаване на фирми, представляващи 100% чужда соб-

ственост. Но най-важният елемент в успеха на дадена зона е предска- 

зуем – бе зотказен достъп на частните фирми до стимулите на свобод-

ната зона – готовност (практическа и по документи) за автоматично и 

експедитивно узаконяване на инвестиционните проекти в зоните.

Развитието на свободните зони в наши дни премина през три основ ни 

етапа:

Етап I: Зони за складиране/прехвърляне на товари
Това е класически вид свободна зона, даваща възможност на фирми те да 

складират, инспектират, пакетират, етикетират и прехвърлят това ри със 

стоки, освободени от митнически такси и други държавни налози. Още 

от времето на финикийците, старите гърци и римляните правител ствата 

са привличали търговията чрез приемането на политика „долу ръцете“ 

от определени области. Лигата на Ханзата на свободните зони послужи 

като двигател за излизането на Северна Европа от средните ве кове. Днес 

по света съществуват повече от 200 малки свободни зони за складиране и 

пласмент.

Етап II: Свободни промишлени зони (Зони за обработка на стоки за износ)
Преди няколко десетилетия в Шанън – Северна Ирландия, беше отбелязан 

поврат в историята на свободните зони. Създадена беше първа та зона за 
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обработка на стоки за износа (ЗОИ) – промишлен комплекс, предлагащ 

стимулите на свободните зони за износ на монтажни и производствени 

дейности. Оттогава ЗОИ се радват на изключителен успех, което доведе до 

бързото нарастване на броя им в развиващите се страни през последните 

две десетилетия. В момента функционират повече от 145 зони в над 40 

страни, в сравнение с по-малко от двайсетина в страни през 1969 година.

Там, където съществуват благоприятни и ясни условия за създаване то на 

ЗОИ, тенденцията е чуждите и местните инвеститори да отклик ват бър-

зо на съответните икономически възможности, най-вече на икономията на 

работна заплата, която понякога достига 90% от тази в развитите страни 

(тези икономии с времето намаляват, тъй като новите работодатели в ЗОИ 

повишават надниците). Фирмите за електроника и конфекция представля-

ват заедно около 75% от дейността на ЗОИ. Дру ги важни сектори включват 

преработване на селскостопанска продук ция, мебелна и обувна промиш-

леност, кожени изделия, играчки, спортни артикули, домашни потреби, 

фармацевтични и други производ ства на леката промишленост. Повече-

то фирми в ЗОИ внасят полугото ви компоненти за производство, монтаж  

и опаковане и изнасят готовата продукция за първоначалните   пазари, 

обикновено САЩ, Западна Ев ропа, а напоследък и развитите страни на 

Далечния изток.

Етап III: Комплексни зони за свободна инициатива (свободни пристани-
ща, специални икономически зони, зони за обработка на информация)
Постиженията в практиката на свободните зони в световен мащаб вече не 

се свеждат до улесненията, предоставени на дадена група инвес титори, 

било то за складиране, или лека промишленост. Днес най-могъ щите при-

мери за успех на свободни зони могат да се видят в зародилия се вид ком-

плексни свободни зони.

Този вид води началото си от свободните пристанища на Хонконг и Син-

гапур, които пък водят своето начало от складовите и разпредели телните 

центрове от 19. век. В следвоенния период и двата центъра успеш но при-

влякоха чуждестранни монтажни операции и производства на леката про-

мишленост успоредно с развитието на зоните за обработка на стоки за 

износ. И до днес тези свободни пристанища в много отношения са забеле-

жителни с успеха си в привличане на частни инвестиции във финансовото 

обслужване, туризма и информатиката, както и със стимулирането повече 

на местната, отколкото на чуждестранната инициатив ност.
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Специфични моменти в тази нова категория са:

•  Интегрирани промишлени финансови и курортни области
Съгласно съглашението от Хоксбил Крик (1955 г.) правителство то на Ба-

хамските острови разреши безмитен режим, данъчни облек чения и ими-

грационна гъвкавост за подпомагане на развитието на частния сектор на 

територията от 138 888 акра на остров Голяма Бахама. През изтеклите 30 

години частно финансираната пристанищна служ ба на Голяма Бахама фи-

нансира изграждането на международно ле тище, дълбоководно пристани-

ще, промишлен парк, производствени предприятия, интензивен туризъм 

и жилищно строителство. Успехът на свободното пристанище въодушеви 

американската многонацио нална корпорация „Gulf + Western“ да започне 

изпълнението на подо бен проект през 1969 г. в западната зона Ла Романа 

в Доминиканската република. Чрез блокиране на валутата корпорация та 

създаде първата зона за обработка на експортни стоки в страната (днес с 

над 15 000 работници), а освен това построи летище, междуна родно при-

знат институт по изкуствата и световно известния курорт Каза де Кампо.

•  Специални икономически зони
През 1978 г., в съответствие с едно решение на Китайската народна ре-

публика за провеждане на икономическа политика с по-силна вън шна 

ориентация, бяха определени четири специални икономически зони с цел 

привличане на чужди инвестиции, подпомагане на добрата квалификация 

и засилване трансфера на технологии. До края на 1980 г. успехът на тези 

първи зони накара правителството да даде статут на Специална икономи-

ческа зона на целия остров Хайнан и да предос тави подобни стимули на 

над 140 крайбрежни града. Към настоя щия момент съществуват повече от 

9 милиарда щатски долара, получени от чужди инвестиции в специалните 

икономически зони, предимно от предприемачи със седалище в Хонконг.

•  Зони за обработка на информация
През последните години в Ямайка и Доминиканската република се поя-

виха нов тип комплексни свободни зони. В свободната зона Монтего Бей, 

първата зона, предназначена за привличане на чужди информационни ин-

дустрии, над 1000 жители на Ямайка в мо мента работят по износа на тек-

стообработка, въвеждане на данни, на биране и „телемаркетингови“ услу-

ги. През октомври 1989 г. беше пуснат в действие телепорт, финансиран от 

АТ&Т (Cables & Wireless) и разположен в зоната, който предлага най-кон-

курентоспособните ус луги за приемане и предаване на звук и данни в ра-
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йона. В Доминикан ската република ползувателите на зоните за обработка 

на информация се обслужват от два частни телепорта – една неподвиж на 

земна станция, използваща спътник на Раn American, и една под вижна зем-

на станция, собственост на GТЕ.

Възможности за зони за свободна инициатива в България

България има много дадености, които могат да допринесат за успех в ерата 

на комплексните зони за свободна инициатива. Независимо от то ва, че е 

изостанала по отношение на океанския и въздушния достъп до западноев-

ропейските пазари (в сравнение с някои конкуренти) страната има следни-

те преимущества:

•   идеално за търговия разположение на Черно море;

•   липса на конкуренция от близки световни пристанища и летища;

•   нови връзки между речните системи на Рейн и Дунав;

•   стратегическа икономическа позиция (поради месторазположението на 

Черно море и близостта до съветската речна система) за реализи ране на 

печалба от насочването на съветските републики към пазар на икономика;

•   живописно крайбрежие с благоприятен климат.

Една свободна зона в България с конкурентоспособни стимули на отрасли-

те, работещи за износ, може да изиграе важна роля в съживяване то на ико-

номиката на страната. На територия от 500–1000 кв.км частен консорциум 

за развитие може да финансира създаването на сво бодно пристанище от 

типа на Хонконг, поощрявайки инвестициите в експортноориентираните 

сектори – промишленост, финанси, туризъм, складови/пласментни опера-

ции, обработка на информация.

Зоната би трябвало да бъде отворена еднакво за чужди фирми, смесени 

предприятия и местни компании, заети с експортна дейност. Потен циални 

елементи на такъв проект биха могли да бъдат: международно летище, 

пристанище, промишлени и административни паркове, курорти и обшир-

ни жилищни комплекси както за българи, така и за чужденци.

Свободната зона трябва да бъде водеща в осигуряването на съвременно 

управление на стопанската дейност и техническо обучение на кадрите в 

района. Използвайки международните комуникационни връз ки на конку-

рентни цени, тя би могла да установява контакти с европейс ките, северно- 

американските и азиатските университети, които излъчват на живо инже-

нерингови курсове на далечни разстояния за различни сте пени на обуче-
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ние. Тези „телеуниверситетски“ курсове дават възможност на институтите 

и промишлеността да бъдат винаги в крак с технически те нововъведения 

при минимални разходи, без да се налага командирова нето на специалисти 

за допълнително обучение. В качеството си на свързващо звено за органи-

зиране на курсове на обучение в различни сектори както от местни, така 

и от чужди институти, българската зона би могла да стане известна в цяла 

Източна Европа като превъзходен център за популяризиране приложение-

то на информационните техноло гии.

Като средство за осигуряване на развитието на местната и на чуждестран-

ната инициатива основен компонент на свободната зона трябва да бъдат 

услугите, предоставяни от т.нар. „бизнес-инкубатори“. Стотици общини в 

Северна Америка като неразделна част от стратегията си за икономическо 

развитие сега осигуряват такива „бизнес-инкубатори“ с цел да подпомог-

нат новосъздадените предприятия. „Инкубаторите“ обикновено предлагат 

съвместно използване на приемни, реферативни библиотеки, факсимилно 

оборудване, зали за конференции, секретарски и преводачески услуги в 

удобни за дадена дейност помещения. Освен задоволяване на тези еже-

дневни нужди, „инкубаторите“ често действат като канал на опитните биз-

несмени и доставчици на рисков капитал за стратегическо и тактическо 

насочване на новите предприятия.

За осъществяване на свободна зона в горния мащаб правителството може 

да учреди частен консорциум за развитие съгласно Указ 2242. Тази корпо-

рация, наречена „Черно море“, би могла да получи земя под наем по дълго-

срочен договор, която да се предостави на частни групи за раз витие, както 

е случаят със специалните икономически зони в Китай. Там на частни фир-

ми, участващи в изграждането на зоната, се предоста вят недвижими имоти 

под наем за 40- до 70-годишен срок.

Тъй като проектът ползва статут на свободна зона и фирмата би мог ла пря-

ко да събира наемите в твърда валута, Корпорация „Черно море“ би могла 

да възстанови своите инвестиции без създаване на напрежение в платеж-

ния баланс на БНБ. Друг положителен ефект може да се полу чи посред-

ством неинфлационен дълг от обмен на ценни книжа на консорциума за 

развитие. Българският външен дълг например би могъл да бъде разменен 

срещу лихвите от дългосрочния наем на недостатъчно оползотворените 

държавни земи, включени в зоната.
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Ангажименти, необходими за постигането на успех

При широко утвърдените схващания на инвеститорите относно рисковете 

при осъществяване на бизнес в Източна Европа реално съществуващите 

препятствия, които възникват пред инвеститорите, трябва да бъдат ефек-

тивно отстранени, за да може проектът да бъде привлекателен за частните 

инвеститори от финансова гледна точка.

В съответствие с това българският „Хонконг“ ще изисква ангажимент за 

приемане на официално законодателство и разпоредби, които да са еднак-

ви или да превъзхождат най-доброто, което понастоящем предлагат за-

конодателните актове за свободни зони в световен мащаб. Целта на този 

официален ангажимент ще бъде уведомяване на инвеститорите, че спон-

сориращата страна е създала най-доброто място в Из точна Европа за осъ-

ществяване на бизнес.

За да може инициативата да успее, предимство трябва да бъде даде но на 

готовността на България да действа експедитивно за издаване на разреше-

ния на инвеститорите. За разлика от Сингапур и Хонконг, къде то инвести-

торите могат да регистрират стопанска дейност за един сле добед, чуждите 

инвеститори смятат Източна Европа за район, в който гъмжи от закъснения 

и несигурност при получаването на разрешения за осъществяване на сто-

панска дейност. Така че съществен момент е да се осигури съответствие 

със стандартите за експедитивност и сигурност, съществуващи в тези две 

свободни пристанища – двете най-успешни свободни зони в света.

Вторият най-важен критерий за успех е реален пакет от стимули. За да 

бъде конкурентоспособна в международен мащаб, България трябва да има 

готовност да въведе свойствените за свободната зона стимули, които зна-

чително намаляват (или премахват) данъците и валутния риск, осигуряват 

гаранции срещу евентуална национализация, изглаждат липсата на гъвка-

вост в Кодекса на труда и при получаването на работни ви зи и позволява 

на частния сектор да осигурява (или поне да управлява) множеството ос-

новни производства и услуги.

Освен тези фактори много съществени са ангажиментите за избягва не на 

потенциалните проблеми при решаването на процедурни сблъск вания и 

отговорности между зоната и централната банка, митницата и съдилища-

та на държавата-спонсор. Постигането на такива комплексни подобрения 

рязко ще снижи както явните, така и подмолните данъци, с които понастоя-

щем се сблъскват частните инвеститори в района, като ги извеждат на рав-
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нището на най-бързо развиващите се икономики в света. Ако се предвижда 

такъв подход, ще последва значителен и бърз приток на частни инвестиции 

в свободната зона. Чрез това директно ще се отговори на интересите на 

България от нови работни места и печал би от износ.

Законодателни и регулационни ангажименти

За да осигури успех на програмата на свободната зона, правителство то на 

България трябва да ревизира Указ 2242 съгласно препоръките в раздела 

за структурата на международната търговия, който да служи ка то магнит 

за нови, ориентирани към експорт инвеститори. За да бъде този закон на 

световно ниво, трябва да наблегне на следното:

Значително опростени процедури за издаване на разрешения за инвести-

ции на фирми в зоната за свободна инициатива. Понастоящем инвести-

торите в България и в другите източноевропейски страни са по правило 

задължени да се отнесат към редица министерства и организа ции с цел 

получаване на разрешение за инвестиране. Тези проблеми се утежняват 

от обработката на заявленията едно по едно съгласно крите рии, които са 

неясно формулирани и могат да се интерпретират по раз лични начини. В 

резултат фирмите, които искат да започнат някаква дейност, могат да ча-

кат месеци или години. По-нататъшното прилагане на такава система в 

свободната зона на Корпорация „Черно море“ ще отблъсне голяма част от 

фирмите.

Въпреки че Полша и други източноевропейски страни понастоящем при-

емат закони, целящи намаляване на несигурността и забавянето на разре-

шенията за инвестиции, българската свободна зона ще има възможност да 

ги опрости максимално, като приеме сингапур ската или хонконгската сис-

тема за регистрация на инвестициите, при която бъдещият ползувател на 

свободната зона може да попълни съот ветните документи за регистриране 

на фирмата и получаване на правен статут за започване на дейност за една 

сутрин или следобед. (Опросте ното получаване на разрешение за започва-

не на дейности, съчетано с минимални данъци, тарифи и правни ограни-

чения, създаде на свободни те пристанища Сингапур и Хонконг безценна 

търговска репутация). Следователно възприетото схващане по отношение 

на инвеститорите е: „невинен, докато не се докаже противното“, което 

е вдъхващо сигурност послание към частните фирми. Според регистра-

ционната система оба че всички инвеститори трябва да знаят, че ще бъдат 

лишавани от пра вата си в случай на фалшива или заблуждаваща информа-
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ция за своето положение и операции, при несъблюдаване на законите на 

обществено то здравеопазване и безопасността или при други нарушения 

на закона или договора. Съществуването на възможността за „проверка на 

място“ ще действа като спирачка за нежелани фирми, които биха могли 

при други обстоятелства да се стремят към осъществяването на бизнес в 

свободната черноморска зона.

Процесът на регистриране на инвестициите може най-добре да се осъ-

ществи, като страната-спонсор законно делегира своите функции на на-

истина „едностепенен“ център, управляван от Корпорация „Черно море“ и 

натоварен да одобрява или да не одобрява фирмите, които трябва да отго-

варят на прости квалификационни критерии (напр. да не произвеждат или 

пренасят оръжие, наркотици и токсични отпадъци). Тези критерии трябва 

да бъдат неутрални по отношение на размера на експортните операции и 

на местната или чужда собственост. Те не тряб ва и да са дискриминацион-

ни спрямо различните предприятия в зоната, пряко заети в експорта на сто-

ки и услуги, и компаниите, намиращи се в зоната и осигуряващи услуги по 

поддръжката на функциониращите в зо ната отрасли. (Местните продажби 

на всяка от намиращите се в зоната фирми на вътрешния пазар би трябва-

ло да се третират като внос и да са предмет на всички митнически такси и 

други данъчни облагания в България).

Либерализация на контрола върху пазара на работна сила

Съществуват значителни възможности за създаване на работни мес та чрез 

реформи в политиката по пазара на работна сила, без да бъдат засягани 

съществените гаранции за здравето и безопасността на работ ника. Върху 

фирмите от свободната зона не бива да се прилагат такива строги мерки 

за контрол и трябва да се търси облекчаване на стриктни те ограничения 

за назначаване и уволняване на работниците. Съществуващите кодекси 

на труда в много източноевропейски страни принуждават фирмите да из-

вършват скъпи, отнемащи много време процедури, когато се налага да съ-

кратят персонала. Българският закон за зоната би могъл да въведе по-голям 

баланс между интересите на ръководството и служителите, осигурявайки 

и на двете страни достатъчна гъвкавост, за да бъдат конкурентоспособни и 

да просперират на международния пазар.

Изглежда, че понастоящем съществуват и строги ограничения относ но на-

емането на работа в България на експатриран персонал. Получава нето на 

разрешителни за наемане на експатрирани лица вероятно е трудно. В из-
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вестни граници (може би 30–40% от работната сила) правителството спон-

сор може да упълномощи корпорация „Черно море“ да направи автоматич-

на процедурата за даване на визи за нуждите на фир ми на свободната зона, 

но със строги глоби за неверни данни от страна на фирмите за отделни 

лица. В хода на въвеждането на по-голяма автоматичност в тези области 

„Черно море“ би могла да помисли за клаузи в договорите си с наемателите 

в зоната, задължавайки ги да подпомагат обучението на българските слу-

жители с оглед попълването на техничес ки и управленски работни места.

Пълно освобождаване от мита

Високите мита понастоящем възпират много потенциални експортноори-

ентирани инвеститори, които при други условия биха разгледали възмож-

ностите си за дейност в страната-спонсор. Крайъгълният камък на едно 

сполучливо законодателство, предназначено за функциониране то на сво-

бодна зона, се заключава в премахването на всички данъци вър ху вноса 

и други налози върху внесено основно оборудване, както и върху целия 

внос на суровини, полуфабрикати и материали за производството. За да 

бъде българската зона конкурентоспособна в международен ма щаб, ми-

тата трябва да бъдат напълно премахнати както за компании, за ети пряко 

с експорт, така и за действащите в зоната фирми, обслужващи нуждите на 

другите нейни наематели. Това е предвидено в Указ 2242, чл. 13(2).

Намаляване на корпоративните данъци, държавните налози и такси

Комплексните данъчни облекчения са другият важен елемент в паке та сти-

мули за създаване на конкурентоспособна свободна зона. В много източно-

европейски страни данъчната ставка може да достигне 50%. Утежняването 

на проблема идва и от сложностите на данъчния закон, който бюрократи-

зира допълнително работата на корпорациите, заинтересовани от бизнес в 

района.

Законодателството за създаването на черноморска свободна зона трябва да 

се погрижи за „щедро“ и всеобхватно намаляване на данъци те, в т.ч. пълно 

освобождаване от корпоративни данъци за определен период или много 

ниски пропорционални данъци за вечни времена. Обикновено свободните 

зони осигуряват пълно освобождаване от данъци (с изключение на внос-

ките от данъците върху общия доход) за пе риод от десет или повече годи-

ни; Ямайка, Хондурас, Египет и Уругвай обаче осигуряват общо данъчно 

облекчение за вечни времена. Според мнението на повечето корпорации, 



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

336  |

облагането на промишлеността в черноморската зона с данъци значително 

ще намали привлекателност та   .

Българската свободна зона трябва да се стреми да бъде от „най-висо ка кла-

са“ във всяко отношение – особено в такава важна област като данъчното 

облагане. Това е предвидено в Указ 2242, чл.13(4).

Друг важен елемент е ограничаване на пълномощията на бъдещите пра-

вителства за налагане на данъци под друго име върху ползувателите на 

свободната зона. Неотдавна влезлият в сила закон за свободните зо ни в 

Уругвай осигури по безспорен начин гаранции на ползувателите на зоната 

срещу „прикрити“ данъци чрез недопускане на облагане на нае мателите 

на зоната с пристанищни и други такси и създаване на „затруд нения“ от 

страна на правителства и/или недържавни органи, освен в случаите, когато 

това е необходимо за финансиране услугите за ползува телите на зоната. В 

тези случаи властите са задължени да докажат, че определят размера на 

таксата на нивото, необходимо за прякото възста новяване на разходите.

Неограничен превод на инвестиран капитал, дивиденти, възнаграж-

дения и печалби

В повечето източноевропейски страни банковата система и разпоредбите 

остават ограничителни или неразвити. Малко страни са приели полити-

ка на пълна конвертируемост и много от местните валути са със завишен 

курс. За да направи своята зона водеща в региона и конкурентоспособ-

на спрямо другите свободни зони в света, България трябва да позволи на 

базираните в нея компании да водят счетоводство в твърда валута, кое-

то ще подпомогне бизнеса (и като преграда срещу девалваци ята), както и 

свободното репатриране и конвертируемостта на капитала. Единственото 

изключение в типичните режими за стимулиране на сво бодните зони се от-

нася до заплащането от базираните в зоната фирми на местни доставчици 

и работници, живеещи извън зоната. В такива случаи законодателството на 

зоната може да разпореди обмен от стра на на разположените в зоната фир-

ми (при най-благоприятни действа щи курсове) на твърда в местна валута, 

чрез Народната банка или посочените от нея филиали на търговска банка.

Разрешаване на частния сектор да финансира, развива и управ лява 

зоната и спомагателната инфраструктура като телекому никации и 

енергоснабдяване. 

Деловите организации за развитие и управление на зоната най-добре мо-

гат да осигурят на чуждите инвести тори относително безпроблемна ра-
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ботна среда. Нещо повече, намаля ването на разходите за телекомуника-

ции и енергоснабдяване дава възможност на организациите за развитие на 

зоната, все по-често да фи нансират частно необходимите за наемателите 

подобрения на инфраст руктурата по световни пазарни цени. Съответно 

страни като Китай, Коста Рика, Доминиканската република, Бахамските 

острови и Уругвай станаха водещи в насърчаване ролята на частния сектор 

във финансира нето и управлението на инфраструктурата на зоната. По-

ради това при всички обстоятелства законодателството, управляващо чер-

номорската зона, трябва да разреши частното финансиране и владение на 

водите, канализацията, енергията и телекомуникациите, както и другите 

кому нални и основни услуги.

Намаляване на други наложени от обществения сектор ограничения, 

включително контрол върху цените, изисквания за производителност 

и т.н. 

Правителствата на повечето източноевропейски страни понастоящем при-

тежават многобройни средства за контрол вър ху цените и печалбата и дру-

ги форми на регулационни ограничения, кои то спъват развитието на екс-

портния сектор. На всички други места тези ограничения са премахнати от 

законодателствата на свободните зони. Българската свободна зона трябва 

да настоява за осигуряване на такива условия не само за промишлеността, 

но и за банковото и застрахователното дело, информационните и комунал-

ните услуги, туризма и регистра цията на експедициите. Неотдавна влез-

лият в сила закон на Камерун предвижда либерализация на стопанската 

политика в голям брой секто ри. 

Институционно развитие на държавния сектор

Системата от подходящи закони и регулатори е необходимо, но не доста-

тъчно условие за успех на българската зона за свободна инициати ва. За да 

може проектът за зоната да постигне предвидените от привли чането на 

важни експортни отрасли резултати, България трябва да определи взаи-

моотношенията между частните организации за развитие и управление на 

зоната и институциите на националния държавен сек тор.

България би могла да предприеме следните стъпки в тези области:

Митница
В източноевропейските страни съществуват редица проблеми при експе-

дитивното освобождаване на стоки от митницата. За да може свободната 

зона да постигне успех на световния пазар, трябва да се предложат сво-
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евременни и ефикасни митнически процедури. Следователно правител-

ството спонсор трябва добре да организира процедури те, като гарантира 

незабавно освобождаване на пломбираните стоки за зоната с отваряне на 

място (под митническа инспекция). Освен изграж дането на митнически 

съоръжения във всяка свободна зона правителст вото спонсор може да съз-

даде специално звено в рамките на митническата служба, което да упраж-

нява надзор върху режима на свободната зона.

С оглед на стимулирането на митническата служба като цяло и с цел ус-

пешното осъществяване на програмата на свободната зона трябва да се 

обърне внимание върху въвеждането на обвързан с производител ността 

бюджет. Законопроектът от С. Винсент за свободните зони пред вижда 

централното правителство да отпусне 5000 щатски долара за митническия 

административен фонд за плащане на премиални на слу жителите или за 

осигуряване на ново оборудване и обучение на митни ческия персонал. В 

България може да се приложи подобен подход към инициативата Корпора-

ция „Черно море“; оперативният бюджет за та кова професионално звено на 

митническата служба би могъл да се по пълва от малка част от постъплени-

ята от наемите в зоната.

Валута и банково дело
Неограниченият достъп до чужда валута в световни пазарни цени е важен 

за успеха на фирмите в свободната зона. На предприятията и на отделните 

лица, работещи и живеещи в зоната, трябва да бъде гарантирана пълна 

свобода при избора на заплащането им по пазарен курс или по договор. 

Чуждите банки трябва да имат пълни права за действие в рамките на зона-

та. Накратко казано, за да постигне успех, зоната ще трябва да гарантира 

напълно „свободни банкови операции“ и свободен избор на капитали – 

държавни или частни.

Институции за решаване на спорове
Законодателството би могло да приеме договорните методи за арбитриране 

и разрешаване на граждански/търговски спорове. Съответните търговски 

арбитражни услуги например биха могли да бъдат приети като основен 

механизъм за уреждане на споровете, засягащи фирми или отделни лица, 

живеещи в зоната. В допълнение Корпорация „Черно мо ре“ би могла да 

изисква от наемателите да приемат съглашения, сходни с тези на сдруже-

нията на собствениците на недвижими имоти, за поема не на широк ди-
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апазон функции, които обикновено са от сферата на държавния сектор. 

Тъжбите до правозащитните органи на страната спонсор би трябвало да се 

ограничат до определен кръг въпро си – главно такива, които се отнасят до 

националната сигурност и/или общественото здравеопазване.

Потенциален принос за България

Икономически ефект
Всеки опит за оценка на резултатите от осигуряване на работни места и 

валутни постъпления в свободните зони – нови или стари, изисква подро-

бен анализ на проекта за дадения район. При все това би било поучително 

да погледнем към историческия опит на другите страни в качеството му на 

пътеводител. Изгодите в много случаи са огромни, дори за страни, спонсо-

риращи свободни зони с ограничена дейност:

Ирландия. В продължение на десет години след създаването  през 1959 

г. Шанънската зона нае 8000 работници и реализира 20% от произведения 

износ на страната.

Тайван. Тайван беше първата страна в района, която прие концепцията за 

създаване на зона за обработка на стоки за износ, като в периода между 

1966 г. и 1971 г. създаде три зони. Скоро след изграждането им тайванските 

свободни зони осигуриха 70 000 работни места и реализира ха 1,5 млрд. 

щатски долара годишен износ. През 70-те години зоните до несоха повече 

от половината чисти валутни приходи на страната.

Мавриций. С развитието на програмата за свободна зона на Маври ций 

беше почти напълно премахнато традиционно високото ниво на безрабо-

тица, независимо от ниския темп на развитие на стимулационния режим 

през първите 12 години (1970–1982 г.). Процентът на безрабо тицата спадна 

от 23% през 1982 г. на по-малко от 4% през 1990 г. Понастоящем се появява 

недостиг на работна ръка в някои основни сек тори. Фирмите в зоните за 

обработване на стоки за износ в момента са 530 с 90 000 служители.

Доминиканска република. От една-единствена зона през 1970 г. Домини-

канската република сега има 18 действащи свободни зони със 114 000 ра-

ботни места (почти четири пъти повече от 1983 г.) и с приходи над 500 млн. 

щатски долара от експорт само за САЩ.

Малайзия и Южна Корея. Започвайки през 1971 г., и двете страни получи-

ха значителни печалби. До 80-те години малайската програма натрупа над 
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1,4 млрд. щатски долара годишно от продажби в чужбина и осигури над 

71 хиляди работни места, докато програмата на корейската зона реализира 

над 600 млн. щатски долара от годишните експортни про дажби.

От друга страна, свободните зони нямаха еднакъв успех във всички райо-

ни, където беше направен опит за създаването им. Свободните зони в Шри 

Ланка, Гватемала, Либерия, Сенегал и на други места пострада ха от по-

литическата несигурност и гражданските вълнения, както и от стимулите, 

които изглеждаха на инвеститорите излишно сложни. Нещо повече, тези 

зони се владееха и управляваха от бюрократични ведомст ва за развитие/

управление, а не от делови организации. Вземайки предвид този опит, сво-

бодните зони в частния сектор, а подпомагани от сис тема от стимули със 

световна класа, станаха предпочитан път на разви тие за страните в Кариб-

ския басейн, Южна Америка и Африка.

Политически ефект
Свободните зони могат да оказват въздействие върху насоките на нацио-

налната политика и върху икономическото развитие. Един поглед върху 

динамиката на политическите промени показва защо това е така. Усили-

ята за провеждане на комплексни икономически реформи на национал-

на основа често пъти биват блокирани от окопалата се бюрокра ция и от 

удостоените с привилегировани интереси. Обратно, определеният успех 

на свободните зони в извършването на радикални политически реформи 

може да се отнесе към тяхната географски насо чена природа. Тъй като е 

засегната само част от територията, институ циите, заинтересовани от за-

пазване на съществуващото положение, рязко се мобилизират в ревностна 

опозиция, когато се предлага нова ли берализирана икономическа политика 

за (ограничени) части на зоната. Основни подобрения в инвестиционния 

климат на зоната могат да бъ дат постигнати от поддръжниците на либера-

лизацията, без да бъде не обходимо да изразходват политически капитал в 

голям размер.

Свободни зони притежават и страни, на които традиционно се оказва по-

мощ в придобиването на институционен опит при прилагане на пазар-

ноориентирана политика за развитие. Тайван, Сингапур и Южна Корея, 

първоначално последователи на политиката за заместване на вноса, раз-

гънаха нова, ориентирана към износ политика в останалата част от стра-

ната, след като постигнаха успех в своите програми за свободни частни 

зони. В Индийския океан целият остров Мавриций в действителност се 
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превърна в частна зона за свободна инициатива. Процедурите и практика-

та, проводници на развитието на експортния сектор – често недостатъчни 

и в държавния сектор, и недържавни организации при на чалните стадии на 

индустриализацията, и могат да се приложат и дока жат в рамките на про-

грамите за свободна зона, а по-късно да станат източници за разработване 

на програми за национално инвестиране и подпомагане на експорта.

И накрая, като конкретни примери за успешната политика на свободния 

пазар, свободните зони могат да помогнат и за промяна в общия климат на 

общественото мнение. Тъй като свободните зони са недосегаеми за дефор-

мации, предизвикани от традиционната политика, една ус пешна програма 

на зоната с течение на времето прави очебийна разликата във възможнос- 

тите на новата и старата политика. Демонст рационният ефект, получен от 

успеха на свободните зони, може да заси ли увереността на поддръжни-

ците на либерализацията на цялата икономика. При всички горни случаи 

свободните зони могат да станат катализатор за значително интегриране в 

световния пазар.

Като се вземе под внимание опитът на успелите предшественици, изглеж-

да, че перспективите за създаване на комплексна свободна зона в Бълга-

рия са превъзходни. След като започне да действа, такава зона би създала 

работни места за десетки или стотици хиляди българи в отрас лите за из-

нос, ще стимулира нови валутни печалби и ще отвори пътя на ползотво-

рен трансфер на технологии. По силата на своята интеграция в световната 

икономика успехът на фирмите, разположени в свободната зона, би бил 

също важен символ на българската увереност и обвързва нето на България 

с широкомащабната модернизация на икономиката.
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Глава 21
Машиностроене

Уилард Р. Галахър

Резюме

Посетени бяха две машиностроителни предприятия – Заводът за металоре-

жещи машини (ЗММ) и Комбинатът за тежко машиностроене – Радомир. 

И двете посещения включваха обиколка на заводите и диску сия но съще-

ство с техните ръководства.

Положението и в двата завода беше сходно:

• Наличие на модерно оборудване, все още в процес на инсталиране.

•  Ниско ниво на използване на оборудването, което се дължи предимно на 

намаляването на пазарите на българска машиностроителна продукция в 

Съветския съюз.

•  Високо ниво на дълговете, датиращи предимно от периода, когато съвет-

ският пазар беше атрактивен за българските фирми.

•  Значително използване на германско и японско оборудване, довело до 

нарастване на дълговете към тези страни.

•  Ръководствата на заводите са обезкуражени от намаляването на поръчки-

те. В Радомир се използва около 10% от капацитета, докато ЗММ в София 

изглежда малко по-натоварен.

•  Система на управление, при която директорите на заводите могат да бъ-

дат сменени само с гласовете на 10 работници, прави труден бъде щия 

достъп до чужди капитали. В момента се поставя ударение върху нама-

ляване и дори елиминиране на замърсяването на въздуха, което в случая 

на Радомир е тежък проблем и може да доведе до закриване на някои 

производства.

• Прекомерна концентрация върху малък брой външни пазари.

•  Отсъствие на подготвени кадри в областта на маркетинга, както и на тър-

говски и сервизни екипи, способни да обслужват нови чуждест ранни па-

зари.

Формулиране на проблема

България има поне два машиностроителни центъра на световно равнище. 

Предполага се, че има и други, вероятно те не са толкова модер ни или 

мощни. Тези заводи са оборудвани основно с немска, японска и, в по-мал-
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ка степен, чехословашка техника и апаратура. За доставянето им са били 

направени големи дългове, които все още не са изплатени.

Първоначалните им предвиждания за потенциален пазар на продукцията 

са били насочени предимно към СССР. Били са произвеждани ре дица про-

дукти на отбранителната промишленост, изнасяни в СССР срещу суров 

петрол или други стоки. Поради съкращаването на съветс кия пазар Бъл-

гария е обременена с големи, непродуктивни инвестиции. Нито Радомир, 

нито ЗММ имат реален опит в маркетинга при условия та на конкуренция с 

немски, шведски, японски, френски, британски или щатски фирми. Нещо 

повече, необходимо е запознаване и разбиране на цикличното естество на 

капиталовложенията на главните промишлени пазари с цел тяхното овла-

дяване преди съответното разширяване на пазара.

Формулиране на потребностите

Главната и неотложна необходимост е да започне обучение на персонала 

по разработка и развитие на нови външни пазари. Въпреки че това обуче-

ние най-вероятно няма да стане ефективно веднага, връзките с те зи чужди 

пазари трябва да започнат да се търсят незабавно.

На страната са необходими умения в анализа на пазара, в идентифициране-

то на потенциални купувачи, в развитието на канали за продажби, на орга-

низационни структури и в откриването на подходящи стимули за купуване 

на българска продукция.

Бяха разгледани и три други области, представляващи интерес:

• Планираното разширение на софийското летище.

• Завършването на националната система от автостради.

•  Реорганизацията на въздушните, сухопътните и водните канали за достав-

ка на българската продукция в чужбина.

Горните три програми ще се състезават за капиталовложения от България 

и от чужбина. Не е ясно обаче как българските производители на машини 

и инструменти ще подпомогнат усилията по отношение на летището, из-

граждането на шосейна мрежа и водни пътища. Необходи мо е внимателно 

изследване на потенциала за коопериране. В тази об ласт ще бъдат необхо-

дими особени грижи, когато бъдат наети чужди контрагенти.

Откъде ще бъдат намерени инвестиционните капитали за тези три важни 

проекта за икономическо развитие? Едва ли единствено от вътрешни из-

точници.
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•  Ще могат ли тези основни проекти да бъдат финансирани от нови чужди 

капитали?

•  Ще се задоволят ли чуждите инвеститори с дългосрочно обвързване за 

периоди от 20 или 30 години?

•  Дали приходите от тези проекти ще бъдат достатъчни да покрият и над-

вишат изплащането на ипотеките? Всеки проект ще изисква най-малкото 

финансова поддръжка.

Очевидно България е изправена пред нови големи възможности, произти-

чащи от тези проекти и пред шанса да ги свърже с неизползва ните досега 

капитални инвестиции на своите производители. Съществу ва обаче въпро-

сът с приоритетите. Може ли България да поддържа огромните си инвес-

тиции в областта на машиностроенето и да поеме допълнителния финан-

сов товар на тези три големи проекта? И дори да може, дали трябва да го 

поеме? Размерът на проектите изисква оценка на финансовите реалнос- 

ти – нарастване на външния и вътрешния дълг срещу потенциални печал-

би. Дали съществуват различни варианти и възможности, като например 

поетапно разширение на летището, пре ди изграждането на автострадите, 

което ще се окаже по-изгодно.

Предполага се, че в България съществуват организации, способни да из-

вършват подобни анализи. Дали обаче те имат достатъчен полити чески 

авторитет, за да повлияят на общественото мнение в България и на пре-

ценката на чуждите инвеститори?

Като илюстрация на типа решения, които ще трябва да бъдат взети, е слу-

чаят с един от основните клиенти на Радомир – съветският самолетостро-

ителен завод в Уляновск. Този завод, посетен от автора преди ед на година, 

сега произвежда стоки за широко потребление. Най-големият самоле-

тостроителен завод в света, произвел най-големите самолети (АНТОНОВ 

225), сега прави мебели за малки апартаменти.

България трябва да изследва своите възможности в условията на световна-

та икономика, да спечели пазари за продуктите си, които притежават при-

влекателни, ценни и специфични качества. Съществен е и въпросът дали 

България ще има някакви предимства по отношение на цената. Не е доста-

тъчно наличието на заводи за машини и инструменти, колкото и модерни 

и конкурентоспособни да изглеждат те, тъй като и други държави имат 

подобни съоръжения. Може ли България да е си гурна, че е производител с 

ниски разходи, когато една от най-новите  машини е програмирана само 

от един германски техник?
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Съществува и въпросът, дали ефективността на продукцията е единствено 

на нивото, изисквано от търговията със СССР, или Радомир може да пред-

ложи истински конкурентоспособни стоки и на други пазари?

На тези въпроси е абсолютно необходимо да се отговори. Ако посочените 

предприятия не могат да достигнат световните стандарти по ка чеството и 

техните цени при доставка не са конкурентоспособни, продължаването на 

тяхната експлоатация е съмнително. Необходимо е да бъде установена гра-

ница на субсидиите, надвишаването на която недвусмислено да бъде обяве-

но за социална помощ.

Възможно ли е великолепното оборудване на Радомир да бъде използвано 

по-добре под управлението на консорциум с чуждо участие? Може да се 

предполага, че консорциум, ръководен от германци и експлоатиращ Радо-

мир, ще може да конкурира японците в областите на автомобилите, ками-

оните и земекопната техника.

Отговорите на въпросите, свързани с бъдещето на посочените заво ди, 

могат да станат доста по-ясни, ако България активно наблюдава главните 

промишлени сектори на икономиките с цел да получи истинс ката картина 

на световния капацитет и използването на възможностите, притежавани 

от Радомир и ЗММ днес. Може да се направи цяла поре дица от варианти. 

Изборът на продукцията, която трябва да бъде произ веждана за внимател-

но подбрани пазари и на цените, на които ще бъде предлагана, може да 

послужи за ръководство на бъдещата дейност. Ка зано по-просто, ако сега 

Радомир е на ниво 10% от капацитета си, а све товното равнище е около 

80%, той трябва да предложи нещо допълнително. По-вероятно е това да 

не стане без конкурентни конце сии, тъй като и другите заводи по света 

също работят усилено с цел да продават в условията на световна икономи-

ческа рецесия.

България е изправена пред тежък избор. Основен е въпросът, дали да се 

конкурира със западните производители на тежки машини и инструменти? 

Тъй като Източна Европа днес е отворена за чуждестранната конкуренция, 

включително и за най-напредналите в технологично отно шение производи-

тели в тази област, въпросът не може да намери пълен и разумен отговор без 

детайлно изследване на днешните условия и утрешните перспективи.

Вероятно съществуват три главни краткосрочни алтернативи:

•  Консервация на по-голямата част от двата завода – Радомир и ЗММ, за 

настоящия период.



Възход и падение  |  За поколението, изградило индустриална България

346  |

•  По дипломатически и банкови пътища да се уточни помощта от герман-

ските и японските производители. Националните банки могат да използват 

такива канали, че да намерят пряката финансова помощ чрез ускоряване 

на пазарното съдействие от страна на фирми като Kobe Steel или Hechert.

•   Да се привлекат японски и германски капитали в тези два завода по дипло-

матически и банкови пътища. Това може да подтикне нови те инвеститори 

към по-активни действия. Трябва да се внимава да не се смесва каквото и 

да е опрощаване на дългове с реалното съдейст вие при превръщането на 

Радомир и ЗММ в това, за което са били за мислени – заводи, реализиращи 

с печалба потенциала си като производители на машини и инструменти за 

световния пазар.

Реформи и намерения за реформи

България, която измежду източноевропейските нации има по-малко между-

народни контакти, отколкото, да кажем, Полша или Югославия, започва про-

цеса на развитие на пазарна икономика в сравнително неизгодна позиция. В 

конкретните условия трябва да започне изграждане на национално чувство 

за целенасоченост, за приоритет, за програмите и за ролята на отделния чо-

век при постигането на националните цели. Необходима е популярна про-

грама за икономическо развитие, която да бъде носител на чувството за цел 

и посока. С една дума, необходимо е политико-икономическо ръководство, а 

вътрешнонационалните търпи мост и съгласие са жизнено важни за получа-

ване на международна под крепа.

В областта на машиностроенето, представено от ЗММ и Радомир, трябва да 

се направи следното:

а)  да се извърши оценка на българските възможности с оглед производ ството 

на стоки на световно равнище.

б)  да се възприеме политика на пазарни цени, която да осигури възвръ-

щаемост на инвестициите, достатъчна за частичното или пълно функ-

циониране на заводите.

в)  да се наемат компетентни бизнесмени от Япония, Германия или Съе-

динените щати, които да могат да съставят план за маркетинг и да осъ-

ществят необходимото развитие на продажбите чрез:

•   определяне на възможните клиенти;

•   изграждане на мрежи от търговски агенти;

•   създаване на система за сервиз на продаденото оборудване.
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г)  да се получи допълнителна помощ от ключовите банки и производст ва в 

Германия и Япония чрез използване на гореспоменатите канали.

д)  да се създаде готовност на ангажираните бизнесмени да се платят су ми, 

дори ако те изглеждат много големи.

е)  да се разгледа алтернативната възможност вместо маркетинг на пълния 

спектър от производства на ЗММ и Радомир да се подбере само онази 

продукция, която бъде препоръчана за продажба в чужбина от междуна-

родните експерти по маркетинг.

ж)  да се постигне консенсус по бъдещите бизнес планове на всяка произ-

водствена единица между производствения, финансовия и маркетинго-

вия персонал.

з)  да се създаде готовност за посрещане на чувствителни допълнителни раз-

ходи, свързани с влизането на България в световния маркетинг, който е 

селективен в определени области.

и)  да се осигури практическо обучение на персонала, свързан с работата 

на заводите, с предпочитание към чуждестранните фирми, доставящи 

оборудването.

Мащабът или размерът на ЗММ и Радомир, в качеството им на производи-

тели на промишлена продукция, надхвърля текущите перспективи на бъл-

гарския пазар. Буквалното сгромолясване на съветския пазар за българската 

машиностроителна продукция превръща подобни предп риятия/комплекси в 

наркотик за пазара от този момент нататък.

Реформирането на тези заводи чрез съкращаване на диапазона на продукци-

ята им е една от възможностите, макар че това ще попречи на спечелването 

на твърда валута, необходима за разплащане с чуждест ранни кредитори като 

Япония и Германия. Друга възможност е частич ната им консервация. Това 

означава спиране на някои производства и отказ от планове за маркетинг 

на тази продукция. Главната реформа, необходима на тези предприятия, е 

създаване на маркетингова органи зация, която да може да развие продажби 

в световен мащаб. Едновре менно със създаването на такава организация е 

необходимо прогнозиране на непосредствените перспективи на продукция-

та от заво да в Радомир и ЗММ. Необходими са прогнози за следващите пет 

годи ни, а също така и отделна прогноза за периода от шест до десет години.

Възможно е изясняването на световната картина на конкуренцията, в която 

България ще търси своето място, да е не по-малко важна от създаването на 

прогнози за маркетинг.
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•   Германците и японците постигат добро качество и конкурентоспособни 

цени и имат добре изградена репутация в областта на сервиза след про-

дажбата.

•   Съветският съюз, както и България ще търси начини за търговско използ-

ване на самолетостроителните заводи в Уляновск. Вероятно в СССР има 

десетки подобни заводи, които търсят излаз на световния пазар. Колко от 

тях ще бъдат преки конкуренти на българските про изводители?

•   За разлика от Германия, Япония и другите западни производители Съвет-

ският съюз предлага ограничени финансови и кредитни въз можности на 

бъдещите западни купувачи. Все пак Съветският съюз може да се окаже в 

състояние да упражни натиск върху купувачите от развитите страни, които 

желаят съветска продукция. Подобни обвър зани сделки – нефт и машини 

срещу твърда валута и изгодни цени – могат да превърнат СССР в по-се-

риозен фактор на пазара на машини и инструменти.

•   Прегледът на капацитета и текущото използване на конкурентни заводи в 

около десет нации в световен мащаб трябва да покаже диапа зона на сили-

те, които ще са конкурентни на България.

•   Изследването на цените, качеството и програмите за финансова поддръж-

ка на експорта ще даде тълкуване на конкурентоспособността и бъдещия 

потенциал на България.

•   Пресмятането на разходите по поддръжката на Радомир и ЗММ изцяло 

или неограничен мащаб би трябвало да помогне да се опре дели онази рав-

новесна точка, към която трябва да се стреми България. На тази основа ще 

бъде възможно определянето на нивата на продажбите в страната и в чуж-

бина, които ще са необходими за покриване на всички капиталовложения 

и разходи и за установяване на бюджет на маркетинга.

•   Нивото на финансова поддръжка, която заслужават заводът в Радомир и 

ЗММ, ще бъде преценено, като се сравнят и алтернативи за използване на 

българските капитали.

•   Приемайки необходимостта от бързо и значително разширяване на външ-

ните пазари, възможно е, като първоначален опит, да се предло жи на со-

лидни чуждестранни производители на машини и инстру менти една про-

грама за включването им като съпритежатели в единия или другия завод. 

Освен че ще изясни минималната им стой ност, това ще помогне и за полу-

чаване на допълнителна маркетинго ва информация.

•   Преди да се пристъпи към увеличаване на усилията за продажби или към 

значително изоставяне или консервация на съществуващи мощ ности, е 

необходимо да се наеме група от независими експерти, ръко водена от за-
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падни съветници (от Европа или Съединените щати), каквато и да бъде 

стратегията за маркетинг на българската продук ция от машини и инстру-

менти.

Ако тези съветници бъдат подбрани грижливо и ако резултатите от тяхната 

работа бъдат детайлно проучени, те могат да се окажат полезни и в много 

други сектори на българската промишленост.

Все пак, преди да се тръгне по този път на оценки и реформи, трябва да 

бъдат предприети по-незабавни действия:

а)  ЗММ и Радомир са в голяма степен неизползвани. В Радомир престо яват 

90% от мощностите.

б)  Трябва да се установят директни контакти с министерствата на външ-

ните работи на Германия и Япония. Цел на тези контакти е да се на карат 

немските и японските доставчици на оборудването в ЗММ и Радомир да 

намерят начин, по който да работят във връзка с доставе ните и до голя-

ма степен неизплатени чуждестранни машини и систе ми.

Очевидно е, че немските и японски производители на машини и инс-

трументи имат отлични познания в областта на маркетинга, жизненоважни 

за възстановяването на България; все пак те биха предпочели да ограничат 

потенциалната конкуренция.

Затова политическите контакти са онези, чрез които България трябва да 

получи помощта, необходима за превръщането  в свободна пазарна стра-

на със солиден износ.

Други необходими реформи

•   Да се прекрати практиката десет работници да имат възможността да 

отстранят директора. Капиталите няма да потекат към предприятие, в 

което се задоволяват капризи. Вместо това заводите трябва да продължа-

ват да функционират, докато арбитри изследват конфликтите.

•   Да се изградят международни търговски компании, в които да се включи 

чужд персонал, допълващ българския, там, където е необхо димо получа-

ване на нови знания за съответните страни.

•   Да се наемат чужди специалисти, консултанти и мениджъри за формули-

ране на плановете за маркетинг. Всеки директор или изпълни тел на клю-

чов пост трябва да бъде стимулиран с плащане в конвертируема валута, 

като премиите бъдат на основа на реалните резултати.
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•  Да се разреши на чуждите инвестиции частично да се трансформират в 

собственост. Това ще привлече чуждестранна поддръжка на дей ността по 

въздушния, шосейния и водния транспорт в България.

•  Да се преименуват продуктите, предлагани на външните пазари. Да се 

използват привлекателни фирмени названия, за да се създаде потребител-

ски интерес и търсене на висококачествена продукция. Да се разработят 

програми за развитие.

•   Да се надскочи дейността на Югославия, Полша, СССР и др. чрез съз-

даване на потребителски дизайн, реклама и търговия на дребно, както 

и на износители, които трябва да имат висок авторитет и добро реноме. 

Създаването им може да започне в следващите дванадесет до двадесет и 

четири месеца.

•  Да се създадат филмови и/или телевизионни материали, които да покажат 

на вътрешните и чуждите производители България такава, каква то е – 

една привлекателна страна със сърдечни хора, живеещи по очарователен 

начин, включващ добро хранене с чудесни вина и от лична кухня.

•  Да продължи каненето на чужди специалисти в областта на бизнеса, пра-

вото и икономиката. България има нужда да създаде едно кресчендо от 

положителни отзиви в световните политически, бизнес, про мишлени и 

академични кръгове.

•  Да се признае и приеме незабавно необходимостта от рефинансиране 

на външния дълг. В частност в главните сектори на машиностроене то, в 

които ЗММ и Радомир са специфични примери за възможности на све-

товно ниво. В повечето страни тези промишлени мощности са нацио-

нална собственост и се използват за цели на отбранителната индустрия, 

за тежко оборудване на шосейна техника, за строителни конструкции, 

самоходни установки и самолетостроене. В България има неизползвани 

или прекомерно големи промишлени мощности. За да се повиши тяхната 

репутация и да се привлече нов бизнес, пра вителствата на нациите – кре-

дитори, банките и компаниите доставчици трябва да бъдат привлечени да 

помагат с нови поръчки.

Задължително е този канал да бъде използван незабавно.

Горните препоръки не отменят и не омаловажават другите, които са на-

сочени към наемане на експерти за маркетинг и продажба на българските 

леярни, металургични цехове и пещи, машиностроителни и други произ-

водства. Всъщност всяка от тези програми трябва да започне да се изпъл-

нява веднага след като стане осъществима.
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Колапсът на съветския пазар се отрази на тези производства с драматична 

неочакваност и създаде тежък вакуум в българската икономика. В министер-

ствата и заводите чухме коментари, показващи огорчение и разочарование. 

Персоналът на фабриката заяви, че ако тези машини за 40 милиона долара не 

привлекат някакъв бизнес, животът им ще стане мизерен. Отчаяни, хората 

от министерството казаха: или вкарайте тези машини в полезна дейност, или 

ги изхвърлете за бракуване.

Моралът, самочувствието и репутацията на квалифицирани промишлени ра-

ботници и техните организации са заложени на карта. Производ ствата тряб-

ва да станат печеливши. Националният интерес и самоуважение го налагат. 

Отказът от тези сектори в изграждането на нацията задълго ще повлияе от-

рицателно на репутацията на българската икономика. Не трябва да бъдат 

загубени промишленият и експортният ка пацитет на ЗММ и Радомир, макар 

че те може би няма да станат на пълно експлоатируеми преди три до пет 

години.

Но инвестициите в изграждането им сега трябва да бъдат насочени към мар-

кетинга и намирането на бизнес. 



Георги Георгиев
Възход и падение 

За поколението, изградило индустриална България

Българска, първо издание

Формат: 70/100/16
Печ. коли: 22

Редактор Бианка Пашкова
Коректор Светла Иванова

Предпечат „Таралеж“ ЕООД
Печат „Мултипринт“ ООД

За контакти:
„Тангра ТанНакРа“ ИК

ПК 1832, 1000 София, България
Тел.: (359 2) 986 44 19

е-mail: mail@tangra-bg.org
www.tangra-bg.org

За продажби:
София, Книжна борса „Искър“

ул. „Поручик Христо Топракчиев“ 11
тел.: (02) 943 7798, 0879 142 112

www.tangra-bg.org



ТАНГРА ТанНакРа  
ОБЩОБЪЛГАРСКА 

ФОНДАЦИЯ
подготвя документална 

филмова поредица 

„България, 
която съградихме“, 

която чрез интервюта и 
архивни кадри представя 
постиженията на страна-
та в индустрията и соци-
алното дело към 1989 г. 
Отделните филми са пос-
ветени на транспортната 
инфраструктура, електро-
техниката, електроника-
та, химическата промиш-
леност, транспортното и 
тежкото машиностроене, 
приносите на научно-тех-
ническото разузнаване и 
други.



Ц
ен

а 
18

,0
0 

лв
.

георги Н. георгиев е от поколението, живяло в сложна 
политическа обстановка, с коренни промени в държавно-
то устройство и ценностите в обществото. Професио-
налната му дейност е изцяло свързана с индустриализа-
цията на България. Инженер по образование, той работи 
на множество национални обекти, а връх в кариерата му 
е изграждането на Завода за тежко машиностроене край 
Радомир. Въпреки че през 1990 г. е отстранен като ръко-
водител на фирмата „Радомир Метал“, съдбата на заво-
да – нереализираните възможности, яростното отрича-
не и липсата на перспектива – остава голямата му болка. 
Както и политиката в последните десетилетия, лишила 
страната от производствените   възможности.

Книгата е споделяне на преживяното, на тревожните 
въпроси за настоящето и на надеждата, че въоръжени с 
истината, младите няма да се оставят на манипулато-
рите и ще открият верния път за България.

Инж. Г. Георгиев е главен участник във филма на прило-
жения диск, посветен на тежкото машиностроене. Той 
е част от документалната поредица „България, която 
съградихме“.

ISBN 978-954-378-166-9


