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На вниманието на Г-н Президента (2002-2006) 
Увод 

 
 Тази книга е необичайна. Поне на мен не ми е известно да има 
друга такава, а и едва ли някога би се появила още веднъж подобна 
книга. В нея се съдържат материали, които аз съм писал президента 
Георги Първанов през петте години на първия му мандат в 
качеството си на негов секретар по националната сигурност. 
 Това са материали, подготвяни по моя идея и самоинициатива. 
Материали, които с много надеждната и всеотдайна моя секретарка 
и сътрудничка Ива Огнянова ние наричахме просто „страничките”. 
 Тези материали бяха предавани всеки понеделник, в 9.00 часа - 
без нито едно изключение. Където и да бях в този момент – най-
често в София, понякога – из страната, много рядко - в чужбина. От 
първата до последната ми седмица на тази длъжност. 264 седмици 
и съответно - 264 материала.  
 
 Реших да пиша тези „странички” веднага, след като президентът 
ме покани да стана негов секретар. Тогава се водех от няколко по-
съществени съображения: 
 - Първо, аз съм секретар по националната сигурност не на човека 
Георги Първанов, не на политика Георги Първанов, а на държавния 
глава на България Георги Първанов. И затова съм изключително 
заинтересован моят държавен глава да бъде максимално добре 
подготвен по всички аспекти на националната сигурност. 
 - Второ, в страна в Преход като България всичко, което се случва 
е в голяма степен национална сигурност и в този смисъл трябва да 
стане обект на моите анализи – независимо какво като конкретни 
задачии ограничения ми се възлага и налага от президента. 
 - Трето, колкото и напрегната и с каквито и конкретни събития да е 
била отминалата седмица, аз мога да посветя нейните почивни дни 
- събота и неделя - на проблеми и процеси, които заслужават да са 
на вниманието на президента, да споделя свои тревоги, изводи и 
идеи с него, да провокирам вниманието му, да му дам нови теми за 
размисъл, да изведа допълнителни акценти в неговата дейност. 
 - Четвърто, като човек, който не принадлежи на вътрешния кръг 
секретари и приятели на президента, аз трябва да си създам канали 
за комуникация, да си извоювам правото моите анализи, съвети и 
препоръки да достигат до президента. Това би могло да стане не 
ако аз се виждам с него от дъжд на вятър, а ако взаимоотношенията 
и контактите помежду ни са що-годе постоянни и систематични. 
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 Постепенно обаче аз започнах да осъзнавам, че съм бил нужен на 
президента не чак толкова като експерт в сферата на сигурността, а 
повече като „синя брошка на червения ревер” - за да може да се 
каже, че в неговата администрация има хора също така и от СДС. 
Моята изолация в президентството започна да се задълбочава, бях 
изтласкан в периферията. Въпреки че давах голям брой становища 
по какви ли различни закони и събития, въпреки че пишех проекти 
за позиции, лекции и слова на президента, не ми бе никак трудно да 
разбера, че ми е отредена второстепенна роля. Затова по ключови 
въпроси, засягащи пряко националната сигурност (АЕЦ, Либия, ЕС, 
НАТО, Русия, Ирак) стана практика да ме „забравят” при дискусиите 
и в работните групи. Показателно е също и, че за 5 години аз нито 
веднъж не пътувах с президента при посещенията му в чужбина.  
 
 Ето защо „страничките” се оказаха всъщност една чудесна идея. 
Те наистина ми даваха възможност да „контактувам” с президента 
много по-често, отколкото ми позволяваше неговото най-близко 
обкръжение. А то, това обкръжение беше на стража пред вратата на 
кабинета му и ревниво пазеше да не би някой да се промъкне и да 
му каже неща, които според тях не беше здравословно той да чува. 
 Чрез „страничките” аз упявах да излизам извън контрола на тези 
хора. Така можех допълнително да бъда полезен на президента, да 
го обръщам с лице към проблемите на страната ни. От един момент 
нататък „страничките” се превърнаха в много необходим за мен 
канал, по който да споделям с президента това, което ме вълнува 
като секретар по националната сигурност.  
 „Страничките” ми помагаха да живея с чиста съвест - че не съм 
подминал без внимание нищо важно от националната ни сигурност, 
от международните отношения и политическия живот в България, че 
не съм премълчал тогава, когато е трябвало да заявя отношение. 
 „Страничките” бяха част от постоянни, нелеки мои усилия - срещу 
склонността на нашия екип да бяга от парливите проблеми и да се 
плъзга по повърхността, срещу нежеланието да се борим за каузи и 
предпочитанието да се говори само по безопасни, печеливши теми.  
 С тези „странички”, както впрочем и с останалите мои материали 
президентът не би могъл да каже, че той не е знаел за нещо в МВР 
и борбата с престъпността, в МО, ГЩ и при сделките с въоръжения, 
в специалните служби и управлението при кризи, че за нещо не е 
бил информиран от съветниците, че не му е предложена позиция. 
 Връщайки се към тези 264 „странички” след уволняването ми от 
президентската администрация, аз си дадох сметка колко усилия ми 
е струвало всеки един уикенд през всичките 5 години да чета, да 
мисля, да пиша – с желанието в началото на работната седмица 



 3 

президентът да получи нещо стойностно - такова, че да не му дава 
покой, да му напомня, че да си държавен глава не е пост, а мисия. 
 От “страничките” се вижда как месец след месец са се топили 
моите илюзии, че ще мога да се разгърна като пълноценен секретар 
по националната сигурност на превръщащ се в държавник политик. 
С топенето на илюзиите „страничките” стават все по-тревожни и по-
критични. Колкото повече съм бил избутван назад и встрани, 
толкова по-рязък ми се е налагало да бъда в това, което пиша, за да 
се спъне президентът в него, да бъде провокиран, да се ядоса ако 
трябва, но да го прочете и дори да се замисли. 
 „Страничките” показват защо в моето съзнание тези 5 години ще 
останат като трудна борба на характери и интелекти с президента.  
 Издържах, защото да работиш за държавния глава е невероятен 
шанс. И аз исках да се възползвам от този шанс, исках да бъда 
полезен на своя президент, на България. Исках президентът да има 
в своята администрация човек, който да му изрича истината в очите, 
да му казва Другата гледна точка, да не го оставя да бъде твърде 
щастлив държавен глава на един все още доста нещастен народ. 
 При подготвянето за печат на тези 264 „странички” аз се опитах 
да ги съхраня в оригиналния им вид. Освен за по-добра четивност, 
промени и съкращания са правени основно по три причини: 
 - Първо, за да не допусна никакво изтичане на класифицирана 
информация. 
 - Второ, за да махна някои негативни мои оценки за политици и 
бизнесмени. Правя го не защото се отказвам от тези си оценки, а 
защото „страничките” са писани за президента и затова в тях съм 
дал свободно воля на лични възгледи – винаги, когато съм искал да 
засиля своите аргументи. Махането на тези доста лични елементи 
намалява „сочността” на изказа, но в същото време изчиства текста 
от някои емоции, които могат съществено да изместят акцента и да 
придадат на написаното малко по-скандален привкус. 
 - Трето, за да смекча съзнателно някои заключения за дейността и 
състоянието на институциите в системата ни за национална 
сигурност, така че да не нанеса ущърб на имиджа на България. 
 Разбира се, „страничките” са само част от това, което аз мога да 
разкажа и покажа за дейността си в президентската администрация.  
 Сигурен съм, че част от подготвените от мен анализи и препоръки 
за позиции по актуални политически събития и по вважни проблеми 
на националната сигурност ще представляват интерес и затова под 
някаква форма ще се опитам по-нататък също да им дам гласност. 
 Освен това, всеки ден през тези 5 години съм си водил подробен 
дневник. Правил съм го защото макар и секретар на президента, аз 
съм получавал заплата не от него, а от обикновения данъкоплатец и 
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редови гражданин. Ето защо всичко, което съм видял и научил за 
функционирането на държавните институции и за дейността на 
ключовите фигури в тези институции принадлежи на нашия народ и 
трябва да бъде споделено с него. То би му помогнало да разбере 
малко по-добре - какво става по върховете на властта, как се взимат 
решенията там, какви са тези, които го управляват. И така – да може 
да надникне зад още доста непрозрачните стени на висшата власт. 
 Изключително много съм задължен на Издателство “Изток-Запад” 
и преди всичко на г-н Любомир Козарев за отпечатването на тази 
книга. Аз му благодаря сърдечно за протегнатата ръка и проявеното 
внимание. Искам обаче изрично да отбележа, че отговорността за 
съдържанието на книгата разбира се е само и единствено моя. 
 
 04.01.2008 год.         Николай Слатински 
 
 
 

За г-н Президента, 06.01.2002 г., Материал No. 1 
 В своите позиции по националната сигурност, президентът ще бъде изправен 
пред сложни, деликатни и изпълнени с драматизъм психологически дилеми. 
 - Първата дилема е свързана с обществените възприятия и нагласи за него.  
 Президентът трябва да води далеч по-достойна, отговорна, изпълнена с 
повече чувство и състрадание към народа политика, винаги когато тя докосва 
свидни и съкровени за хората неща: история, религия, памет, култура, език, 
азбука, чест. Народът изпитва физическа болка когато политиците му са 
безгръбначни и личи, че им извиват ръцете, че говорят с тях с ултимативен тон.  
 Послушанието на Петър Стоянов пред външните фактори; това, че той се 
показа като откровен техен говорител и защитник е сред главните причини за 
изборния му провал. 
 - Втората дилема е свързана с очакванията и настроенията на тези, които 
гласуваха за президента. 
 Президентът трябва непрекъснато да се стреми да бъде обединител на 
нацията, да работи за това, което сплотява народа, а не да прокарва нови 
разделителни линии. Но той не може и не бива да загърби онези, благодарение 
на чиято опора достигна до най-отговорния пост. Без тях той лесно би се оказал 
дърво без корени, би изгубил почва под краката. А това са хора със социална 
чувствителност и национално-патриотични идеи, с вътрешна потребност за 
повече ред и законност, за силна и справедлива държава. 
 - Третата дилема е свързана с позициите и емоциите на участниците в екипа 
на президента.  
 Това са все личности с чувство за дълг, с разбиране за идните трудности; 
хора готови да работят за президента в името на неговия (и за страната ни) 
успешен мандат. Те си дават ясна сметка, че България трябва да направи дори 
невъзможното, за да постигне целите си, без крайният резултат от усилията й 
да зависи само от нея, защото е следствие от решения на по-високо 
геополитическо ниво. Но те разбират добре и че ако този резултат бъде 
неблагоприятен, може да падне сянка на вина и съмнение върху президента.  



 5 

 Ала в същото време хората от екипа са близки по изстрадани възгледи, които 
ще изискват от тях постоянно намиране на честния баланс между това, което те 
биха желали (поради вътрешни нагласи) да кажат на президента и това, което 
са принудени от обстоятелствата и националните приоритети да му кажат. 
 - Четвъртата дилема е свързана с принципите и убежденията на 
президента.  
 Той е много по-различен от своя предшественик и по лични човешки 
качества, и като съзнание за отговорностите, които му се възлагат в този 
кръстопътен за България участък от силно компресирано историческо време. 
Но от момента на встъпването в длъжност, фактори от външен и вътрешен 
произход ще се опитват да вкарват президента в чужда кожа – тази на неговия 
предшественик, ще го съизмерват с него, ще настояват за същия модел 
поведение, ще четат жестовете, мислите и словата му под лупа и между 
редовете. Ще има опити, под логичното изискване за приемственост на 
външната политика, да се ограничава поведението на президента, да му бъдат 
налагани не само позиции, а дори конкретни фрази. Особено от дясно 
(евро)атлантическата му вярност ще се подлага (провокира) често на проверка 
с не много деликатни средства.  
 За друг подобно поведение би било улесняващо, както бе на президентско и 
правителствено равнище през 1997-2001. Ала за настоящия президент то е 
практически невъзможно, поради същността на неговата личност и понятието 
за морал, порядъчност, чест. Тъй че като държавен глава през първата година, 
президентът ще изпитва често чувство на дискомфорт и вътрешна борба, ще 
трябва понякога с много усилия да подтиска желанието да бъде по-рязък към 
опонентите, по-искрен към поддръжниците, по-самостоятелен в управлението и 
по-твърд в преследването на националните интереси и каузата на България. 
 Очертаването на тези дилеми е само един опит да се подскажат неизбежното 
вътрешно триене и концентраторите на напрежение, които за човек с характер, 
родолюбие и чувство за мисия и дълг към родината, несъмнено ще направят 
първите месеци като държавен глава едно истинско, но преодолимо изпитание. 
 
 

За г-н Президента, 13.01.2002 г., Материал No. 2 
 В програмната реч след полагането на клетвата и отчасти в словото на 22-и 
[януари], президентът трябва да очертае базисните цели и акценти на своята 
дейност. 
 I. В националната сигурност и външната политика е нужно да бъдат 
изтъкнати категорично намеренията за: 1. Приемственост в стратегическите 
приоритети на страната; 2. Продължаване на успешните градивни усилия на 
президентите Младенов, Желев и Стоянов за укрепване авторитета и 
демократизирането на страната; 3. Позитивни промени в начина на воденето 
на политиката ни за сигурност и отбрана. Тази политика трябва да бъде 
освободена от частичната идеологизация, от шаблонните фрази, от известната 
й откъснатост от реалните ежедневни проблеми на нашия народ. Тя трябва да 
се осъществява с повече национално самочувствие, да бъде много по-открита 
и по-прагматична, да се намира в постоянен диалог с обществото, да бъде 
разяснявана на редовите хора – за да чувстват те, че се провежда в тяхно име, 
че защитава максимално националните интереси и не е някаква поредна 
самоцел, а основно средство за приобщаване на България (която исторически, 
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географски и културно е изконно европейска държава) към институциите и 
процесите на интегрираща се Европа. 
 Целесъобразно е в навечерието на посещението в Брюксел, президентът да 
има специално обръщение пред Народното събрание за членството ни в НАТО. 
 II. Президентът трябва да отдели особено място на българщината, на 
нашите дух, памет, нравственост и език. Добра политика е не тази, която 
пренебрегва изпълнената ни с трагизъм и слава история славянобългарска, а 
тази, която я обогатява с национално-отговорни и съзидателни деяния. Водещ 
приоритет за всички ни като единна общност с общи цели, ценности и идеали е 
да съхраним България като материално и духовно пространство, като огнище 
на национални стремления, като притегателен център за всички българи по 
света. Те трябва да чувстват, че България си остава завинаги родината, която 
мисли за тях, надява се на тях, гордее се с тях, очаква те да работят за нея и 
доброто й име и е готова винаги да ги посрещне с добре дошли, когато те се 
завръщат в нея. 
 III. Президентът олицетворява единството на нацията. Ето защо е разумно 
той да изтъкне необходимостта от национално единение, потребно ни още 
повече днес, пред предизвикателства, които трудно ще преодолеем ако сме 
разделени и противопоставени. Ние, българите, не винаги, когато сме били 
единни, сме оцелявали, но винаги, когато сме били разединени, сме погивали. 
А единението минава през национално помирение – между партиите, между 
поколенията, между възгледите за историята и бъдещето на България. При 
това помирение всеки ще поеме върху плещите си, ще сподели своя дял от 
националната болка и срам, от националната радост и гордост. Нека и ние, 
както други, омъдрени от страданието народи, да приютим под общ покров или 
покрив падналите и героите, грешниците и праведните, победените и 
победителите от всички страни на непрекъснатите междубългарски барикади, 
да признаем правото и дълга на всеки по своему да е обичал Отечеството, да 
оставим на Историята, народната памет и неродените поколения да съдят, да 
ни съдят – някога, когато през превала на годините бъде най-сетне възможна 
обективната оценка. 
 IV. Съществен момент трябва да бъде готовността на президента да работи 
за духа на сътрудничество между държавните институции, да насърчава 
диалога между тях, да полага усилия за укрепване на авторитета им, което 
обаче не означава безусловно подкрепяне на тяхната политика, ако тя се 
разминава с приоритетите на страната и с демократичните и морални ценности 
на народа. С огромна взискателност и най-сериозна грижа ще се ползват 
институциите, свързани с реформата в българската армия и с борбата с 
престъпността и корупцията. Президентът ще спомага да се възстанови 
доверието в съдебната система и да се направи дейността й много по-
ефективна. В името на България той ще провежда политиката на протегната 
ръка към отговорните политици, ще търси сближаването на позициите, 
сплотяването, сговора и консенсуса. 
 
 

За г-н Президента, 20.01.2002 г., Материал No. 3 
 Водеща цел в дейността на президента трябва да са усилията за изграждане 
и укрепване на системата за национална сигурност и на нейните главни опори - 
Армията, Полицията, Разузнаването и ВПК. Преимущество за президента е, че 
има редом вицепрезидент, свързан по съдба и дълг с националната сигурност. 
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 Националната сигурност е поле, където се тестват историческата пригодност, 
стратегическото мислене и политическото действие на държавника. Грешките 
тук се заплащат най-скъпо, а верните решения се възнаграждават най-щедро. 
 - Положението на въоръжените сили е тежко. Реформите вървят бавно; 
далеч сме от желаната боеспособна армия; уволняват класни специалисти; 
“зацикля” социалната адаптация; сериозни са критиките, които ни отправят от 
Брюксел; като най-богатата институция в момента, армията е обект на понякога 
хищни апетити за разграбване.  
 Българските военни са изпълнени с големи надежди и очаквания към новия 
президент - той най-сетне е “техният президент”, с разума и сърцето си 
разбиращ, че армията не е само въоръжение, строева подготовка, униформи и 
ритуали, а нещо много повече - интегрален елемент на държавата и 
държавността, техен стълб и крепеж, без които България няма да е същата.  
 Президентът трябва да говори открито с армията; да обяснява, че това, което 
се прави не е заради нечии интереси и внушения, а за доброто на страната, за 
гарантирането на нейната сигурност, за повишаването на статута на човека под 
пагон.  
 Той може да изрази признателност и уважение към военните за твърдата 
подкрепа за демократичните процеси, за мъдрото отношение към трудностите 
на прехода, за мъжеството и патриотизма; да учреди медал, с който да бъдат 
възнаграждавани за мирния им всеотдаен труд по укрепването на отбраната на 
България, за издигането на авторитета й в международните мисии и операции. 
 - Обезпечаването на обществения ред, поставянето на престъпността под 
прага на поносимостта, отвоюването на повече лична сигурност за българските 
граждани се нуждае от наистина активен президент - първият президент, който 
не страни от битката за ред и законност. Това е битка за нормална държава и 
против тенденцията хората да искат размяна на демокрация срещу сигурност. 
В стеснения обхват на правомощията и широкото пространство за действия, 
което му дава моралният авторитет, президентът може да разгърне програма 
за съдействие на усилията на правителството, парламента, съдебната система, 
органите на местната власт и структурите на гражданското общество в борбата 
с престъпността и нейните разнообразни проявления (наркотрафик, трафик на 
жени и деца, незаконна търговия с оръжие, корупция, “пране” на пари и т.н.). 
 - Спецслужбите се нуждаят от спешно нормативно извеждане от “сивата 
зона” на неясната регламентация. Въпреки търсенето на съгласие, президентът 
може да очаква посегателство върху правомощията му от страна на 
правителството. Затова е добре да се очертаят възможните компромиси. Дори 
девоенизирани, НРС и НСО могат да останат “към президента” и това е главна 
цел на усилията, но също така важно е те да не му бъдат отнети изцяло, да 
станат инструмент само на правителството, което ги заплашва с бързо 
реполитизиране... Необходимо е да се изгради отчитащ родните традиции и 
специфики, цели и приоритети, български модел за отношението Власт-
Специални служби, в който да вплетем, разбира се, западните критерии и 
условия за демократичен контрол над службите и за тяхната максимално 
ефективна дейност. 
 - Най-трудно ще бъде на президента да спомогне за възкресяване на 
родната военна индустрия. Тук са нужни упорити и радикални усилия: издигане 
на тази индустрия в първостепенен приоритет за националната сигурност; 
създаване на специален Съвет при президента; срещи с ръководители на 
водещи фирми от ВПК при държавни посещения (напр. с EADS) и лобиране за 
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България (така правят американските президенти); оценяване дейността на 
посланиците ни и по това как поддържат родния ВПК и какви усилия полагат за 
увеличаване на нашия експорт на оръжие (както е в САЩ от времето на Лорънс 
Игълбъргър). 
 
 

За г-н Президента, 27.01.2002 г., Материал No. 4 
 Желю Желев и Петър Стоянов не успяха да вдъхнат смислен живот на 
Консултативния съвет за национална сигурност. Под тяхно ръководство КСНС 
функционираше предимно или като “кръгла маса” (главно при Желю Желев), 
или като допълнителен инструмент (при Петър Стоянов) за прокарване на 
текущи решения на кабинета на СДС и извиване ръцете на опозицията под 
предлог за постигане на консенсус. 
 Новият президент може да даде нови измерения на висшия си държавен 
пост, да извоюва централно и водещо място в системата за национална 
сигурност, да постигне значителни успехи в опитите си да сплоти нацията и 
консолидира политическите сили, като издигне ролята на КСНС и го превърне в 
институция, където се обсъждат стратегическите цели, приоритети и позиции 
на страната. 
 Чрез КСНС президентът би могъл да провежда последователно политиката 
на протегната ръка, да го използва като силно (ако се налага - и силово) 
средство за влияние, въздействие, превантивна дипломация, посредничество, 
арбитраж. 
 Като вносител на Закона за КСНС и едничък, борил се за приемането му 
(СДС и БСП се опасяваха, че с този орган Желю Желев ще увеличи 
правомощията си и бавеха приемането на закона, а после силно го “орязаха”), 
смятам, че в КСНС трябва да участват най-отговорните (по пост и функции) 
лица в националната сигурност, вкл. вицепрезидентът и председателите на 
ключови парламентарни комисии. При гласуването от КСНС отпаднаха 
председателите на Комисиите по национална сигурност и външна политика. 
Вместо тях бе решено в Съвета да участва по един представител на всяка 
парламентарна група. В КСНС влязоха политизирането, идеологията, 
партийните интереси. В този момент корекции в Закона са трудно 
осъществими, ала в знак на добра воля президентът може да кани на всяко 
заседание на КСНС председателите на двете парламентарни комисии. Те ще 
оценят жеста, а ефектът и за президента, и за КСНС ще бъде изцяло 
положителен. Експерти предлагат в работата на Съвета да се включат и 
представители на Съдебната власт – главният прокурор, председателите на 
ВКС и ВАС. Това ще засили ролята на КСНС като символ на обединените 
власти в държавата. Така КСНС ще се разграничи изцяло от Съвета по 
сигурността при МС, който освен че е към правителството, (би трябвало да) се 
занимава с оперативни (текущи, неотложни) задачи на националната сигурност. 
 Идеята на Закона за КСНС бе Съветът да се превърне в място, където да се 
обсъждат жизнено важни въпроси на националната сигурност, да се обмислят 
външнополитическите ни ходове, да се търси сговорът и сближават позициите. 
КСНС не е скришно място за договорки, политическа седянка, корпус за бързо 
реагиране, а постоянно работеща институция, мозъчен тръст, държащ пулса си 
върху реалния живот в държавата и обсъждащ съдбовни проблеми на нацията. 
 Чрез КСНС президентът би могъл да “примири” заложеното в Конституцията 
съществено противоречие – от една страна той да се избира пряко, от друга – 
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да са му дадени главно представителни функции. Иначе цялата негова дейност 
по политиката за сигурност ще бъде пронизана от това противоречие. Той може 
да се окаже или ням свидетел, или най-ценният заложник на борбата между 
институциите, при която всяка от тях ще се опитва да притегли и самия него, и 
повече правомощия към себе си. КСНС е в състояние да тласка институциите и 
водещите личности в тях към търсене на съгласие помежду им, към стремеж за 
заемане на общи позиции. Консенсусът сам по себе си не гарантира вземането 
на правилно решение. Но той спомага за подобряване на политическия климат, 
за интегриране на усилията, за единение и спокойствие на българския народ. 
 Разумното използване на КСНС може да издигне президента над прякото 
участие в ежедневните политически разпри; да засили моралния му авторитет; 
да му позволи да осъществява мисията на обединител на нацията с решаваща 
дума по редица въпроси на националната сигурност; да му спести конфликти с 
правителството по кадрови решения и с парламента - по важни закони; да 
материализира духа на Конституцията за диалог и сговор между институциите. 
 
 

За г-н Президента, 03.02.2002 г., Материал No. 5 
 Въпреки претоварената програма след полагането на клетвата, дейността на 
президента досега (според мен) се възприема като фокусирана върху двата 
водещи външнополитически приоритета за страната: членството в НАТО и ЕС. 
 В това няма нищо лошо и погрешно, от гледна точка както на толкова 
важната за постигането на тези цели 2002 г., така и за преодоляване на някои 
съмнения относно волята, с която президентът ще отстоява стратегическите 
приоритети.  
 Нашата система за национална сигурност най-сетне получи своя президент – 
към когото изпитва огромно доверие и го смята близък по чувствителност към 
проблемите си, с доказан патриотизъм и труден за прегъване гръбнак. Затова 
мисля, че първите изпитания бяха издържани успешно. Това, което обществото 
чу на 19 и 22 януари бе с ясни акценти и премерен баланс. Давам си сметка, че 
партньорите ни на Запад ще продължат да претеглят всяка дума на президента 
и ще искат още енергия от България по пътя към НАТО и ЕС, но обикновените 
хора си мислят за (съвсем) други неща. Петър Стоянов непрекъснато 
подменяше малкия (реалния) дневен ред на народа с големи интеграционни 
лозунги и така “увисна”, остана без корени, възприе се като говорител на 
външни фактори. 
 Президентът трябва да изцеди себе си, да направи максималното в усилията 
на страната да се приближи към НАТО и ЕС. Тук място за шикалкавене няма, а 
и няма никой в екипа, който да си помисля за шикалкавене. Но нещата за Прага 
вървят засега 35:65% за България, най-вероятното е да се приложи формула 
(за България и Румъния) “поканваме всички заедно, приемаме когато му дойде 
времето”. И след Прага животът за България продължава, а президентът си 
остава президент – с тежките ангажименти на лидер и обединител на нацията. 
Затова той всеки ден трябва да помни три неща: 1. Решението в Прага ще бъде 
политическо, т.е. има и такъв момент – България от кожата си да излезе и да 
изпълни всичко, което искат от нея, пак може да остане за следващ транш; 2. 
Да не се позволи стоварване на вината и отговорността при негативно решение 
в Прага върху президента (което може да се случи, ако в искреното желание да 
прави максималното за България, той стане център, фокус и острие на нейните 
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интеграционни стремления). 3. Външнополитическите усилия да не изместят 
вниманието от тежкото битие на нарастващото мнозинство от нашия народ. 
 Не искам да кажа, че президентът трябва да бъде (ловък) играч, но такива са 
фактите - политиката все още е игра. В нея партньорите са винаги и опоненти, 
които се стремят при успех да си припишат основните заслуги за него, а при 
неуспех да го прехвърлят ловко на другия, най-вече на този, който смята, че 
трябва винаги да се постъпва честно, открито и с максимално чувство за дълг. 
 Президентът само ще спечели, ако в речите му освен безспорен интелект 
има повече емоция. Народът ни е емоционален, той може да търпи несгоди, но 
иска да чуе думи, които докосват сърцето, насълзяват. В емоционалното слово 
най-силно се чувства личността на оратора. Иначе тезите са правилни, речите 
ни трябва да бъдат обърнати и навън. Но главното са хората, които се 
отчуждиха от политиците, чувстват се обезбългарявани, употребявани, 
ненужни, неважни. 
 Вярно е, че – особено за ЕС – най-важното е ние да си свършим работата, че 
най-съществените проблеми са си наши. Но в ЕС никога не са се водили само 
от икономически критерии и хармонизирано законодателство. Каква е вината 
ни, ако подходът на Брюксел и Страсбург е бюрократичен, ако там не искат да 
си нарушат спокойствието, ако не осъзнават, че с изолирането на Балканите 
оставят Европа с ахилесова пета, която ще я прави по-уязвима и нестабилна. 
 С посещението в Брюксел приключва първият етап от сложения и натоварен 
с много очаквания мандат. Той се нуждае от анализ и дебат - как президентът 
да се обърне към проблеми, които са в тревогите на хората и на първите 
страници на вестниците. Да не забравяме също, че 3 спецслужби – НРС, НСС и 
Военното разузнаване очакват кадрови решения и с всеки изминат ден в тях се 
натрупват конфликти и интриги, които в някаква степен ги деморализират и 
парализират. 
 
 

За г-н Президента, 10.02.2002 г., Материал No. 6 
 Разговорите, водени през последните седмици с представители от държавни 
структури и техни “клиенти”, позволяват следния поглед към България отвътре. 
 - Независимо един от друг, множество хора казват, че във ведомствата (БТК, 
Министерства на отбраната, търговията, здравеопазването, транспорта, 
Държавен резерв, Агенция за приватизация, Здравна каса, НОИ и др.) 
каналите, “продухани” [преди], ... хората..., фирмите, облагодетелстващи се от 
доставки и ремонти са непокътнати. Източването на държавата продължава с 
голяма сила... 
 - Немалко [нови] персони ... бързо са се наместили в схемата и нямат 
интерес от решителни промени. Изглежда прав един западен бизнесмен, когато 
споделя, че “ония” вземаха страшно и направо “деряха” външните инвеститори, 
но създаваха впечатление, че управляват държавата и процесите в нея, докато 
“тия” вземат по-малко, но не управляват нищо и България е като на автопилот. 
Разбира се сега страната няма нужда от политически кризи, което означава, че 
правителството трябва да бъде крепено, но все пак то трябва с действията си 
да даде шанс и повод, мотив и увереност, че има защо да бъде поддържано. 
 - Силно впечатление прави падналото ниво на документите, които готвят в 
МО и МВнР в сравнение с годините 1992-94. В тях преобладава сухата 
статистика, липсва концептуалното мислене, не се отчита спецификата на 
институцията – дали се дават опорни точки за министър, шеф на 
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парламентарна комисия или секретар на президента (та даже и президент). 
Нещата изглеждат прости, като спуснати отгоре, схематични, повърхностни, 
като непрекъснат отговор на нечии изисквания. Понякога възниква усещането, 
че под подобна информация може да се подпише експерт и от Румъния, 
Украйна, Словакия или Хърватско. 
 - В същото време наистина поразява колко далеч в своята евроинтеграция са 
отишли МО и МВнР. Те практически са в ЕС и НАТО. Хората в тях са често в 
Европа, вкусили са от високия й стандарт и култура на общуване, получавали 
са добри командировъчни, създали са контакти. Това е отлично. Единственият 
проблем е, че тези министерства сякаш живеят във виртуален свят, откъснат от 
реалността, не се трудят върху аргументи за линията, която следват. Ако след 
уюта, възпитания тон, умния дебат в МО, човек се окаже в тържествената зала 
на Първи армейски корпус и види олющените стени, скърцащия под, старите 
постройки, овехтелите униформи, умислените лица на военните, зле скритата 
ирония, когато им говорят за реформа и социална адаптация, той ще разбере 
колко отдалечени са двата свята: този на интеграцията и този на ежедневието. 
 - Интеграционните процеси означават и съвсем добри пари. Както по линията 
на правителството, така и от Запад се отпускат впечатляващи средства. По 
инерция ... големите пари отиват главно в няколко известни лобистки 
организации. Едни и същи лица ... настойчиво печелят проект след проект и 
осребряват ероатлантическата идея. Час по-скоро трябва да се създадат 
условия (и дори структури) за развиване на “пазар”, на конкуренция и честност 
и в тази област. 
 - Състоянието на системата за национална сигурност произвежда 
несигурност в сериозни дози. В тази сфера ни очакват трудно решими задачи, 
като част от бъдещите усилия за укрепване на държавността, за въвеждане на 
нормален демократичен ред в държавата, на ясни правила и справедливост в 
нея. 
 Написаното не претендира, че открива истини от последна инстанция. Това 
вглеждане в родната ни действителност може да бъде обяснено най-добре с 
думите на един най-обикновен средностатистически перничанин във влака до 
София онзи ден: “Много ще ви бъде трудно на вас с Първанов... Заварвате 
България отчаяна, ограбена и оскотяла. Но не трябва нито за ден да забравяте, 
че от клетвата насам за всичко, което става в нея и вие носите много, ама 
много голяма отговорност!”. 
 
 

За г-н Президента, 17.02.2002 г., Материал No. 7 
 Безспорно сред основните акценти във вниманието на президента трябва да 
са: във вътрешен план – бедността, безработицата, данъците, хаосът в делата 
на правителството; а във външен план – ЕС и НАТО. Но колкото и да е потънал 
в размисли над родната действителност и над потребността да се ускорява 
темпото в понякога просто нечовешките усилия, които страната се е наела да 
положи в преследване на стратегическите цели на своята външна политика, 
президентът е призван да вдига погледа си отвъд тия ежедневни проблеми и 
да следи процесите в нашия регион. А те следват своя ход със силно развита 
нелинейност, т.е. при малки въздействия може да има огромни последствия. 
 В Македония, въпреки Охридското споразумение, нещата са твърде 
тревожни. Наблюдателите предричат подновяване на сраженията през 
пролетта. Крайни албански лидери, някои свързани с АНА и/или мафиотски 
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структури, не крият своите намерения. Западът (не)волно изкуствено разделя 
водещите фигури в правителството и ВМРО на добри и лоши и поддържа 
раздора им. В опозиция нетърпеливо чакат шанса си хора с антибългарски 
настроения. Можем да се окажем в много тежка ситуация на липса на полезен 
ход, особено преди Прага-2002, защото по Македония има различия в 
позициите на САЩ и на България. 
 В Югославия заплахите не са по-безобидни. “Тихото”, но решително 
отделяне на Косово продължава. Независимо от (на пръв поглед) силния 
натиск на ЕС, без рязка промяна в политиката на САЩ, не бива да се изключва 
вероятността Джуканович да форсира референдума за независимост на Черна 
гора. Можем ли да направим нещо, за да подпомогнем Кощуница да съхрани 
под някаква форма (дори хлабава) федерацията, какъвто всъщност е нашият 
интерес? И как ще се отрази на България новият разпад в региона, осъществен 
по позната от преди 3-4 години рецепта на сегашния ни министър на външните 
работи… 
 Гърция наистина ни подкрепя силно за НАТО, както пише в справките на МО, 
МВнР и Службите, но това не й коства толкова много усилия. Тези наши съседи 
са майстори в сърдечните декларации и протакането в изпълнението им.  
 Гърция следва неотклонно стратегията на проникване, главно икономическо 
(у нас и в Македония), дири с фенер гърци в България; докато да си българин в 
Гърция е опасно или поне неизгодно – по-неизгодно отколкото да си македонец.  
 Дали ние някога също [както Гърция] ще имаме единна, подкрепяна от всички 
партии и всички NGO, патриотична (но без шовинизъм) външнополитическа 
стратегия? Тъй че където и да си, да си горд че си българин; да чувстваш, че 
имаш отечество, което стои зад теб и мисли за теб. Вместо децата ни да 
емигрират с гняв към Родината. 
 Разбирам, че отношенията с Турция са много деликатни. Но моето усещане 
е, че се връщам назад във времето от 1992-94 г. За изминалите години 
България направи и невъзможното – от извинения на най-високо равнище за 
позорния възродителен процес до изплащане на пенсиите на прокудените хора 
с турско самосъзнание. Но за това време си останаха нерешени нашите 
проблеми – от българските имоти в Турция, до земите на прокудените 
тракийски българи. В парламента е имало и има депутати от разни партии, 
лобиращи за всеки турски проблем в България, даже ако в него е замесен 
криминален елемент, но сякаш не е останал депутат, който да постави поне 
един български проблем в Турция.  
 Наистина - и Турция ни подкрепя силно за НАТО. Справките не грешат. Само 
че можеха да добавят – защото има полза от това. Дори в политическия футбол 
обречен на загуба е този отбор, който позволява - с грешна стратегия или 
тактика, мачът да се играе само на една врата: неговата. Но за това положение 
на нещата най-малкото ни е виновна Турция, вината си е изцяло наша. 
 И сякаш само с Румъния въпросите са ясни. Тя ни тегли назад, но всеки опит 
да се отделим от нея е губещ за нас. Колко грешен бе подходът на СДС – да 
строим нашите интеграционни усилия чрез охулване и отрицание на Румъния, 
се видя от горчивата чаша, която всички заедно изпихме в Лаакен. Остава 
надеждата, че по подобен начин няма да изпием втора горчива чаша в Прага. 
 
 

За г-н Президента, 24.02.2002 г., Материал No. 8 
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 Срещата ми с видни специалисти-демографи нагледно показа, че те са силно 
обезпокоени от обезбългаряването на България и водят научен спор само дали 
това е все още демографска криза или е вече демографска катастрофа. 
 Няма преувеличение - обезбългаряват се цели региони, обезбългарява се и 
нашата икономическа, интонационна, нравствена и културна среда. Още през 
1992 г. българите са били малцинство в близо 20% от територията на страната. 
 България е отворена система, в която се вливат главно хора от небългарски 
етноси, със слабо образование и малки съзидателни способности; а от нея си 
отиват предимно българи - млади, образовани, талантливи, креативни. Това 
изтощава българската нация и влияе отрицателно върху етническия й състав. 
 Демографският срив при българите се съпровожда с демографски взрив сред 
циганите (той ще обезпечи с хиляди нови “кадри” престъпността, наркотрафика, 
проституцията). От всички етноси у нас българите са с най-ниска раждаемост и 
отрицателен прираст. След 70-100 год. те ще са малцинство в България. 
 В градчета и села българското население е обект на нагъл битов тероризъм, 
който често принуждава българите да се изселват, продавайки на безценица 
китни къщи на няколко ката на пришълци от други етноси. А полицията изпуска 
от статистиката точно “дребните” престъпления, същина на битовия тероризъм. 
Остават безнаказани всякакви прояви на систематично унищожаване от ромите 
на лично и обществено богатство, природни дадености и културни паметници. 
 Огромни парични ресурси, изработени главно от българите, чрез социалните 
и енергийните помощи, детските и др. домове се разпределят основно за лица 
от други етноси. Българите фактически финансират демографския си колапс. 
Системата поощрява лошата семейна култура, родителската безотговорност и 
безделието у циганите. Международни проекти със социални цели “атакуват” 
предимно небългарските етноси. При тях, според специалисти, отпуснатите от 
Запада суми на глава от населението са до 100-200 пъти повече отколкото за 
българския етнос, т.е. българите не са обект на задгранична хуманитарна 
помощ. 
 Статистиката е неспособна да отрази реалния брой на ромите. Ако според 
преброяването от 1992 г. в гр. Белослав е имало 242 цигани, то според анкета, 
проведена от БАН те са 3400; в гр. Кнежа данните са съответно – 705 и 2327; в 
гр. Бяла Слатина – 872 и 5000, в гр. Левски – 259 и 5163, с. Кръстина – 14 и 577; 
в с. Русокастро – 20 и 216; в с. Каменари – 4 и 110, в с. Константин – 5 и 306, в 
с. Баня – 82 и 810, в с. Остров – 56 и 810 и т.н. Учените твърдят, че циганите в 
България са вече над 1 милион, а през 2050 г. могат да се окажат до 4 милиона! 
 Тази демографска експанзия става още по-застрашителна, като се отчете, че 
населението на страната като цяло има ниска раждаемост - 9 на 1000, и висока 
смъртност – 14 на 1000, т.е. отрицателният ни прираст е -5 на 1000. Средната 
продължителност на живота у нас - 68 г. за мъжете и 75 г. за жените - е далеч 
под европейските стандарти. Средната възраст на населението ни расте - през 
1992 г. тя е била 38 г., а през 2000 г. – 40 г. За десетилетие сме загубили от 
отрицателния прираст 370 хил. души и още 700 хил. от емиграцията, т.е – над 1 
милион! По данни на Асоциацията по стерилитет, от всички живородени бебета 
през 2000 г. 67% са циганчета и турчета, 8% - други и едва 25% - българчета.  
 Експертите настояват за радикална демографска политика. Сред мерките, 
които те предлагат са: стимулиране не просто на раждаемостта, а подкрепяне 
на качественото възпроизводство, т.е. на семейства, които желаят да учат, да 
работят, които са отговорни към родителските си задължения. Важна е ролята 
на православната църква - други религии отдавна са се превърнали в социални 
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институти. По примера на Гърция, която прие много понтийски гърци от бившия 
СССР, и България също може да облекчи процедурите по даване на българско 
гражданство и привличане на българи от тези републики (и не само от тях).  
 Наложително е създаването към президентството на съвет по демографското 
развитие - за изработване на нова и съзидателна демографска стратегия. 
 

За г-н Президента, 03.03.2002 г., Материал No. 9 
 Състоянието на спецслужбите бе тема на разговори с директорите на: НСС, 
НСБОП, НС “Гранична полиция” - в МВР; Служби “Военна информация” и “ВКР 
и военна полиция” - в МО; НСО. Не съм се срещал с директора на НРС ... 
защото до ден днешен не съм получил от него нито ред, в т.ч. той не пожела да 
ми изпрати каквато и да е справки, тезиси, опорни точки при подготовката на 
срещата с Джордж Робертсън.  
 От проведените срещи могат да се направят няколко съществени извода. 
 - Оценката за закона за досиетата (“вреден, опасен”), за комисиите “Андреев” 
и “Ананиев” (“неморални, политизирани”) е крайно отрицателна. Като връх на 
дългогодишната кампания за “отваряне на досиетата”, законът е нанесъл тежък 
удар върху службите. Те са заринати от имена, за които правят проверки (близо 
50 000) – без гаранция и представа как ще се използва предоставената от тях 
информация. Тотално разбита е цялата агентура, а без нея “службите четат 
вестници”, защото човешкият фактор е незаменим. Кадрите са демотивирани и 
деморализирани; агентите са се изпокрили, уплашени от разголването; нови 
хора отказват да бъдат вербовани, боейки се, че нова власт ще освети и тях; 
приятели на България в чужбина се страхуват за кариерата и живота си. Двете 
комисии, особено тази на Андреев, разполагат с аморално голям бюджет, а за 
някои личности в тях ... службите говорят с омерзение. 
 - Има служби, които са били усърдно употребявани за политически поръчки – 
не само от предното правителство. Същевременно, в материално отношение 
някои от тях тънат в мизерия; все още ползват компютри “Правец”; определят 
сами своите технологии за обработка на информацията като от 80-те години. 
 - Твърде остри думи те изричат по адрес на съдебната система, най-вече за 
намиращата се вън от всякакъв контрол прокуратура. Общо е убеждението (а 
службите може би най-добре знаят какво говорят), че корупцията в тази 
система е силна, че някои прокурори и адвокати са в комбина, рекетират 
обвиняемите, “докато им вземат парите и после ги оправят”. Следствието 
изнемогва. Казват ми: съдебната система ражда несигурност, дестабилизира 
обществото, брани престъпниците, а не жертвите; не я ли промените, 
държавата загнива и загива.  
 - Няма възражения срещу вземане на хора от други етноси в службите (няма 
засега обаче и натиск те да бъдат приемани), стига за тях да важат същите 
условия за постъпване, както за българите - диплома, психотест. Както етносът 
не може да е препятствие, така той не бива да носи тук и никакви привилегии. 
 - Нашите служби фактически работят за евроатлантическата интеграция и в 
някои сфери са отишли доста напред. Те са атрактивни и желани партньори 
поради професионализма си, поради редица специфични знания: по линия на 
тероризма и организираната престъпност, по информацията за региона ни, за 
арабския свят. Паралелно, обаче, чуждите служби са много активни у нас и 
действат здраво. Интересува ги всичко: военна реформа, ВПК, БТК, икономика. 
 - Законът за класифицираната информация е твърде необходим. Отдавна 
има нужда от слагане на ред в боравенето с такава информация. Партньорите 
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от НАТО също се притесняват, че техни документи “ще се въргалят по жълтите 
павета” и ще попадат в доклади, размахвани предизборно като компромати. 
Единственото, на което трябва да се обърне внимание е (не)волно България да 
не се превърне в полицейска държава, в която всеки гражданин, нуждаещ се от 
някаква информация, започне да бъде следен и проверяван за щяло и нещяло. 
 - Откровено се сочи потребността от граждански контрол над службите (“най-
напред имаме нужда от него самите ние”). Контрол - парламентарен, съдебен, 
обществен; контрол - обективен, професионален, принципен. 
 - Службите разчитат много на новия президент - “да им даде рамо, морален 
гръб”, “да ги закриля”, “да ги държи изкъсо”, “да работи плътно с директорите”, 
“да помогне за по-добра координация”. Досега никога проблем на службите не е 
бил разглеждан от Консултативния съвет по национална сигурност.  
 
 

За г-н Президента, 10.03.2002 г., Материал No. 10 
 На срещи във военно-ремонтните заводи (ВРЗ) към МО в Търговище, Варна, 
В. Търново, Провадия, Божурище обсъждахме следните въпроси: Състояние на 
ВРЗ; Полезност на структурата на “ТЕРЕМ”-ЕАД с “шапка” в София и клонове 
(заводи) в страната; Активност на МО в този сектор от ВПК; Мерки за спасяване 
на ВРЗ; Възможности за подпомагане на ВРЗ (и ВПК) от страна на президента. 
 Тук следват някои наблюдения. Подготвям доклад с конкретни изводи и идеи. 
 Най-силно е впечатлението от директора на “Овеч”-Провадия Стоянов. Тези 
големи българи стават все по-малко! Той е влюбен в завода, отдал му е живота 
си, градът се крепи на него, там всичко блести от ред и чистота. Поразителна е 
моралната сила на човека, благодарение на когото, напук на логиката, вече 13 
год. оцеляват и заводът, и градът. Президентът трябва да иде при такива хора: 
да им даде подкрепа и признание. И да ги награди за тихия, родолюбив подвиг.  
 Вярно е, че правителството и МО получиха тежко наследство ... : разяждаща 
корупция; безсърдечна бюрокрация; повсеместно назначени “наши” 
некомпетентни хора. Но и 10 месеца след изборите липсва особено желание за 
промяна. Абсурдите продължават. Системата на ВРЗ наказва директори, които 
работят и рискуват, отнема инициативата им, плаши ги с политически смени. А 
има решения, които разумен, схващащ, силен министър може да вземе бързо и 
смело, за да отпуши нещата, да позволи на предприемчивите директори да се 
разгърнат, та заводите да оцелеят, да си стъпят на краката и дръпнат напред. 
 Поне що се касае до ВРЗ, нашият ВПК не е в напълно безнадеждна ситуация. 
Ако ги преструктурираме и им помогнем с контакти в чужбина, можем да спасим 
част от заводите. Имаме отлични мениджъри, съхранени са добри мощности, 
не са пресъхнали интелектът и професионалните умения. Най-остра обаче е 
нуждата от Държава. По качество на държавното управление ние сме далеч от 
истината, а властта е като смес от аматьорство, паника и разпасана команда. 
 Заводите запазват критичния минимум висококвалифицирани специалисти за 
военновременни цели. Държавата заповядва те да бъдат поддържани, но не 
взема мерки – с минимални поръчки - да облекчи директорите. А те са длъжни 
да осигуряват заплати на тези хора. Това оскъпява продукцията на заводите, 
снижава финансовия резултат, изяжда средствата за инвестиции, стареят 
машините, ВРЗ губят позиции. Западнат ли заводите, западат и градовете им. 
 Говори се за приватизация, но общо мнение е, че смяната на собствеността у 
нас е организиран процес за демодернизиране, грабене и декапитализиране на 
страната. Законът за обществените поръчки (ЗОП) плоди корупция: напр. МО 
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има ВРЗавод, способен да поеме дадена задача; но с търг по ЗОП МО я “пуска” 
на частна фирма, която е запозната с офертата на завода и навреме е дала по-
ниска оферта (съвсем лесно и често сетне променяна чрез съответен анекс). 
 Структурата на “ТЕРЕМ” е пречка за нормалната работа на ВРЗ. Директорите 
им практически са лишени от пряк контакт с МО и с външни партньори, носят 
пълната отговорност за финансовото състояние, а правата им са символични. 
Печалбата им се иззема от “шапката” (в която гъмжи от дилетанти), тя ги оставя 
често на самотек и за разлика от клоновете винаги е осигурена с “яки” заплати. 
 ВРЗ могат да работят по натовски стандарти за постигане на стратегическите 
ни приоритети. Ала МО не само не помага, но дори им пречи в тая насока. 
 България не може да допусне сега политическа криза. Но НДСВ ... генерират 
хаос, а ние нямаме избор, трябва да ги подпомагаме. Изградим ли по-силно 
доверие между президента и премиера, става възможно в напрегната работна 
атмосфера да сме им изключително полезни. Не толкова на тях, колкото на 
България: поне до ноември... Ерес е, но щом президентският екип е доста по-
уважаван, по-добър, по-наясно с проблемите и решенията им, то той може да 
подсказва, насочва, дори да обучава (и да крепи така) кабинета. Иначе е 
реална алтернативата: бързо сриване, масови вълнения и неизбежни избори. 
 
 

За г-н Президента, 17.03.2002 г., Материал No. 11 
 Важна част от дейността на секретарите е получаване на ясна представа за 
състоянието в страната. Само така те ще могат да дават пълноценни съвети на 
президента. Това носи риск той да бъде натоварван с отрицателни емоции, но 
търсенето на решения изисква анализ на завареното положение. Мисля, че по-
важно от кабинетния уют е изследването на проблемите на ВПК и службите за 
сигурност, за реакции при кризи (Гражданска защита, Противопожарна охрана). 
 Какво се получава: 1. Президентът осигури политически консенсус по НАТО; 
2. Той пое от негативите при някои непопулярни мерки, напр. по нарязване на 
ракетите и защитава това решение, убеждава партньорите ни, че то се приема 
добре, че срещу военните реформи няма недоволство (въпреки твърденията на 
ГЩ, мъката на нашите ракетчици е огромна, те празнуваха своя празник със 
сълзи на очи – като за последно и не са убедени, че бе нужно тези ракети да 
бъдат унищожени); 3. Ако кабинетът се крепи, то в не малка степен се дължи на 
отговорната позиция на президента; 4. Заради България Президентът твърди, 
че кабинетът не може да бъде укоряван за корупция. Но вместо разбиране и 
замисляне, ред управляващи се държат безотговорно, министри ... са заети с 
лично облагодетелстване в голям мащаб... 
 Правителството не може или не иска да промени създадената корупционна 
среда. Да вземем закона за обществените поръчки. Доскоро гъвкавите (главно 
с подкупи) частни фирми побеждаваха леко държавните с по-изгодни оферти. 
Сега нещата са отишли още по-далеч: идва частникът с куфар с пари, подава 
супероферта, печели търга, оправя цената с анекс и възлага изпълнението на 
поръчката на конкурентната държавна фирма! Той просто не е имал нужните за 
целта производствени мощности и никой не си е направил труда да го провери! 
 Лицата, вземащи решенията са абсолютно отделени от собствеността, която 
управляват, тя им е чужда, те нямат принос в изграждането й. Ако 5 пишман 
администратори отидат в уникалния авиоремонтен завод в Пловдив и видят 
какво чудо е създал нашият народ, то поне на 1 от тях сърцето ще го заболи за 
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завода и той ще търси спасителните (такива има) решения, вместо съзнателно 
или не да унищожава това богатство. Така безобразията ще намалеят с 20%. 
 Колкото и политическите сили да крепят до Прага правителството, процесите 
в недрата на обществото имат и своя автономност, зреят и могат да ескалират. 
В подобна ситуация е възможно недоволството да се насочи и към президента. 
Дилемата е – как да се направят промени в правителството и политиката му, 
без то да падне. От сега трябва да мислим върху варианти - каква роля е добре 
да играе президента и как, казано по-прагматично, той да отиграе ситуацията.  
 Желю Желев казваше истината за кабинета, но посланията му към 
обществото бяха негативни. Петър Стоянов изпращаше позитивни (лакирани) 
послания към обществото, но не казваше истината за правителството. Пред 
президента сега проблемът е как да казва истината за управляващите, и в 
същото време да изпраща позитивни послания към обществото. Истината за 
управляващите ще позволи запазване на дистанция от делата им, та да не се 
поема отговорност за последствията от тях; а позитивните послания към 
обществото ще спомогнат на хората да не униват. Добрата дума, усещането, че 
някой вижда проблемите им и не ги подминава с грубо безразличие, остава 
следа у народ като нашия и му помага ако не в преодоляването, то в 
понасянето на трудностите. 
 Президентът постоянно е изправен пред предизвикателството: да не позволи 
на инерцията, изкушенията и медиите, да го вкарват в позата на официалния 
държавник, който става част от процедурата, говори правилни неща, участва в 
празнични мероприятия. Както в случая с АЕЦ, цел на неговите пътувания би 
трябвало много по-често да бъдат проблемните места, там, където е трудно, 
където народът се чувства изоставен от своите политици, от царя и от Бога. 
 
 

За г-н Президента, 24.03.2002 г., Материал No. 12 
 Хаосът в действията на правителството все по-често ще поражда стресови 
ситуации, които ще принуждават президента да взема отношение по тях. Няма 
да има повече нито миг спокойствие и отдих, трябва постоянно да сме нащрек. 
 При толкова скандали: секретната стенограма; външният дълг, ускореното 
пенсиониране на висши офицери; взаимната омраза Петканов-Борисов в МВР, 
сякаш крайно е неуместно да се пише за бедствието Горски пожари. Но в него 
се оглежда уродливия облик на цялата объркана и опасна ситуация в страната. 
 Властта е заета с демокрация, либерализация, приватизация, хармонизация, 
интеграция, но не й стига време да се обърне към реалните мъки на хората, да 
види как в Сопот, Казанлък, Червен бряг масово купуват на вересия. Показаха 
ми дебели тефтери: за 5 лв., 2 лв., 50 ст. А военните заводи ще живнат, ако МО 
не ламти за далавери; ако не прави безогледна утилизация – т.е. унищожение 
на оръжия и снаряди, от които може да се печели; ако не е жесток конкурент на 
ВПК, убиващ го с дъмпинг. От същата неоправия са ни и проблемите с горите. 
 За 2000 и 2001 г. са унищожени 1.3 млн. дка гори - 3% от горския фонд. През 
1999 г. горските пожари са били 250, 2000 г. - 1440, 2001 г. – 620. За 2002 г. те 
са вече 141, а пикът им е през лятото. Изправени сме пред голяма суша, която 
срещаме с полупразни язовири. Полупразни звучи оптимистично: те са с вода 
до 1/3 от обема. При максимум 25 млн. куб.м., в “Студена” сега има едва 9 млн. 
 Паленето и изсичането на горите се дължат и на отказа на хората да мислят 
с грижа за държавата, щом тя е безхаберна към тях. Шеф на РПУ ми каза: Ще 
спрат само като оставят след себе си гола поляна! Секат безразборно, безспир: 
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елитни, вековни гори, гори за семе (напр. жълъди). Камионите с трупи и дъски 
хвърчат. Всеобщо безумие. И само горите ли? Полицаите вредом се оплакват: 
Ловим ги по 20-30 роми, гладни са и косят, бастистват всичко наред: лавандула, 
рози, лозя; крадат животни на поразия, знаят, че е безнаказано и не се спират. 
 Правителството забрани износа на изгоряла дървесина – по предложение на 
министър Дикме (който иначе отрича, че има умишлено палене на гори за тази 
цел). От южната страна на границата се появиха стотици дърводелски цехове. 
Търсенето в Гърция на дървен материал покрай Олимпиадата е страшно. Само 
за 2 год. сме изнесли за там (официално) 1 млрд. куб. м. обгоряла дървесина.  
 Ала забраната е полумярка. Като няма структури, които да бдят ефективно и 
опазват горите, сечта и палежът ще продължат. Е, обработката на дървесината 
ще става у нас; ще понараснат работните места и събраните данъци (ако някой 
излезе от сивата икономика), но гората ще остане цел за хищното унищожение. 
 От беднотия и лични амбиции се карат шефовете на Противопожарна охрана 
и Гражданска защита – кой от тях е началникът. От загриженост и “да сме както 
в Европа”, екологичното и земеделското министерства спорят да се палят или 
не стърнищата. Много може да се направи - преработка на сламата в 
екобрикети (това изисква силна и бърза организация); да се даде техника от 
армията (без комисионни?); да се отремонтират вертолетите, дадени на 
“Терем” - договорите ще станат пак към декември; армията (коя по-точно) да 
помага в гасенето; да се използват верижни противопожарни машини, които 
можем да произвеждаме. Все непосилни задачи за правителство, което не е 
екип и няма обща визия. 
 Каквото и да съзижда управлението, колкото и модерни методи да използва, 
изграденото ще рухва, защото се строи върху гнили основи... 
 Основите на държавата са прогнили от години на лошо управление и грабеж, 
от употреба на властта за лична изгода (идиотщина: М-во на земеделието [при 
предното правителство] купува от МО пистолети и сделката се реализира от 
частна фирма срещу комисионна!). Към основите трябва да се насочат 
усилията, те трябва да се укрепят. Не се ли заемем с тях, не пипнем ли там яко, 
усилията ще отидат на вятъра, сградата на властта ще рухне. И ще затисне 
мнозина. Може би и нас. 
 
 
 За г-н Президента, 31.03.2002 г., Материал No. 13  
 Събитията, свързани с президента раждат мисли, които споделям като човек, 
заинтересован – от личен и национален интерес – мандатът да бъде успешен. 
 Проблем, който за първи път след 10-и ноември възниква пред президента, е 
че без да има реални правомощия, той ще бъде (или е) принуден не само да 
коментира процесите в страната, но и да управлява някои от тях. Президентът 
никак не може да следва линията на Петър Стоянов: да стои на своя Олимп и 
малко или много да изпада в нарцисизъм. Ала той не бива да допуска и нови 
Боянски ливади, разбили на пух и прах кариерата и политическия авторитет на 
Желю Желев. 
 Някои от днешните министри едва скриват желанието да измиват ръцете си с 
президента винаги, когато им припари под краката... Други министри искрено 
уважават президента, но стане ли дума за собственото им оцеляване, бързо ще 
се дистанцират, дори отрекат от него. Правителството няма единна политика 
спрямо президента, затова е склонно към първосигнални действия, личен 
егоизъм и често несъобразяване с поетите ангажименти. 
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 Мнозина (вероятно мнозинството), останаха с впечатлението, че президентът 
подкрепя договора с “Краун ейджънтс”. Би могло доста по-ясно да се подчертае 
колко жалко е, че правителството трябва да прибягва до такава мярка. Защото 
тя е пълна капитулация на държавата, самопризнание за нейната неспособност 
да сложи ред в митниците и да запуши каналите, през които изтичат милиарди. 
Бурните далавери на границата продължават – напр. при уредено преминаване 
на камион с цигари към Македония се реализират до 60 хиляди долара! Ударно 
хвърчат пак натам празни, но декларирани като пълни цистерни, чието гориво 
се реализира в България, а на границата се изтегля ДДС. Държавата с нейните 
НРС, НСС, СВИ, ВКР, НСБОП, НСГП, МВнР, полиция, прокуратура, следствие, 
съд, не може да се справи с митниците, та моли 20-30 британци да й помогнат! 
 За детските надбавки също проблемът не бе хванат за рогата - че 
продължава порочната практика от десетилетия: подпомагане на калпак и то 
главно на най-безотговорните към децата си семейства. България стимулира 
неефективното възпроизводство, от което печелят главно тези, които са 
превърнали в професия правенето на деца и изобщо не смятат да поемат 
грижа за тяхното отглеждане. 
 Що се отнася до преждевременното пенсиониране на военните, въпросът е 
наистина сложен. Вярно, по поделенията масово подкрепят това предложение 
(често и със злорадство: “Нали проповядвахте реформата, уважаеми генерали, 
защо сега се вайкате, че тя е засегнала и вас!”). Но държавният подход изисква 
неприемане на такъв начин за решаване на проблемите на армията – зад гърба 
на обществото, когато отделни депутати стават изпълнители на своеобразни 
мокри поръчки - подход, обезглавяващ военното разузнаване и военната наука, 
лишаващ армията от кадрите, пряко отговорни за хода на военната реформа.  
 Президентът трябва да изгражда държавността, да работи за консолидиране 
на институциите и диалог между тях. Повечето действия на НДСВ подкопават 
този принцип: работа на парче, прокарване на лични и корпоративни интереси, 
игнориране на държавните норми и традиции, спазване само на формалната 
процедура. Кабинетът ... подкопава устоите на демокрацията и притиска 
институциите (вкл. президентската) - да са пасивни наблюдатели, а личностите 
в тези институции - да обясняват постоянно своите позиции по решения, които 
нито са съобразени с тях, нито могат да се коригират от тях (да припомним и 
закона за приватизацията, АЕЦ, сделката по външния дълг). Нужна е стратегия 
по прилагане на отлагателното вето – всяко леко отхвърлено вето, отслабва 
поне отчасти авторитета на президента, както става и спри всеки спорен закон, 
който президентът – дори с известно несъгласие - подписва за публикуване. 
 Остра, да не кажа спешна е необходимостта президентът да определи до 3-4 
ключови свои приоритети по проблеми от стратегическо значение за страната. 
Според мен 2 такива приоритета са демографският колапс (обезбългаряването 
на България) и спасяването на изправения пред скорошна гибел роден ВПК. 
 
 

За г-н Президента, 07.04.2002 г., Материал No. 14 
 Демографската криза е сред главните проблеми на сигурността на България. 
А проблемите на сигурността са винаги екзистенциални. Те се управляват, и то 
отчасти успешно, само докато водят до количествени, и много по-трудно, когато 
водят до качествени промени. Един проблем става проблем на сигурността (т.е. 
той се секюритизира), щом в резултат от него възникват качествени промени; 
ако обществото не може да го преодолее без структурни трансформации. 
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 Нуждаем се от политика за демографска сигурност! Тя е длъжна да си вземе 
поука от тъжната статистика. От 1989 г. сме намалели с 974 хил., но само през 
2001 г. - с 220 хил., т.е. процесът на топене се ускорява. А Пернишки окръг е 
най-зле дори при общата демографска депресия: той е спомен от бъдещето. В 
неговите (в нашите) села живеят най-малко хора под 18 год. – 3 453 души от 
общо живеещи там 36 331 (1992 г. – 42 257). В селата си имаме 47 201 жилища, 
т.е. по 0.77 човека в селска къща. И ако допуснем, че хората на село живеят по 
сал самин в къща, то тук има 10 800 празни къщи. А според експерти пустеещи 
в Пернишко са между 1/3 (всяка трета) и 1/2 (всяка втора) от селските домове! 
 Трябва да се опомним. И никой друг, освен президентът не е в състояние да 
даде начало на българското опомняне. Най-напред: България единствена няма 
(модерна) Национална доктрина, обърната с лице към Третото хилядолетие. В 
тази връзка например, е разумно да се отвърне на молбата за среща, 
отправена на 25 март от учени на Научния център за българска национална 
стратегия. 
 Вечно хленчим, че за всички наши беди са виновни Великите сили. Но те ли 
ни карат да имаме най-отчужденото и бюрократично отношение към растящия 
брой българи, които желаят да придобият или възстановят своето българско 
гражданство? Не може ли да има нетърпимост към безродието и безхаберието 
на властта да вземе присърце: създаването на улеснения при придобиване на 
българско гражданство на лицата от български произход; автоматичното 
придобиване на българско гражданство при заселването в страната на 
живеещи сега извън нея българи; възстановяването на българското 
гражданство от българи, живеещи в съседни земи, които са били част от 
територията на България или са били администрирани от българските власти - 
Вардарска и Егейска Македония, Западна Тракия, Западните покрайнини и др. 
 Нито една разумна държава не протака толкова дълго, няма толкова условия 
и не изисква толкова документи, колкото България – към лицата, доказали своя 
български произход при желанието им да придобият българско гражданство. 
 А предоставянето на възможност за автоматично придобиване на българско 
гражданство за българи с факта на заселването им, има не само демографски, 
но и икономически аспекти. То касае хиляди сънародници в Украйна, Молдова, 
Казахстан, Таджикистан и др.: все трудолюбиви, главно земеделски работници, 
които всуе търсят в ония (размирни) държави възможности за по-добър живот 
на своите (основно многодетни) семейства. За тях умиращите български села и 
пустеещите плодородни земи биха били и са обетована земя. Кой ни пречи да 
довършим най-сетне създаването и приемем работеща национална стратегия 
за трайно завръщане и заселване в страната на българи, живеещи извън нея? 
 Що се отнася до възстановяването на българското гражданство на лицата с 
български произход, живели в земите, които през 1913-18 и 1941-44 г. са били 
част от Царство България или са управлявани от неговата администрация, то 
това по никакъв начин не би могло да влоши нашите отношения със съседите 
ни, защото не се обвързва с каквито и да е териториални претенции към тях. 
 Излишно е да се казва, че родолюбивото, което България може да направи 
за своите 4 млн. сънародници извън нейните предели, изобщо не влиза в 
разрез с европейските практики и законодателни решения. И ако примерът с 
Германия ни причинява огорчителни въздишки (Ех, тя е развита държава, които 
може да си позволи всичко!), то нека видим тогава как осъзнато, решително, 
национално отговорно и последователно действат край нас Гърция, Румъния и 
Турция… 
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За г-н Президента, 14.04.2002 г., Материал No. 15 
 Целта на тези тезиси ... е да са полезни на президента. Ако не са необходими 
повече, е нужен само знак, за да бъде спряно тяхното подготвяне. 
 Именно заради по-добрата и смислена дейност на президента, а не от лични 
огорчения, мисля, че организацията на работата ни леко куца, щом секретарят 
по националната сигурност (и не само той) научава от медиите кой е поканен 
да участва в заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. 
 Президентът винаги ще бъде притискан и каран от обстоятелствата да взема 
отношение по всички съществени (и не толкова) проблеми на политическото 
битие. От това не може, а и не бива да се бяга. Но все повече се убеждавам, че 
налагащата се практика да се следва традицията на мълчаливите секретари от 
времето на Петър Стоянов, ограничава добрия PR на президента. 2 дузини от 
най-добрите експерти в своите области могат отлично да говорят за политиката 
на държавния глава, вместо в част от медиите да расте убеждението, че новата 
администрация е не по-малко капсулирана и контролирана от предната.  
 Изобщо не става дума секретарите да го ударят на даване на интервюта и 
писане на статии, но какво страшно има ако поне веднъж в месеца те общуват с 
пресата, бранят аргументите на президента и работят с целия си потенциал за 
неговото благо? Не вярвам президентът да се съмнява в техните способности 
да комуникират с медиите, в тяхната компетентност да отстояват националните 
интереси. Значи презастраховането е на по-друго ниво. За мен лично не остана 
вестник, на който поне два пъти да не съм отказал или друг да не е отказал от 
мое име всякакво общуване. Това влошава градени с години добри отношения 
с редица класни и добронамерени (към мен) журналисти; отношения, които пак 
могат да ни потрябват, ако климатът за нас се влоши. Да не говорим, че има 
сякаш недоверие - да не вземем да “изпортим” нещо. Разумни, мислещи хора 
като нас трудно биха тръгнали срещу държавата, президента и срещу себе си.  
 Примери - много. Да вземем случая с “Индиго”. Вложих усилия, нерви, нелеки 
емоции в общуването с майките, в изграждането на доверие с тях - да 
повярват, че наистина искаме да им помогнем, че няма да употребим тяхната 
горест; да имам сърдечна, а не формална връзка с тях. Общувах с ключовите 
фигури в съдебната система; особено деликатни бяха разговорите с Филчев.  
 Потопен в трагедията (а 2 от загиналите деца са с имена на 2 от моите деца), 
бях убеден, че президентът може да раздвижи мудното следствие и той 
наистина успя. Но се прецени, че не е разумно (кой знае защо…) аз да общувам 
с медиите след тази среща. Категорично съм убеден, че щях да го направя 
много силно: от политическа, от юридическа и от хуманна гледни точки.  
 Подчертавам: тук няма място за лична суета (тя в случая е просто 
неуместна), а заради проблема и решаващия принос на президента (и неговия 
човешки и обществен престиж). 
 Друг пример: на Съвета по сигурността в МС. Симеон [Сакскобургготски] ме 
покани да споделя мнението си “на признат и безспорен експерт”. Не знаех 
имам ли право и казах, че като пратеник на президента съм тук да слушам, не 
да говоря. А можех да дам разумни съвети за ред слабости (резултат от 
недостиг на компетентност). 
 Трети пример: приех Джон Хулсман от Фондация “Неритидж”, САЩ, близка до 
Републиканската партия, в която има немалко противници на разширяването на 
НАТО. Той ще докладва на сенатора Джон Уорнър, лидер на тези противници. 
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Беседата ни се превърна в интелектуален дебат. Хулсман изтъкваше доводи 
като тези на Уорнър, а аз - контрадоводи. Оказа се, че не само аз съм изпитал 
огромно удоволствие от диспута, но и Хулсман после е заявил: Добре, че се е 
срещнал в президентството с мен, за да разбере за какво става въпрос, защото 
в МВнР и МО е било каша от общи, скучни, банални приказки. Споменавам този 
случай не за да се самоизтъкна, а да покажа, че секретарите могат да направят 
повече за България и държавния глава, отколкото да се ограничат с писане на 
опорни точки и мнения. Да добавим, че силен стимул за тях е и благодарността 
им към президента: за приятелството, доверието и протегнатата от него ръка.  
 
 

За г-н Президента, 21.04.2002 г., Материал No. 16 
 Водеща линия на НДСВ е: Нашата външна политика не бива да внушава, че 
българо-македонските отношения са по-различни от отношенията ни с която и 
да е друга държава... 
 Аз споделям тезата на множество учени, експерти, политици, че Македония е 
изключително важна държава за родната външна политика. Сега е моментът да 
започнем да работим активно за възраждането на българския дух в Македония, 
да отстояваме по-ефективно в отношенията с нея националните ни интереси. 
 - Крайно належащо е облекчаването на процедурата за даване на българско 
гражданство: защо да не въведем практиката на Гърция, Румъния или Унгария? 
 - Ние сме способни да присъстваме активно в Македония с вестници, радио, 
телевизия: като контратеза на властващите там просръбски медии. Технически 
възможности има, ще се намерят средства, нужно е политическо решение. В 
по-общ план даже: за покриване с ТВ сигнал на земите, където живеят българи. 
 - Нашите специални служби трябва да засилят дейността си по Македония, 
да я превърнат в приоритет – това означава присъствие, влияние, 
въздействие...  
 - България днес не може да се мери икономически с Гърция... Гръцката 
икономическа експанзия в Македония може само да предизвиква горчивина, че 
за 13 години с общи усилия успяхме да опоскаме и обезкостим страната си. И 
все пак, даже в тази сфера има какво да се направи, ако е налице разумна 
държавна политика... 
 - България трябва да работи за укрепване на държавността на Македония, за 
защита на териториалната й цялост. Но ние не бива да отхвърляме в своите 
стратегически анализи вероятността Македония да се разпадне. Длъжни сме да 
мислим, да се готвим и за този вариант. Македония става все повече етнически 
разделена, а албанците не крият крайната си цел – подялбата на страната.  
 Успешната визита на президента в Македония, показа големия му авторитет 
там - на политик, историк, личност. Той може да играе координираща роля по 
отношение на българската политика към Македония! А като отдавна занимаващ 
се с Македония (и влюбен в нея), аз съм готов да му съдействам за това: без 
никаква моя самоинициатива, при изрични указания и строго зададени рамки.  
 Ето идеи как това може да се направи: 1. Като събирам без медиен шум кръг 
от хора за неформални дискусии: напр. професорите Георги Бакалов, Георги 
Марков, Димитър Гоцев, Григор Велев; също Кирил Пърличев, Йордан 
Величков, Красимир Узунов, Красимир Каракачанов. 2. Като понякога с мои 
изяви лансираме възгледи - за апробация в медиите. 3. Като се ползва 
позицията ми на секретар - за срещи, предаване на послания, обмен на мнения 
с ред личности в македонския обществен живот (срещите на президента с тях 
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винаги им придават официален, ангажиращ характер). 4. Като получа 
пълномощия за контакти с наши институции за (по-бързо) решаване на някои 
проблеми: да речем за важното изравняване на таксите на придобилите 
българско гражданство македонски студенти с тези на българските граждани. 
 Македония е изпитание и изпит. Справи ли се сполучливо с тях, президентът 
ще получи твърде силни аргументи, че мандатът му е бил наистина успешен. 
 
 

За г-н Президента, 28.04.2002 г., Материал No. 17 
 Усилията на България за членство в НАТО дават резултат. Западните медии 
пишат с добро за нас. Доскоро нашите поддръжници трескаво диреха доводи за 
приемането ни, сега нашите противници са изпаднали сякаш в кръгова отбрана. 
 Ала пропастта между народа и управляващите нараства. Вярно, политиците 
трябва да виждат по-надалеч, но те са длъжни да схващат знаците, които им 
дава обществото. Изборите в Русе и Благоевград са такива знаци – ако всичко 
ще е по старому, а външната политика ще е в стил “СДС”, с угодността на най-
верния сателит, то редовият човек ще реши: или да тегли майната на изборите; 
или да си рече, че щом ще вървим на Запад, по-добре е да изберем СДС – все 
пак той се поизчисти, а и е по-искрен в тази си ориентация; или да избере нещо 
радикално, отхвърлящо сегашния сговор, та дори то да изглежда носталгично, 
но с гаранция, че не ще заговори в общия хор на досадните клишета и лозунги. 
 Слаба утеха е, че и на Запад отказват да осмислят знаците, които хората им 
дават. В Италия всичко обясниха с това, че Боси е неофашист. В Австрия също 
– Хайдер е неофашист. И във Франция - Льо Пен е неофашист. Но нека не се 
взираме в последствията, а да видим причините, породили Боси, Хайдер, Льо 
Пен. Тримата дават лесни обяснения на трудни проблеми, но те не са явиха на 
празно място. Вместо само да о(б)съждаме симптомите, трябва да се заемем с 
лекуването на дълбоките причини, сред които са: 1. Световният ред, в който 
златният един милиард смуче сили, ресурси, бъдеще от другите пет милиарда; 
2. Свръхлибералният икономически модел, който ежедневно ражда аутсайдери 
и маргинали; 3. Неустойчивият еднополюсен модел, който принуждава всички 
(дори омъдрена Европа) да се превръщат в геополитически придатъци на САЩ. 
 Всъщност, членството на България в НАТО е абсолютно взаимноизгодно и за 
България, и НАТО. Даже донякъде то е дори по-нужно на НАТО, отколкото на 
България. А тя днес е като ученик, комуто остават минути до края на класното 
по математика. Нерви, стрес, напрежение: за да реши всички задачи. Дано поне 
през ноември, щом бие звънецът, тя се замисли: какво, защо и как го прави. 
 В Прага лош за нас би бил вариантът: “Каним всички; приемаме всеки, когато 
му дойде времето”. Нови 2-3 години в непрекъснато изпълняване на поредните 
изисквания ще са трудни за понасяне от политиците, още повече - от народа. 
 Като условие изскочиха ромите. Не, че те не са проблем. Но каква е връзката 
между тях и НАТО? Има ли в НАТО пример за явно решаване на този въпрос? 
 А корупцията? Дали поне една страна в НАТО я е победила? Гърция, Турция, 
Италия – не е ли проникнала корупцията там до висшите етажи на властта? И 
къде би било по-ефективно решаването на проблемите с ромите и корупцията 
– в рамките на НАТО или като България остане изолирана, вън от НАТО и ЕС? 
 А доводът, че НАТО е общност на ценности? Че ние сме истински европейска 
държава! Няма ценност, заради която да имаме комплекс за невропейскост. Та 
нима десетки милиони в Турция по-силно от нас изповядват тези ценности?  
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 Или упрекът за жизнения стандарт?! Крайно бедна и под властта на Салазар, 
Португалия беше в НАТО; Гърция влезе в Алианса в мизерия и разруха, а 
огромни пространства в Турция и до ден днешен са в средновековна нищета… 
 Остава основното – НАТО е общност на интереси. От цялото ни поведение 
трябва да лъха съзнанието, че особено след 11 септември, НАТО има огромен 
интерес от членството ни: 1. Разполагаме с уникално стратегическо положение; 
2. Укрепва се южният фланг на НАТО; 3. С нас се затваря санитарният кордон 
около Русия; 4. Без нас е трудна борбата на Запада с тероризма; с трафика на 
наркотици, оръжие, бяла плът (но момичетата проституират из западните улици 
и публични домове - намали ли се търсенето там, ще намалее и предлагането). 
 Като изгори зад гърба си мостовете с Русия, държавата ни пое голям риск. 
НАТО не бива да затръшва пред нея вратите си, за да не се окаже това смело 
решение на България поредното безумие, заплатено с национална катастрофа. 
 
 

За г-н Президента, 05.05.2002 г., Материал No. 18 
 Разпадът на ВПК е сред най-тежките поражения, които България понесе през 
годините на прехода. Държавата не защитаваше своя ВПК. Тя стана съучастник 
в неговата ликвидация, в загубата на пазари, в провала на изгодни сделки. 
 След срещите през тези 3 месеца с директори на заводи и търговски фирми; 
с представители на министерства, със създатели и ръководители на комплекса, 
с експерти, мога да кажа, че спасението на родния ВПК е осъществимо само с 
решителната намеса на държавата, с изработването на национална политика. 
Нуждаем се от сериозни усилия и от активното ангажиране на президента с тях. 
 Трябва да отчетем следното: 1. Демонополизацията и децентрализацията се 
осъществиха чрез раздробяване на заводите на множество предприятия и 
разкъсване на технологичните връзки; 2. Част от заводите отпаднаха от ВПК; 
едни поради несъстоятелност и ликвидация, други – поради приватизация, 
“източване”, разпродаване на активи и/или смяна на продуктовата гама; 3. 
Нарастването на лихвите по банковите кредити, взети по-рано за финансиране 
на разходи по създаване на мобилизационни мощности и запаси се превърна в 
тежко бреме за заводите; 4. Повече от 10 години няма усвоени нови изделия, а 
старите (по руски лицензи) не се модернизират; 5. Замряла е инвестиционната 
дейност, пада технологичното равнище, машините – остаряват. 6. Ликвидирана 
е изследователската и развойна дейност: унищожени са или агонизират много 
институти, спря подготовката на кадри за специалното производство, уволнени 
са първокласни специалисти, голяма част от които сега се трудят зад граница. 
 МО е нелоялен конкурент на заводите: с продажби на залежали излишъци от 
оръжия, то прави дъмпинг навън. Така спират цели производства, излизат нови 
безработни, от влошеното качество на износа се руши имиджът на страната. 
 Законът за обществените поръчки кара заводи, единствени в производството 
на даден вид оръжия у нас, да участват в конкурси. А има ли други кандидати, 
най-често това са частни фирми: много “гъвкави” в общуването с чиновниците, 
те леко печелят търговете и после с анекси предоговарят по-добри условия. 
 Наши оръжейни търговци досъсипват родния ВПК чрез реекспорт на изделия 
на чужди заводи, които традиционно и качествено се произвеждат и у нас. 
 Всяка държава се стреми да въоръжи армията си главно с поръчки към свои 
производители. А у нас сякаш е съзнателна политика при превъоръжаването на 
армията да се подценяват и дори загърбват отечествените производители. 
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 Военновременният план е архаичен. Заводите от ВПК не поддържат нужните 
мобилизационни мощности. Същевременно, на тях тежат блокирани суровини, 
материали и машини, с които не ще решим проблемите си в случай на война. 
 И все пак, налице са възможности и условия за реализация на главната цел: 
възстановяване на военната индустрия в разумния и достатъчен за страната 
потенциал. 1. Можем да провеждаме по-смела държавна политика, която да ни 
осигури пазарно присъствие в страни, не попадащи в забранителни списъци на 
ООН и Васенаар. 2. Интеграцията с НАТО не изисква ликвидиране на родния 
ВПК и прави възможно кооперирането със страни от НАТО - за производство и 
ремонт на въоръжения, за подготовка на инженерен и мениджърски персонал. 
3. Европейската ориентация не изключва възстановяване на връзките с руския 
ВПК за лицензионна и развойна дейност. 4. Редно е държавата да преразгледа 
условията в откритите процедури по приватизация на военни заводи и да 
извърши следприватизационен контрол на сключените сделки. 5. Осъществими 
са мерки за създаване на нормативни и икономически преференции за ВПК; 6. 
Възможно е да се направи нещо за насърчаване на банковото финансиране на 
фирми от ВПК, за развиване на ефективни форми на държавно подпомагане и 
гарантиране на техния износ. 7. Срокът, за който се издава лиценз на фирмите 
от ВПК е прекалено къс и трябва да се увеличи от 6-12 месеца на 3-5 години. 
 За военната индустрия президентът е надежда за глътка въздух. Опитът му 
да й помогне може и да не сполучи, но си струва. Поне като последен шанс. 
 
 

За г-н Президента, 12.05.2002 г., Материал No. 19 
 Срещата на сдружение “Българска култура” бе важна не защото я организира 
перничанин, мой/наш приятел. Сдружението включва хора, поели кръста да се 
грижат за културата срещу мизерна заплата, мъчещи се от нищото и бедността 
да правят нещо и то да е част от последното богатство на народа – културното. 
 От Министерството на културата и Комисията по култура в НС не дойде нито 
един човек! Всички чакаха президента… Както афектирано – от горчивина - ми 
се обади вечерта всеотдайна масовичка: “Биатлонът явно е по-важен от нас.” 
 На дискусията се чуха поучителни неща: “Икономика нямаме, нямаме почти и 
образвание; културата ни остана - да влива дух и дъх”. “Културата е от опорите 
на националната сигурност, а ние нямаме стратегия за нейното съхранение и 
развитие”. “Всички подпомагат домове за умствено изостанали деца, трудово-
възпитателни училища, но никой не подпомага надарените деца, младите ни 
таланти”. “Според официалната статистика българското семейство отделя 4 лв. 
месечно за култура”. “Стойностните неща остават невидяни от публиката - дори 
да се сътвори нещо, няма кой да го гледа, защото стотинките се дават за хляб, 
не за билет”. “Да търсим културното предприемачество, да правим от културата 
бизнес, да продаваме културния продукт, да изучаваме културен мениджмънт, 
да обвържем културата и туризма”. “Културата да се подкрепя главно не чрез 
дарения (милостинята, дори от сърце, си е подаяние), а с данъчни облекчения”. 
“Културата не може да се развива чрез субсидии, а като се самофинансира и 
участва в европейски проекти”. “Нуждаем се от движение за спасяване на 
родната култура, от ново национално възраждане”. “13 години Министерството 
на културата не се занимава с политика в областта на културата; проблемът на 
държавата не е основно финансов, той е резултат от липсата на политика”. 
 Най-сериозните рискове за националната сигурност са не толкова и не само 
във военната, колкото в културната област. Армията може да ни пази от много 
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заплахи, но е безсилна при посегателствата срещу националната идентичност, 
култура, памет, история, религия. Има опасност ние да клечим на крепостните 
стени в очакване на противника, а той да се е вмъкнал вътре през неведоми и 
невидими входове. Най-непоправима е загубата на парадигмата за собственото 
съществуване. Обезбългаряването е страшно и като демографски срив, и като 
загуба на ориентири за своя произход, за своите цели, ценности и цена. Тъжно 
е, когато ни размахват пръст (и юмрук) срещу разумния, умерен, прагматичен 
национализъм. Този, дето погреба национализма вече не е премиер. Този, дето 
като абстрактен атлантист слагаше националните интереси под и зад чуждите, 
вече не е президент. На президентските избори свое саниращо влияние имаше 
и върнатата Паисиева история: като бумеранг и най-справедливо възмездие. 
 Не напразно тези анонимни апостоли на културата по места говореха в 
Централния военен клуб за политика на държавата, за това, че и културата ни е 
“ишлемеджийска”. Ние сме единствената страна в региона, която няма 
осмислена държавна политика по отношение на културата. И това е така при 
всички правителства и мнозинства. Министрите на културата бързо посивяват и 
стават чиновници. Председателите на парламентарни комисии много скоро 
забравят, че са там като хора с мисия. 
 Как така само ние нямаме културна политика, само ние нямаме национална 
доктрина, само нашите деца не се учат в училище на вяра и родолюбие? Има 
нещо сбъркано в днешния ден на страната, щом бездуховността е ежедневие. 
 Президентът може да търси пари за културата. Но той може и да спомогне в 
съзидаването на нова, обърната към Третото хилядолетие, към рисковете на 
глобализацията културна политика на България. Но тази политика няма да се 
изработи (само) от хора с доказани имена, Съветът за духовно развитие освен 
признание за творчески заслуги, трябва да е средище на личности, мислещи по 
новому, перспективно. Той трябва да е и съвет на старейшини, но и мозъчен 
тръст, способен да генерира ярки, модерни идеи, да чертае реални спасителни 
пътища за съхраняването и умножаването на българската национална култура. 
 
 

За г-н Президента, 19.05.2002 г., Материал No. 20 
 През последния месец вероятността САЩ да ударят Ирак намаля. Погрешно 
е обаче, тази операция да се смята снета от дневния ред. А това означава, че 
България трябва да бъде бдителна и да се готви за много сериозно изпитание. 
 При липсата на широка подкрепа, САЩ дават противоречиви сигнали: Няма 
доказателства за връзка на Ирак с 11 септември; Ирак е част от “оста на злото” 
и се стреми да се сдобие с оръжия за масово унищожение; Трябва да се вземат 
агресивни мерки за да се реши проблемът с “кървавия диктатор” Саддам; Ала 
военните планове за нападение срещу Ирак не са на бюрото на президента. 
 Всъщност само Тони Блеър и Шарон са изцяло зад Джордж Буш. Романо 
Проди заяви: “Започне ли военни действия срещу Ирак, Буш рискува да загуби 
подкрепата на Европа”. Юбер Ведрин отрече операция срещу Ирак без мандат 
на ООН. Рудолф Шарпинг смята, че прилагането на военни мерки срещу 
Багдад, без да се използва дипломация преди това е погрешно. За Владимир 
Путин: “Да се говори за употреба на сила, когато другите средства не са 
изчерпани, е най-малкото политически неправилно." 
 Расте съпротивата в региона. Войната с Ирак вече осъдиха йорданският крал 
Абдула, египетският президент Хосни Мубарак, президентът на ОАЕ шейх Заид 
бен Султан ал Нахаян, президентът на Йемен Али Абдула Салех, външният 
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министър на Кувейт шейх Сабах ал Ахмед ас Сабах. На срещата на високо 
равнище арабските лидери заявиха, че нападение срещу която и да е арабска 
държава би означавало нападение срещу всички държави от Арабската лига. 
 Твърде опасен проблем при война срещу Ирак е кюрдският. Не е изключено 
кюрдите да бъдат използвани в свалянето на Саддам. Допустими са разпадане 
на Ирак и взривен процес, повличащ епохална промяна на границите в региона.  
 Сложно е положението на Турция. Премиерът Бюлент Еджевит се обяви 
против войната с Ирак, а началникът на ГЩ генерал Хюсеин Къвръкоглу каза: 
“Военна операция срещу Ирак ще се отрази зле на Турция. Единственият 
проблем не е промяната на режима в Багдад, важно е и кой ще дойде начело 
след Саддам.” 
 Турция се държи като наш верен приятел. А дали това не е задушаване чрез 
любов?! Далеч по-фин и измамен начин от силовия. Като национален интерес, 
кюрдският въпрос за Турция е много по-различен, отколкото за България. Нека 
добре си правим сметката и внимаваме, как и кога подкрепяме Турция по него. 
 Когато определяме позициите си, добре е да помним също, че тук иде реч не 
само и не толкова за демокрация, а за нефт, газ и други стратегически ресурси. 
 Въпреки че войната е още хипотетична, САЩ явно стягат обръча около Ирак, 
придвижвайки военни части – към Кувейт, Оман, Катар, ОАЕ. Има индикации, 
че България влиза активно в плановете на САЩ. Хора в МО и МВР споделят 
изводи за възможно искане да дадем въздушни коридори и бази за провеждане 
на операцията. Те съвпадат с данните на „Джейнс дифенс" - че Пентагонът се е 
отказал да ползва бази в Саудитска Арабия за удар срещу Ирак и се е спрял на 
наша (визира се пак летището в Сарафово) и румънска бази на Черно море: да 
са „скелетът на снабдителните линии и местата за разполагане на оборудване". 
 При война срещу Ирак, България може да попадне в рисково положение: 1. 
Да загуби шанса да си върне част от огромния дълг на Ирак; 2. Да остане извън 
полето за икономическо присъствие в Ирак, където действат активно Гърция, 
Франция, Италия, Испания и др. 3. Да попадне в антиарабската коалиция и да 
досъсипе отношенията си с арабския свят. 4. Да докаже, че винаги е готова да 
бъде най-послушният сателит. 5. Да засили умората (минаваща в отвращение) 
у обикновените хора от властта, а така да получат шансове крайни и радикални 
партии. 6. Да стане обект на арабски, кюрдски и ислямски тероризми. 7. Да се 
размине изцяло в позициите си с държави като Русия, Китай, Индия, Иран. 
 Когато България прави изявления, че ще продължи да участва в операциите 
на антитерористичната коалиция, тя трябва да отчита възможността, при удари 
срещу Ирак тази коалиция да се редуцира до САЩ, Великобритания и Катар. 
Едва ли точно в нея е най-доброто и почтено място за държава като нашата. 
 
 

За г-н Президента, 26.05.2002 г., Материал No. 21 
 Срещата Путин-Буш, създаването в Рим на “Съвета на 20-те” и визитата на 
Симеон в Москва са нови поводи да се замислим за Русия и отношенията с нея. 
 Странно, Симеон [Сакскобургготски] успява хем да е премиер, хем да се 
дистанцира от реалния политически живот; хем да има хипер проатлантически 
външен министър, хем да внушава умерена външна политика. При застоя по 
оста София-Москва, при помагащия за този застой наш посланик там, при 
запазения ... хъс за наместване на министри (и вицепремиери) в схемата на 
щедрите руски комисионни, Симеон минава за човека, размразил българо-
руските отношения! 
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 Има опасност президентът да се окаже изтласкан в периферията на връзките 
с Русия. Ако не е съвсем късно, може да се помисли за президентско послание, 
което премиерът да занесе до Путин – като симетрия с посланието до Буш и за 
да не се даде цялата инициатива по отношение на Русия в ръцете на Симеон. 
 Дори наричан СТАРТ-3, Договорът за съкращаване на ядрените бойни глави 
до 1700-2200 отстъпва по важност на СТАРТ-1 и СТАРТ-2 (с тавани 6000 и 
3000-3500). Поради недостиг на ресурси, Русия е принудена да направи това 
намаляване, но САЩ запазват свобода за действие - те ще съхраняват на 
склад нарочените за съкращаване бойни глави и ако се наложи, могат да 
“активират” немалко от тях. В края на 2001 г. САЩ разполагаха с 5948 ядрени 
бойни глави, а Русия – с 5618. Но след 10 години САЩ ще имат 2186 на 
стратегически носители плюс 1062 предназначени за съкращаване, т.е. 3248, а 
Русия ще съхрани 1900-2200. Факт е, обаче, че и при това съотношение, Русия 
ще си остане единствената държава, способна с помощта на ядрено оръжие да 
унищожи физически САЩ. 
 За Русия е успех, че САЩ подписаха този обвързващ ги договор, защото те 
предлагаха просто да се излезе с една декларация. “Wall Street Journal” нарече 
договора “харизан кон” (в смисъла на известната поговорка) от Буш за Путин. 
 Русия е в тежка ситуация: 1. Има първи симптоми на недоверие към Путин: 
сред военните, интелектуалците, опитомената доскоро опозиция. 2. Акцията в 
Чечня глъхне, спада подкрепата за нея, расте броят на убитите руски войници. 
3. Не бяха заявени сериозни аргументи срещу разширяването на НАТО - ако 
при предното разширяване се водиха тежки преговори с Русия, сега НАТО 
изобщо не дискутира с нея този въпрос. 4. Русия не извлече икономически 
дивиденти от подкрепата си за САЩ във войната в Афганистан: тя не получи 
облекчение в плащането на многомилиардния си външен дълг, още не е член 
на Световната търговска организация, за нея не е отменена даже поправката 
“Джексън-Веник” - Конгресът отхвърли отмяната й миг преди Буш да кацне в 
Москва. 5. Според стратегическата доктрина на САЩ, акценти от която 
“изтекоха” в пресата, Русия, заедно с Китай, “оста на злото” – Ирак, Иран и 
КНДР, а също Либия, Сирия, Судан остават обекти на възможни американски 
ядрени удари. 6. САЩ едностранно излязоха от Договора за ПРО и не 
ратифицираха СТАРТ-2. 7. Все по-трайно и интензивно САЩ се настаняват в 
т.нар. от Русия “близка чужбина”. 
 Президентът е гледан под лупа и винаги има опасност ако нещо се случи с 
членството в НАТО, да хвърлят отговорността (и) върху него. Но не всичко във 
външната политика може да се оставя за “после”. В дочакване на “после” може 
да мине половин мандат - покана за НАТО (навярно с условия), ратификация, 
не по-малко сложен цикъл с ЕС. Има знакови действия - за тях е важен 
моментът, когато в платната духа вятърът на моралния авторитет и широката 
подкрепа. Сетне, ако възникнат колебания на рейтинга (те първо биха дошли 
отляво), ще бъде по-трудно. А тази действия са важни преди всичко за 
България. Намерят ли се за тях точни ходове, страната ще спечели, защото 
членството в НАТО не е панацея, а средство. Като всяко средство, то няма да 
реши всички проблеми. За някои от тях ще се търсят и други подходи, които 
няма да бъдат в разрез с интеграционните приоритети, но ще са пак в защита 
на националните интереси. Разсъждавайки за тях, тук имам предвид 
отношенията с Русия. Или с арабския свят (който вече нервничи, като 
наблюдава България). А също и с Македония. 
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За г-н Президента, 02.06.2002 г., Материал No. 22 

 Пет месеца преди Прага всяка атака срещу кабинета може да има сериозни 
последици. Обратно, похвалите от президента за дейността на правителството, 
още повече в наблюдавани от НАТО области, ще оказват благотворно влияние. 
 Ала за всичко си има разумни граници. Иначе биха могли да възникнат поне 
две опасности: 1. Когато човек не винаги говори това, което мисли, той понякога 
започва да мисли това, което говори, т.е. да го смята за истина, да вярва в 
него. 2. Този, чиито действия се представят от другите по принципа – приемаме 
желаното за действително, започва да приема действителното за желано, т.е. 
решава, че ръцете са му развързани и му е позволено да прави каквото си ще. 
 Такъв е случаят с корупцията в страната. Кабинетът прие важни мерки, които 
да убедят и Запада, и народа, че у нас се води упорита борба с корупцията. Но 
ако Западът гледа недоверчиво и иска нови и нови усилия, ние започваме да си 
вярваме, че в борбата с корупцията имаме огромни успехи; правителството се 
радва самодоволно; немалко министри и други чиновници си мислят: сега ни е 
паднало - та кой е луд тъкмо днес да си показва мръсното бельо. Както рекъл 
един министър: няма за 30 хиляди долара да проваляме членството в НАТО! 
 От десетките разговори с депутати и министри, с хора от службите, NGO-та, 
от синдикати, кметства, съдебна власт, правя извода, че корупцията си остава 
другото име на властта у нас. При това моята информация идва не от редови 
хора, не от ставащите все по-остри недоволства в електричката Перник-София, 
а от експерти, специалисти, които знаят какво говорят и говорят каквото знаят... 
 Вицепремиер ми казва горчиво – нещата за някои министри, заместник-
министри, [главни] секретари са неудържими и рано или късно ще гръмнат. Има 
корупционери, за които се знае какъв цвят е политическият им чадър и тук нито 
една партия в парламента не е без грях. Все по-често интересите се връзват 
надпартийно. В стачката на докерите в Бургас - според мислещи, а не купени 
синдикалисти - се оплитат удивително 3 линии на интереси, водещи към бивши 
министри в СДС, сегашни депутати от НДСВ и многоопитни генерали, 
гравитиращи към БСП. 
 Непрекъснато расте процентът на депутатите, които са превърнали мандата 
в бизнес. Там, където имам информация се знае например, че лобират, вземат 
комисионни, правят далавери, уреждат свои хора на доходоносни места: (поне) 
3 депутати в Перник, 2 - в Кюстендил, 5 - в Благоевград, 6 – във Варна, 4 – в 
Кърджали. Няма да сме далеч от истината, ако “на око” определим, че 30-40% 
от депутатите систематично използват позицията си в лична изгода, а още 20-
30% правят това епизодично. И това според мен е доста умерена преценка. 
 Нерешени корупционни проблеми са пълненето на партийни каси, митниците, 
ГКПП-та, източването на фондове: за бедствия, за земеделие. Приватизацията, 
слабият следприватизационен контрол са развъдник на корупция. Такива са и 
лицензионните и разрешителните режими, Законът за обществените поръчки. 
Корупция пронизва дейността на МВР, на данъчната администрация, която е с 
арсенал от хватки за рекет на бизнесмени. Кметовете също не си поплюват. За 
тях, а и за шефовете на фирми най-сладки са ремонтите и строителството (вкл. 
асфалтиране на улици, слагане на плочки по тротоарите, изолации на покриви). 
 Можем да приемаме съвършени закони, да градим съвременни институции, 
но правим ли това върху гнили основи, колкото по-солидна постройка издигаме, 
толкова по-вероятно е прогнилите основи да поддадат и съзиданото да рухне.  
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 Проядени сме от корупция и нещата няма да се оправят с магическа пръчка, 
още повече със симулации на решителни действия. Народът доказа, че е готов 
да прощава и да търпи какво ли не, но с корупцията, с алчността на властта той 
не може да се смири и в един момент казва какво мисли за корумпираните и ги 
наказва със своя вот. Като наказва и тези, които не са намерили мъжество да 
се противопоставят на корупцията и не са нарекли нещата с истинските имена. 
 
 

За г-н Президента, 09.06.2002 г., Материал No. 23 
 Наркотиците се превръщат в остър проблем на националната ни сигурност. 
Българското общество и политическият елит не си дават напълно сметка колко 
опасни за нас са станали вече те. Това е изключително актуална тема за КСНС. 
 Нашият регион е на пътя на наркотиците. Те са замесени в практически всеки 
местен конфликт; с тях се финансира АОК и по-общо: албанският сепаратизъм. 
 Има апетити България да се ползва за склад и разпределително депо. Чужди 
наркокартели работят с наши престъпни групи. Все повече от наркотика остава 
за пласмент в страната. Годишният приход от наркобизнес през 2000 г. у нас е 
към 500 млн. лв. Парите от тях се изпират в сивата икономика и в нормалната 
търговска, финансова и инвестиционна дейност. Свързаните с наркотиците 
престъпления за 2000 и 2001 г. са съответно 419 и 1487 (или ръст от 254.9 %). 
 Наркоманията е и болест, и психология (разбитите ценности на младите), и 
социална криза. У нас сега се случва както това, което бе на Запад преди 20-30 
год. (само че в съкратени срокове), така и това, което протича там в момента.  
 Спада възрастта на употребилите наркотик (посягат главно от любопитство и 
за удоволствие). Средната възраст на търсилите лечение наркомани в София е 
паднала от 25 на 21.5 год. (на Запад: 30-35), началната възраст на употреба: от 
21.4 на 18.4. Всеки четвърти ученик в София поне веднъж е пушил марихуана, 
12 % от учениците на 15-16-год. у нас са употребили поне веднъж марихуана 
или хашиш. Най-масов наркотик е марихуаната, а най-проблемен – хероинът. 
Навлиза кокаинът. Бавно, но осезаемо проникват и амфетамини, екстази, LSD. 
Освен, че е пушещо и пиещо, нашето младо поколение ще стане и “надрусано”. 
 Злоупотребяват ежедневно (1998-2000 г.) с хероин: 20-32 хил.; кокаин: 1 000-
1 500, канабис: 20-30 хил.; бензодиазепини: 5-25 хил. От свръхдоза наркотик 
през 2000 г. са починали 102 лица. Наркотиците “превземат” не само големите 
градове, но и по-малките, дори някои села. Нахлуват много бързо сред ромите.  
 Някои NGO говореха за декриминализация, дори и легализация на “меките” 
наркотици (??). Тази идея бе разумно отхвърлена от хората (съотношение 6:1). 
 Европейската комисия оцени високо като модерен приетия Закон за контрол 
върху наркотичните вещества и прекурсорите. МС прие Национална програма 
за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в РБ за 2001-2005 г. 
 Ала държавата не е превърнала борбата с наркотиците в свой стратегически 
приоритет. Става дума за намаляване на предлагането на наркотици (с водеща 
роля на силовите структури) и за намаляване на търсенето (поле за училища, 
университети, МОН, МТСП, ДАМС, МО, местни власти, медии, NGO, църквата). 
Ключовите думи са: превенция, рехабилитация, ресоциализация, реинтеграция 
- макар лекуван, щом се завърне в агресивната ни обществена среда, човекът е 
често сам, ненужен, стресиран, без професия и склонен към нова употреба. 
 Редица закони се нуждаят от промени в тази насока: за МВР, за специалните 
разузнавателни средства, за митниците, НК (напр. за минималната доза “лична 
употреба”, която да притежават зависими лица), НПК. Проблемно е кадровото, 
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материално и комуникационно обезпечаване на битката с наркотрафика. Нужни 
са мерки за повишаване на защитата и безопасността на хората, ангажирани в 
тази борба и застрахователно осигуряване срещу високо рискови дейности. Те 
безспорно ги заслужават! През 2000 и 2001 г. митническата ни администрация е 
първа в света по задържан хероин. Големи са успехите и на МВР. Това също е 
участие в борбата с тероризма, финансиращ се и чрез наркотици. В резултат от 
тези усилия, трафикът на хероин почва да ни заобикаля: по южния разклон на 
Балканския път (Гърция-Албания-Италия) и “Пътя на коприната” от Афганистан 
(бившите съветски републики-Русия-Западна Европа). Малък щрих: талибаните 
изкорениха много макови насаждения, но сега те са възстановени и се очаква 
прекалено голяма реколта, част от която ще се опита да мине през страната ни. 
 Борбата с наркотиците е борба за нашите деца, за бъдещето на България. В 
нея трябва да се ангажира всеки, независимо от поста и реалните правомощия. 
С нея могат в известна степен да се осмислят дори усилията на първата дама. 
 
 

За г-н Президента, 16.06.2002 г., Материал No. 24 
 Отново ще стане дума за НРС. Доскоро и аз мислех, че Димо Гяуров се 
ползва с крепката подкрепа на САЩ. Но вече съм категорично убеден, че това 
не е така. 
 НРС е “разбита и разнебитена”, там тече “убийствен, разрушителен процес”, 
тя е “формално съществуваща структура”, върши се “мачкане и изолация на по-
опитните кадри”. Всеки нов ден под властта на Д.Г. е фатален за НРС. 
Неговият кадрови подход сви службата до невъзможност тя да си върши 
работата. Спря развитието на ред кадърни разузнавачи, изгонени са много 
подготвени хора, не се назначават нови, съставът застарява, къса се връзката 
между поколенията.  
 В НРС се броят на пръсти тия, които умеят да работят с агентурен апарат. Да 
си го кажем директно: говори се за фактически отказ от работа с агентура. Има 
негласна забрана на конспирацията, бяха “изчистени” специалисти с прекрасни 
възможности за добиване на информация по агентурен път. Любопитно е: колко 
лични източници на информация са създадени от НРС за последните 5 години? 
Преподават ли се дисциплини като вербовка на агентура, работа с агентура? 
Водена ли е езикова подготовка по основни европейски езици, по балканските 
езици, по арабски език? Колко чужди документа с гриф “top secret” са добити за 
България? Защо бе отслабено арабското направление? Защо само неколцина в 
НРС работят срещу терора? Защо всъщност бе закрит икономическият отдел. 
 И най-добрият разузнавач при дълго бездействие се деквалифицира. Хората 
в НРС са обезверени, че там ще има промени. Службата е уязвима за интриги, 
блокирана, апатична, в нея залагат на открити източници, четене на вестници и 
ровене в Интернет. Това лишава държавното ръководство от изпреварваща, 
точна информация, от възможности да взема адекватни решения и отстоява 
националните интереси. Да не говорим за опасността държавниците да бъдат 
манипулирани, информацията да бъде скривана или променяна. Разузнаване 
не се прави само по приеми и тенис кортове. То не е преписване на известни, 
прочетени нейде неща, на които сетне се придава мистериозен вид. 
 Излишно е да напомняме за финансовите нарушения, за които писа пресата, 
за печално известната истина, че за значителен период от време 2 офицера 
обслужваха послушно с оперативни коли семейството (жената и детето) на Д.Г. 
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 А тревожният факт, че при Д.Г. започнаха почти доказаните съмнения, че 
НРС извършва дейност на територията на страната, но не срещу чужди, а 
срещу свои граждани и партийни лидери, че изпълнява “сини” политически 
поръчки… 
 Такава безконтролна власт, каквато Д.Г. има сега над НРС, не е имал никога 
никой неин шеф, дори при ДС. Президентът може да назначава и повишава 
висшите военни, ала за другите назначения и повишения (но и - неповишения) 
в НРС отговаря единствен Д.Г. “Надушил” предстоящото уволнение, той взема 
припряно важни персонални решения и това води до риска в ключови столици 
(Лондон, Москва) да отидат зле подготвени протежета, без езикова подготовка, 
но служили му вярно, допринесли за махането на много качествени хора. 
 Всичкото това става на фона на драматичните събития след 11 септември, 
променили самата парадигма на глобалната сигурност и повишили неимоверно 
ролята на разузнаването, на т.нар. “human intelligence”, на работата с агенти. 
 Страните от НАТО и главно САЩ заявяват желанието си за силни, работещи 
наши спецслужби. Защото сме европейската граница: стена срещу тероризма и 
престъпността, защото работим отлично и на Близкия Изток, и на Балканите. 
 [Имам основания да твърдя, че] САЩ не биха възразили срещу смяната на 
Д.Г. За тях назначаването на нов директор на НРС е въпрос на суверенно 
решение на страната ни, но ако бъде поискано мнението им за някои 
потенциални кандидатури, с удоволствие ще споделят своето виждане. [Убеден 
съм също така, че] Вашингтон ще гледа на евентуалното назначаване на Бриго 
Аспарухов негативно и като крачка назад. 
  [Тези мои наблюдения] са пореден аргумент за необходимостта решително 
да се пристъпи към смяната на Д.Г., та НРС да се съвземе и да заработи 
ефективно. 
 
 

За г-н Президента, 23.06.2002 г., Материал No. 25 
 Специална група към НАТО проведе изследване “Сухопътни операции 
2020”. Предвижда се въздушната заплаха да нарасне многократно и се 
предявяват значителни изисквания към ПВО, която трябва да отразява 
масирани въздушни атаки, да поразява цели с висока скорост, летящи под 
прикритие на смущения, крилати ракети и безпилотни апарати. Необходимо е 
развитието на оперативна съвместимост и взаимодействие на различните 
системи за ПВО, включването им в обща АСУ от типа С4I. Това ниво на 
интеграция, обмен на информация за въздушното пространство, засичане в 
реално време координатите на летящите обекти, ще облекчи идентификацията 
на целите и вземането на решения. 
 Експертна група от нашето МО и НАТО стига до аналогични изводи: 1. Да се 
поддържа силна структура със зенитно-ракетно въоръжение (ЗРВ) за защита на 
жизнено важните обекти; 2. Да се повиши мобилността на зенитно-ракетните 
комплекси; 3. Да се повиши възможността за създаване на мобилни ЗРВ групи, 
развръщащи се за кратко време; 4. Да се модернизира управлението на огъня. 
 Затова буди остро недоумение закриването на особено важното поделение 
26180 в Ст. Загора, имащо на въоръжение зенитно-ракетен комплекс “Круг-М1”.  
 ЗРК “Круг-М1” е отбранително оръжие “земя-въздух”. Създаден е за стрелба 
при всякакви метеорологични условия и по всяко време на денонощието, при 
използване на радиосмущения, маньовър на целта и противорадиолокационни 
снаряди. Унищожава цели на големи височини (до 24 км) и разстояния, летящи 



 33 

със скорост до 800 м/с. Минималното време за реакция е 30-65 сек. В състава 
му е включена АСУ “К-1”, осигуряваща управлението на огъня в реален мащаб 
на времето. Чрез нейното модернизиране е възможно максимално използване 
на огневите възможности на комплекса и включването му в единна система C4I. 
Комплексът отговаря на изисквания за самостоятелност, гъвкавост, модулност, 
живучест и устойчивост, маневреност, взаимодействие с други типове ЗРК и с 
изтребителната авиация, сериозен ресурс за работа на радиоелектронната 
апаратура и агрегатите, автоматизирана обработка на радиолокационната 
информация и управление с АСУ. При еднакви огневи и несравними маневрени 
възможности с други типове ЗРК, комплексът се обслужва от 4 пъти по-малък 
личен състав. Подобен комплекс ние вече никога не ще можем да си позволим: 
купен е за 75 млн. рубли или 120 млн. дол., днес цената му е 8 пъти по-голяма. 
 Закритото поделение бе с добра материална база - условие за висока бойна 
подготовка, използване и поддръжка на въоръженията. Личният състав имаше 
богат опит, придобит в 7 тактически учения с бойни стрелби у нас и чужбина и 
от носене доскоро на постоянно бойно дежурство в системата на ПВО на ВВС. 
 Закриването на това поделение (зарад смешната квота от около 200 души) и 
на още 14 други от ПВО срива системата за въздушно покритие на обектите (те 
са същите – големите градове и промишлено-енергийни центрове, а огневите 
единици, които ги покриват са намалели 2-3 пъти). Уникалният ЗРК ръждясва 
днес под дъжда на полянката. А опитните кадри са разгонени, смазани не само 
от тежкия поврат на личната съдба, но и от въпиющата разсипия на “Круг-М1”!  
 Фрапиращо е, че унищожаването на този ЗРК си е наше дело и не е условие 
за членството в НАТО; няма доказателства, че то е станало под външен натиск.  
 Гърция усилва своята ПВО: тя взе от Германия ЗРК “Оса” и от Русия “С-300”, 
купува модерния ЗРК “Тор”. В Словакия и Полша ЗРК тип “Круг” ще се ползват 
до изчерпване на ресурса. У нас половината от комплекса е минала капитален 
ремонт в СССР и има ресурс до 2015 г.; а другата половина – до 2005 г. и може 
да служи за резервни части за удължаване срока на ремонтираната половина. 
 Защо да не се замислим: дали в “План-2004” (работен и на парче, съшиван и 
от механично взети показатели) всичко е наред, дали в резултат на сляпото му, 
шоково и не докрай разумно прилагане армията ни ще произвежда сигурност… 
 Не е съвсем късно ликвидирането на ЗРК “Круг-М1” да спре, а поделението - 
да се съхрани. Част от комплекса може брани все по-беззащитната ни АЕЦ. А 
като краен вариант, вместо да ръждяса, “Круг” може да бъде продаден изгодно. 
 
 

За г-н Президента, 30.06.2002 г., Материал No. 26 
 Срещата с майките на загиналите войници е нов повод да си дадем сметка за 
реформите в нашата армия и какво всъщност получаваме като резултат от тях. 
 Дилемата е: как да укрепваме авторитета на БА и нейния позитивен образ и в 
същото време обществото да знае, че президентът-върховен главнокомандващ 
е наясно с проблемите на армията и работи решително за преодоляването им. 
 Особено драматична днес е съдбата на най-пострадалите при провежданите 
съкращения на 7 хиляди военни (а се готви “порция” от още 7 хиляди): 
лейтенантите. Най-тревожното (има по-опасни думи) от пробилата в пресата 
стенограма за срещата на уволнени млади офицери с началника на ВВС ген. 
Димитър Георгиев е, че тя точно предава същината на дискусията. Но в нея я 
няма обхваналата ги (от безсилие и вбесяване) и едва удържана готовност на 
близо 240 лейтенанта - да се съберат дружно пред президентството и да 
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запалят тук мълчаливо по една цигара! Това е метафората “да се тръгне на 
нож” срещу правителството и МО. 
 Властта не съзнава колко близо е била както и на парада на 6 май от изяви 
от военни на несъгласие с начина, по който се правят реформите (като акт на 
протест срещу унищожаването на ракетите SS-23, няколко офицери са 
замисляли да съпроводят с плакати несъстоялото се тяхно дефилиране по 
време на парада). 
 Социалното напрежение в БА расте, нещата могат да излязат извън контрол. 
На някои от уволнените нервите не издържат и в думите им има и арогантност. 
Но нека да помислим – как им е на тях и техните семейства с малки деца – да 
“загубиш” 5 години във военното училище, откъсвайки се от реалния живот, и 
когато дойде време да ползваш правата си на кадрови военнослужещ – сбогом, 
не ни трябваш повече, уволнен си без обезщетение след 8-9 месеца служба! За 
благодарност, че си сглупил да станеш офицер и да се посветиш на родината… 
 Масово се недоволства, че от месец май от президентството няма отговор на 
молбата на лейтенантите за среща, докато за шепата полковници и генерали 
време веднага се намерило. Особено ярко е възмущението, че никой не поема 
политическа отговорност за ставащото. Военните се оправдават с политиците, 
политиците си измиват ръцете с военните. А всички заедно под сурдинка, сочат 
с пръст плашилото НАТО: заради него е, то ни кара, изнудва и принуждава!  
 От какво боли най-много? 1. От безпътицата на военната реформа, която у 
нас се провежда по възможно най-лошия, в сравнение с другите държави 
начин. 2. От подбора на съкращаваните – с измислена атестация, с комбини, 
връзкарство и подкупи – при които оцеляват безпринципните, мамините 
синчета за сметка на можещите и честните. 3. От произволно прилагана, 
цялата в кръпки нормативна база. 4. От вандалството, с което се закриват и 
разграбват поделенията (понякога се съкращава личен състав в поделението, а 
се раздува щатът на щаба му). 5. От неефективните курсове за 
преквалификация - МО ги прехвърля на Ресурсния център, парите потъват в 
(не)знайни джобове; често на съкратените им казват: запишете се и ходете да 
си търсите работа, накрая елате за сертификата (но с него как да се намери 
работа, как за 6 месеца от танкист се става счетоводител и кой би те взел, щом 
на улицата чакат младежи, току що завършили ВУЗ). 6. От рекламната 
кампания по медиите за нови студенти във военните училища с мотив 
“Сигурността на вашата държавна работа”. 7. От корупцията в МО. 
 Защо да не насочим част от уволнените военни към МВР (полиция, гранична 
полиция, пожарна, жандармерия), към митниците, данъчните служби. С тяхната 
принципност и с бърза преквалификация, те ще са прекрасни кадри, вместо на 
възлови места да се пращат неподготвени хора, често уреждани по втория 
начин. Немалко уволнени могат - с чуждите си езици и интелекта - да постъпят 
в спецслужбите: НСС, НРС, НСО. Добре е на желаещите да се съдейства чрез 
държавна поръчка да завършат ново висше образование – далеч по-разумно 
приложение за парите, които нерядко се пилеят в курсове за преквалификация. 
Защо да не се измени и съотношението между младши и старши офицери в БА 
да речем от 60:40% на 65:35%. Има редица други идеи. Начало за тях би могла 
да е час по-скорошна среща на президента с уволняваните млади лейтенанти. 
 
  

За г-н Президента, 07.07.2002 г., Материал No. 27 
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 Колкото и пасивно да е общественото мнение, за АЕЦ “Козлодуй” народът ще 
даде отпор на политиците, ако те не защитят националните интереси. Клокочи 
ожесточение, което може да прелее в омраза към управляващия елит. Атаките 
срещу АЕЦ се възприемат като посягане върху националната ни идентичност. 
 Планът на президента за блокове 1 и 2 е единственият различен от крайните 
опции - пълна капитулация и пълно неподчинение. Но: 1. Тази идея се лансира 
отдавна от експертите и президентът пръв я изказа на глас; 2. Разликата между 
“спиране” и “затваряне” може да се размие; 3. Идеята не бе добре пропагандно 
защитена; 4. Няма стратегия за нейното отстояване и тя избледня, затлачи се. 
 Очевидното: 1. Правителството, начело с “ястребите” ... е предало/продало 
реактори 1-4; 2. С показен и покòрен консенсус по интеграционни въпроси, 
парламентът стеснява възможността за маневриране; 3. По проблема СДС и 
ДПС са безнадежден случай; 4. Срещу АЕЦ са мощни (и арогантни) вътрешни 
интереси, особено “въглищното” лоби; 5. Икономически, а не политически са 
интересите и на основните врагове на нашата АЕЦ в Европа; 6. С Литва 
сравнение не може да се прави - тя е в първата вълна за членство в ЕС, а 
компенсацията, която очаква засега е 15-20-25 пъти по-голяма от нашата. 
 АЕЦ “Козлодуй” е инспектирана многократно и от кого ли не. Извършени са 
всички възможни обезопасителни действия. Нищо не може да се каже вече за 
дефекти, за които я виняха най-много: липса на защитна черупка на реакторите 
и несъвършена система за локализация на аварии. При 3 и 4 блок имаме ниво 
на сигурност на реактори, сходни с тия в Унгария, Чехия, Словакия, Финландия.  
 Съгласно анализа на международните ни актове за АЕЦ “Козлодуй”, изготвен 
от Института по международно право, основният проблем е Гаранционното 
споразумение, ратифицирано със закон от 38-то НС на 29.11.2000 г. Изводът за 
този “неравноправен международен договор” обаче е: ако средствата “не бъдат 
усвоени или бъдат върнати, всички уредени ангажименти ще отпаднат ipso 
facto”. Другото, вкл. капитулантският Understanding (Меморандум) “Надежда 
Михайлова (Иван Костов)-Гюнтер Ферхойген” от 29.11.1999 г. фактически няма 
юридическа стойност. 
 Силна опора са: 1. Казаното от говорител на датското правителство: “Никоя 
страна няма право да се налага на друга страна за ядрените й реактори, стига 
те да отговарят на сигурността, изисквана от МААЕ”.; 2. Тезата на финландския 
премиер Пааво Липонен: “Изключително нечестно е да се принуждават 
страните от Източна Европа, стремящи се към ЕС да затварят атомните 
електроцентрали, строени по съветска технология. Това е един вид енергиен 
империализъм”.; 3. Думите на ръководителя на мисията на МААЕ Айдбар 
Гюрпинар [Турция]: “МААЕ е против практиката да се закриват ядени централи 
с политически цели”.; 4. Общоизвестният факт, че няма решение на 
Европейския съюз, на което да са основава решението на Европейската 
комисия за затваряне на четирите блока. 
 Изводи: 1. За 3 и 4 блок - И дума не може да става да се затварят; 2. За 1 и 
2 блок - Да бъдат спрени, модернизирани като в Нововоронежката АЕЦ (за 
един блок това са 70, нека да са и 100 млн дол.) и отново пуснати в 
експлоатация. 
 Препоръки към президента: 1. АЕЦ “Козлодуй” да стане основен приоритет 
на неговите секретари - това не е само външна политика, а въпрос (въпросът) 
на националната сигурност; 2. Втвърдяване на тона за АЕЦ, от загриженост да 
се мине към решимост - да се бранят националните интереси, да стане ясно 
кой е истинският защитник на АЕЦ; 3. Срещи с чуждестранни личности, които 
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работят за каузата на нашата АЕЦ; 4. Активност на най-високо равнище в 
Европа - телефонни разговори, писма, послания, срещи с държавни глави за 
спасяване на “отписаните” 4 (или поне 2) реактора; 5. Отказ от нови срещи с 
Ферхойген; 6. Виждания, съзвучни с идеите (на Гражданския комитет за защита 
на АЕЦ) за връщане на взетите досега за АЕЦ близо 60 млн. евро; 7. 
Дипломация, разумно отчитаща различията в ядрената енергетика между 
Европа и САЩ. 8. Търсене на подкрепа от Турция (отказала се от строеж на 
АЕЦ, заради земетръсността си) и Русия. 9. Постепенна еволюция към 
референдум за съдбата на АЕЦ. 
 
 

За г-н Президента, 14.07.2002 г., Материал No. 28 
 През последните месец-два силно впечатление прави засилената нервност 
на народа, породена от влошаващото се социално положение. Все по-често по 
улиците ме спират отчаяни хора и казват: “А, бе какво правите там горе! Вижда 
ли президентът какво става? Предайте му, че вече буквално не издържаме…”.  
 Изминалата година е загубена за България. Тя бе подчинена на едно нещо: 
Прага... 
 Задачата да получим покана за членство в НАТО е стратегически приоритет, 
но тя стана смокинов лист, прикрил безсилието на НДСВ... 
 Ако България бе управлявана по-смислено, ако опозицията бе по-идейна, ако 
не си казвахме “Само да мине Прага!”, шансовете за покана щяха да са 
същите... 
 Независимо от личните си качества, президентът е знак на времето, през 
което бил държавен глава и ако то получи негативната оценка на народа, 
заедно с това време си отива и той. Президентът не може да се отдели в 
общественото съзнание от оценката за времето, през което е бил президент... 
 Анонимната (но увлекателна и напрегната) работа като секретар, не може да 
ме направи анонимен за обществото. Доста са тези, които ме познават, търсят, 
питат: каква е твоята позиция по този и този въпрос! Всеки проблем в страната 
се превръща или поне се разглежда като проблем на националната сигурност.  
 Давам си сметка, че целият ми личен авторитет, отстояван с огромни усилия 
и морални и материални неволи, трябва да бъде подчинен на успешния мандат 
на президента... Това още повече ме мотивира да работя за него, защото 
виждам, че въпреки моите лични поражения, принципите, които съм отстоявал 
победиха на президентските избори. Но ще става все по-сложно да се разчита 
само на личен авторитет. Следващият път ще е много по-трудно, да кажем, 
1000-1500 лейтенанти да бъдат спрени главно с личен авторитет да не пушат 
цигара пред президентството. А и авторитетът върши работа и го има, докато е 
безспорен. Издъни ли се - дори не по своя вина, край. Вече не съществува. 
 Многобройните срещи, разговори, спорове дават основание да смятам, че от 
август недоволството у хората ще започне да ескалира. Най-напред ще скокнат 
отделни браншови организации на производителите, след тях – по-потърпевши 
прослойки (дори бивши военни), накрая ще тръгне общото усещане, че е време 
за масови протести. Съмнявам се, че Прага ще бъде достатъчен коз на властта 
да контролира протестите. Тази покана е мобилизираща цел за политическата 
класа, но не и за обществото. То гледа много по-прозаично на нещата – как ще 
посрещне първия учебен ден, как ще плаща сметките, как ще се изкара зимата. 
 Президентът вече трябва да има алтернативи на поведение: за късното лято, 
ранната и късната есен, за зимата. Социалното бреме става все по-непоносимо 
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и ще се появи несъгласие то да бъде търпяно, ако от властта се излъчват само 
лоши сигнали – на арогантност, корупция, безсилие и раздори. Отслабващата 
фигура на премиера ще изтласква на преден план президента... 
 
 

За г-н Президента, 21.07.2002 г., Материал No. 29 
 Вече близо две седмици от Бургас ме зареждат с аргументи и факти по повод 
закриването на Регионалната каса на БНБ в града. Когато неотдавна чух за 
проблема, не оцених неговата важност, но сега, вниквайки в същността му, се 
убедих, че той е въпрос на национална сигурност и така станах съпричастен. 
 Като главна причина за решението на УС на БНБ е посочена 
неефективността на Регионалната каса, макар по показатели тя да не отстъпва 
на касите в София и Пловдив. Решено е да останат 4 клона в страната: София, 
Пловдив, Плевен и Варна. Закриват се клонове като Враца и Русе, чиито 
здания са нови, а в сградата на Регионалната каса в Бургас е направен ремонт 
дори (прекалено скъп?!). Това е единствената сграда в града с трезор за 
съхраняване на значими количества парична маса. Тази сграда е апетитна 
хапка и несъмнено нейното продаване на конкурентна банка вещае блазнещи 
комисионни за членове на УС на БНБ, чийто мандат е на изтичане. Този, който 
вземе трезора (вероятно банка с чуждестранен собственик), ще има ценни 
сведения за оборота на конкурентните банки. Доводът за закриване на клона от 
съображения за икономичност не издържа, защото няма да намали разходите 
за амортизации, а ще увеличи инвестиционните разходи в ония клонове на 
БНБ, които не се закриват, а имат нужда от ремонт и реконструкция. 
 Регионалната каса обслужва 38 клона на търговски банки в области Бургас, 
Ямбол и Сливен. Регионът е с площ 14 600 кв. км и население 900 хил. В него 
се създават 14% от родния БВП и минават 3/4 от годишния ни внос и износ. 
Водеща роля тук имат химическата и хранително-вкусовата промишлености, 
туризмът, търговията и услугите - изискващи големи парични потоци в 
наличност. Всеки месец в БНБ в Бургас се внасят над 40 млн. лева, теглят се 
над 55 млн. лева, през туристическия сезон се изкупува валута, с 
равностойност над 50 млн. лева. 
 Закриването на касата ще породи проблеми при обслужване на бизнеса; 
бюджетните плащания (18 млн. лева са пенсиите месечно, 12 млн. лева - 
заплатите в училища, болници, армия, полиция, държавна администрация); в 
паричното обръщение; за сигурността при транспортирането на парите (най-
близко е клонът във Варна, но пътят е тесен, претоварен лете и трудно 
проходим зиме, местността е пресечена, с остри завои и има предпоставки за 
обири на инкасови автомобили, които само от Бургас ще са по 15 ежедневно и 
все с огромни парични суми). 
 Решението за закриване на клона на БНБ е взето без някой да се допита до 
тия, които носят главна отговорност за града: областен управител, председател 
на ОбщС, кмет, директор на РДВР. Бизнес, депутати, NGO, неформални лидери 
- тях никой не ги зачита. Каква ти демокрация и местно самоуправление! 
 Елитът на града има защо да е обиден: решението на УС на БНБ е в пелена 
от мъгливи доводи, често противоречащи на фактите и здравата логика, в 
очевиден конфликт с обективния анализ. Решението е в разрез с практиката на 
Централните банки в ЕС – и по отношение на клоновете, и по отношение на 
обслужването на население от един клон. След закриването на касата в Бургас, 
БНБ ще се превърне в Централна банка с безпрецедентно висок брой жители, 
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обслужвани от 1 банков клон – няколко пъти по-голям от възприетия в Европа. 
Нелепо е БНБ да напуска стратегически град като Бургас, а в същото време там 
да открива клон Националната банка на Гърция! 
 Шефове на клонове на 16 банки в града са срещу решението на УС на БНБ, 
макар че егоистично казано, то е в тяхна полза. 
 Несъмнено, България няма да погине, ако Бургас остане без клон на БНБ. 
Сигурно в УС имат и сериозни доводи да закрият този клон. Безспорно с 
наближаването на местните избори се засилва популизмът у политиците. А и 
властта у нас си остава кокал, от който винаги има какво да се гложди. И все 
пак, този случай е ново доказателство, че у нас са възможни решения, в които 
да не се мисли за държавността. В тези решения липсва България, липсва 
вертикалът на властта – гръбначният стълб, който скрепява държавата и я 
прави различна от територия, населена със спасяващи се поединично хора.  
 Това, което ни различава от другите балкански страни е, че в тях е очертан 
кръг от интереси и позиции, от които не се отстъпва, за които говорят единно: 
власт, опозиция, бизнес, NGO. А тук се вземат решения и заемат позиции, в 
които не се вижда националният интерес, стратегическият приоритет. Така е 
при АЕЦ и SS-23, при Македония и ВПК, при “Булгартабак” и наркотиците. Така 
е и при изтеглянето на Българската народна банка от страната, от обслужване 
на населението, бизнеса и родната икономика! 
 
 

За г-н Президента, 28.07.2002 г., Материал No. 30 
 Срещата [посветена на проблемите на] социалната адаптация [на военните] 
дава повод за размисъл. За мен това бе най-неефективното събиране при 
президента.  
 Да се драматизират нещата едва ли си струва. Обществото ни тъне в куп 
проблеми и не се трогва за уволнените военни. За него те са като всички други, 
че дори малко недолюбвани по инерция. Това е тъжното на нашата тежка 
криза, на начина, по който става Преходът - разпокъсват се и се 
противопоставят отделните прослойки, няма я солидарността между хората. 
 Но президентът, дори да отчита различните групови, частни, корпоративни 
интереси, мисли за националните интереси, за националната сигурност. А те 
изискват жертви. Готов ли е на тези жертви, народът е единен организъм, 
общност, нация, държава. Не е ли - става механичен сбор от дезинтегрирани, 
атомизирани, мислещи само или главно за себе си индивиди. 
 Грешки бяха допуснати при самата организация на срещата. 1. Наруши се 
принципът за определяне на отговорника (често прилаган толкова формално, 
че се изолират по даден проблем другите компетентни секретари). 2. При 
голямото ми уважение към отговорника, той слабо познава историята на 
социалната адаптация у нас и всички подводни камъни в нея. Така стана 
възможно да се осъществи ... лобизъм от една фондация и едва ли не 
президентът да бъде въвлечен в нейните дела, да бъде употребен като нейно 
рекламно лице. 3. Изобщо не бяха отчетени мненията на други секретари за 
дейността на тази фондация, изразени с тревога още през март. Аз съм казвал 
на колеги, че ... дейността й е формална, че се “забърсват” проекти, че няма 
одит... 4. Не бе добър подборът (вкл. сядането) на участниците, част от 
поканените не се явиха и срещата бе камерна, а най-близо до президента 
седеше човек, чиято физиономия предизвиква алергия ... в БА. Не е странен 
упрекът на ядосан военен: “Съвсем сте се отнесли, щом викате да ни оправя 
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този, дето ни съсипа и позволи държавни тайни да се изнасят с чували!” 5. 
Нямаше изпипан дневен ред, не бяха подготвени силни, точни опорни точки на 
президента - думи, които се подхващат от медиите и стигат до всяко кътче на 
страната. 6. Най-важното, липсва ни виждане за смисъла, целите и дейността 
на Работната група. 
 И тук се натъкваме на познатата до болка картина – десният политически 
спектър е сложил ръка върху неправителствения сектор, притежава монопол 
върху западното финансиране и с подопечни фондации систематично убива в 
зародиш, смачква всички конкуренти, не им дава да дишат, ликвидират каквато 
и да е възможност и при NGO-та да има пазар на идеи, борба на концепции, 
конкуренция на реално осъществими дейности. До ден днешен мъждука 
надежда новият президент “да направи нещо”, да спомогне на структурите на 
гражданското общество.  
 Президентът явно не може да кани и [ръко]води структури само от 
изпълнителната власт, защото ще бъде обвинен в изземване на нейни 
правомощия. Очевидно, той би трябвало главно да организира и сплотява с 
авторитета си правителствени и неправителствени структури, да бъде 
посредник между тях, интегратор и (в мека форма) контрольор над дейността 
им. При него - винаги, щом иде реч за национално значими задачи, могат да 
идват и обединяват усилията си правителство и NGO. Няма проблем 
президентът да кани, подтиква и подкрепя единствено неправителствени 
структури, но трябва да се помни, че има деликатност в тези усилия, една 
невидима линия, която той не бива да преминава или да преминава 
внимателно, с ум и с мярка. А правилото тук е: максимално широко 
представителство на NGO. И понеже президентството не е хан, в който може да 
се отбива всеки, добре е самите NGO да се консолидират и си създадат съвет 
или нещо от сорта (със запазване на индивидуалността си - естествено, и на 
ротационна основа) и тъкмо неговите лидери да идват на срещи, подобни на 
тази за социалната адаптация. 
 При преквалификацията проблемите са по-малко и е обиден корупционният 
механизъм, ... с който се дават хиляди пъти по 400 лв. на свои фирми и в свои 
джобове. Програми в тая насока имат и ВСУ, УНСС, ЮЗУ-Благоевград, 
Европейският колеж по икономика и управление-Пловдив и др.  
 Далеч по-трудно е с намирането на работни места. Но сред уволнените 
военнослужещи повечето са млади, образовани, с езици и компютърни знания, 
а държавата не е изпълнила към тях задълженията си, фактически ги е 
изпъдила, отмятайки се от поети и оформени в подписан от нея договор 
ангажименти. 
 В крееща в безработица страна трудно се намира работа за 10-15 хил. бивши 
военни, ала е време отговорните министри (тънещи в шикозни костюми, коли и 
жилища), да се размърдат. Има поле и за президента, но при цялата му чисто 
човешка съпричастност, дали ще успее да направи нещо реално по тия 
проблеми (и не само по тях), зависи от това - доколко той ще реши да се 
нагърби с функции на изпълнителната власт и да управлява някои процеси, 
така бездушно занемарени от нея. 
  
 

За г-н Президента, 04.08.2002 г., Материал No. 31 
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 Новината как Клара Петкова (НДСВ) иска 10 000 лв. от шефа на порт 
Оряхово, за да не бъде уволнен, съвсем достоверно описва механизма, по 
който се е действало и се действа у нас.  
 Корупцията при ... [предното правителство] бе по централизирана схема, 
когато на всяко ниво можеше да се краде, но тежко ти, ако не си се отчел 
“нагоре”... [Сега] грабежът на пръв поглед е по-умерен. Ала хаосът и 
дезорганизацията са пълни, всеки играе главно за себе си и не е възможен 
никакъв контрол... Тази оценка не е емоционална, а рационална. Изключвам 
голямата игра: външният дълг, “Булгартабак”, БТК, където може и да се правят 
колосални удари, но ми липсват информация и знания, за да ги анализирам и 
оценя адекватно. 
 Навсякъде из страната ситуацията е сходна... Депутати от Пловдив 
споделиха относно предстоящата приватизация на Панаира и смяната на 
директора на Авиационния завод: “Те са дело на [колега депутат] който ... иска 
на всичко да сложи ръка и вредом поставя свои хора... Президентът защо 
мълчи, няма ли сведения от службите?”. В Бургас се оплакват, че за областен 
управител е назначен адвокат на Митьо Очите! Питат: “Как е възможно това? 
Има ли изобщо ред в тая държава, защо президентът не се намеси?”. От поне 
7-8 гарнизона са вдигнали ръце от ... чиновници в МО. Спряга се в МО и т.нар. 
“фармацевтично лоби”... Обстоятелствата също им помагат – раз(про)дава се 
колосално имущество, за което родителите ни с честен труд си съсипаха 
здравето и живота. Затуй военни и кметове задават все същия въпрос: “Не му 
ли докладвате на президента, няма ли да вземе отношение по този проблем?”. 
 Въпроси към президента се задават по целия широк спектър на пълното ни с 
безобразия, подкупи и изнудвания ежедневие. 
 Например, митниците си остават професията, в която рискът е най-нисък, а 
печалбата – най-висока... Ситуацията в митниците все бива обяснявана с 
корупционната среда, с психологията, нагласите, балканския манталитет. И 
затова също е нужно час по-скоро солидна група от съкратени военни да почне 
работа в митниците, та да се направи поне експериментът Кой кого? Дали 
средата ще промени в негативна посока военните, или напротив - военните ще 
променят в позитивна насока средата. 
 Освен за митниците, няма ли президентът да се намеси, ме атакуват и за 
ГКПП-та. Вредом ... [се говори] за типичната схема от сложени на определени 
места хора, разпределящи парите от контрабанда по цялата нишка... Уволнени 
или преместени на “неизгодни” места служители в системата на Гранична 
полиция споделят: [увониха ме/наказаха ме, защото] отказах да платя за 
мястото; не се съгласих да пропусна незаконно някакви хора (напр. сводник с 
проститутки); не се направих, че не виждам какво се опитват да 
пренесат/прекарат през границата. 
 И още: един ... [се оплаква], че за да работи фирмата му, дава 20% на съпруг 
на депутатка; втори се жалва, че заместник-областен управител “държи” 
воденето на шофьорски курсове; трети доказва корупция на ... кмета (за него 
агитирах и аз) и поне трима заместник-кметове. 
 Разбира се, че влагам цялото си красноречие и авторитет да отговарям и 
обяснявам, да браня президента. Често това не е трудно, защото като правило 
отношението към президента е засега положително и повдигнатите въпроси са 
задавани към него предимно защото за хората той е последната надежда, 
защото те са убедени, че е честен човек и може “да направи нещо”. Но колкото 
повече нараства лавината от тези въпроси, толкова повече споделянето ще 
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мине в настояване да се чуе отговор, т.е. ще започне да се търси вече 
отговорност и от президента за всичките поразии, които се вършат из 
страната. 
 Време е президентът да фокусира много настойчиво своето внимание върху 
корупцията. Не защото тя се споменава често в контекста на членството в 
НАТО, а защото в България през целия преход... е изградена перфектно 
работеща система за корупция, която не само заразява политическата класа, 
но и покварява целия обществен климат и най-силно (заедно с безнаказаността 
на различните типове престъпници) ерозира, дори просто убива доверието и 
привързаността на българите към демокрацията. 
 
 

За г-н Президента, 11.08.2002 г., Материал No. 32 
 Моят досег с националната сигурност [като секретар] е на 3 нива. 
 Първото ниво е всеобхватно, както е по теория. То е оправдано - в страна с 
процеси на развала и разпад, всичко е национална сигурност.  
 - Ако изследваме основните аспекти (видове) сигурност, то тя е военна, 
икономическа, социална, етническа, екологическа, информационна и др.  
 - Ако сложим акцента върху способа, по който се “атакува” сигурността - чрез 
материално въздействие или нематериално влияние, то тя е твърда (hard) или 
мека (soft) сигурност. При твърдата имаме измерими величини: сила, натиск, 
мощ, т.е. това са тоягите, наказанията, санкциите; при меката имаме идеи, 
манипулация, дезинформация, т.е. морковите, поощренията, наградите. 
 - Ако изучаваме посоката, от която идват предизвикателствата - дали от 
източници, субекти извън държавата или в нея, то сигурността е външна и 
вътрешна. 
 Второто ниво са темите, които следя, за да съм полезен на президента: 1. 
Престъпност, вкл. организирана престъпност, тероризъм, наркотици, трафик на 
хора (и сексробини), “пране” на пари; 2. Специални служби; 3. ВПК; 4. 
Българска армия; 5. Демографски проблеми; 6. Национална идентичност: 
култура, история, религия; 7. АЕЦ; 8. Устойчиво развитие; 9. НАТО-САЩ-Русия; 
10. Регионална сигурност - особено Македония. 
 Третото ниво са проблемите, по които от мен, като секретар по 
националната сигурност, се иска становище - те предимно са свързани с МВР и 
отчасти – с МО. Изминалите 6 месеца показаха, че моята дейност е главно в 
сферата на вътрешната сигурност, защото съм търсен най-често по въпроси, 
касаещи МВР. Това значи, че обхватът на поставените ми задачи е по-тесен от 
обхвата на моя предшественик ген. Цветан Тотомиров. Този извод не съдържа 
несъгласие, протест, сръдня... Защото да се работи за президента е несъмнено 
висока чест. Единствено е водещо усещането, че моите знания и способности 
могат да се използват още по-ефективно на полза на държавния глава. 
 Разумен човек съм и разбирам както от казана дума, така и от неказана, 
затова приех и повече не повдигам въпроса, че е логично секретарят по 
националната сигурност да е секретар също и на Консултативния съвет по 
национална сигурност, да организира неговите заседания. Но продължавам да 
мисля, че заседанията на КСНС могат да бъдат по-добре подготвени и по-
ефективни. Първото и третото заседание, според мен, не бяха повод за 
удовлетворение. Задълженията на този, който организира заседанията на 
КСНС не може да се ограничат с пращане на уведомителните писма. Той 
трябва да се среща с основните участници, напр. докладващите министри, да 
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води с тях предварителни професионални разговори, да им изясни акцентите, 
да подтикне мислите на участниците в консенсусна и укрепваща авторитета на 
президента насока. Нещо подобно направих преди заседанието на КСНС по 
престъпността, като разговарях поне по веднъж с премиера, Георги Петканов, 
Антон Станков, Бойко Борисов. Тази невидима работа, съдържателните 
дискусии с много малко може би, но помогнаха на тези хора да си изяснят 
целите на заседанието, да съзнаят, че тук наистина се търсят общите усилия, 
протегнатата ръка. Нещата с престъпността опряха до кокала и всички, всеки 
със своите отговорности, са (сме) длъжници на обществото. Независимо от 
ефект[ив]ната (изискваща анализ: а не е ли резултат и от отлична медийна, PR-
кампания) работа на Бойко Борисов, допирът с обикновения живот и черните 
страници на вестниците не позволяват да се заключи, че в борбата с 
престъпността имаме значими успехи. Разбира се, огромна е вината за това на 
съдебната система. 
 Краде се неудържимо, краденето става масов спорт, в който участват, според 
поста и социалното положение, мнозина – от една страна общинари..., 
управители на фирми, министри; от друга страна – роми, но и бедни турци и 
българи. 
 Кръв ми капе от сърцето, когато бивши (и настоящи) военни буквално през 
ден споделят при срещи, по телефона, е-mail-а как се разграбват закриваните 
поделения на БА. На портала седят човек-два, да кажем пенсионирани военни, 
а отвсякъде нахлуват (най-често смугли) хора и крадат абсолютно всичко.  
 Държавата създавала, съзиждала, съграждала за армията казарми, халета и 
хангари, летища, полигони и полеви учебни центрове, комуникации и свързочни 
възли, складове, гаражи, лаборатории и работилници, офицерски и културни 
домове, училища, спортни обекти… А техника, а въоръжения - танкове, БТР-и, 
вертолети, самолети, зенитни установки! Но ето - след разграбването в 
индустрията и селското стопанство, дойде ред и на армията! Навред в страната 
картината е една и съща – като в пир по време на чума пълчища оскотели хора 
обират, ошушкват, опоскват несметно имущество за милиарди. Докато в МО се 
правят измислени, нагласени търгове или конкурси … за подбор на фирми 
(наши, близки, свои) за участие в търгове! 
 Ето тъй се пресичат в едно МВР и МО, към които най-често е насочвано 
вниманието ми като секретар. Наистина почвам да мисля: “Кое е по-старо – 
кокошката или яйцето?” Дали трябва най-напред да има държава, а едва след 
това сигурност, която да бъде опазвана, или все пак първа е сигурността, която 
ако бъде опазена, едва тогава става възможно да има държава. 
 
 

За г-н Президента, 18.08.2002 г., Материал No. 33 
 За да е максимално полезен на президента, секретарят по националната 
сигурност би трябвало да получава пълноценна информация от спецслужбите и 
да поддържа добри работни, а по възможност и приятелски отношения с 
техните директори.  
 Президентът е върхът на държавната йерархия и е овластен да разполага с 
най-точна и значима информация от службите. Дума не може да става 
секретарят му да бъде информиран по сходен начин! Нещата се усложняват 
обаче от това, че в никой закон (вкл. в този за класифицираната информация) 
няма нито ред за президентските секретари. А те не могат да вършат своята 
работа ефективно, ако ползват единствено открити източници. 
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 Какво показва досегашната ми практика? Най-добри, близки до идеалните са 
нашите отношения с ген. Пламен Студенков. По всеки въпрос помощта му е 
била навременна с аналитични материали, с данни и препоръки. Многократно 
съм получавал разработки по теми в обсега на моите интереси, без да съм ги 
искал изрично. Никога не ми е отказвал съдействие и помощ... 
 В служебен, а още повече в личен план нямам проблеми с ген. Иван 
Чобанов, с когото бързо намерихме общ език. Но ме затруднява очевидната 
липса на материали, базиращи се не само на открити източници. Това, което 
получавам от НСС е полезно – все пак нямам възможност да следя 
централната и особено местната преса, да се ровя из сайтовете на руското, на 
американското или други западни разузнавания. Но иде ли реч за нещо доста 
по-дълбоко, смислено и специфично (ясно, че като анализ, не говоря за 
оперативни данни!), резултатът е почти нулев. Най-често оправданието е: “По 
закон това, което подготвяме е в три екземпляра – за президента, 
председателя на Народното събрание и премиера”. Звучи логично, но нима 
само това е кръгът от адресати на продукцията им? Едва ли… 
 С ген. Орлин Иванов добри ... са личните ни отношения. Той ... подчертава 
своя респект към мен, държи се почтително, ... но всеки опит да бъде 
подпомогната работата ми се разбива в аргумента: “Обърнете са официално 
към г-н Свинаров, нека ми разпореди.” Имало е случаи, когато съм разговарял с 
министъра и той не ми е отказвал, но най-често е трябвало да се отреагира 
бързо или министърът е бил в чужбина, така че нещата са замирали... 
 Коментарите пък за ... ген. Димо Гяуров са просто излишни. За тях съм писал 
многократно и отново рискувам да причиня досада и раздразнение... За 
миналите 6-7 месеца нито веднъж не отидох в НРС: първо, понеже това не ми е 
възлагано; и второ, защото хора от службата помолиха да не го правя, та да не 
се легитимира ... Гяуров... Но по-важното е, че по никакъв начин НРС не бе 
полезна в желанието ми за по-добра подготовка на срещите на президента. 
Въобще държавата се управлява без значимата помощ и експертиза на 
външното си разузнаване. 
 Дори да не е задължително, дейността ни само ще спечели, ако президентът 
направи жестове за издигане на авторитета на секретаря по националната 
сигурност пред ръководителите на службите: 1. Президентът би могъл да се 
срещне с всеки от тях в присъствието на този секретар и да подчертае – това е 
човекът от моята администрация, с когото по правило вие ще общувате (освен 
ако е нужен личен контакт); 2. При доклад на четири очи, президентът би могъл 
да нареди на съответния директор да запознае с някои от въпросите и 
секретаря по националната сигурност. 3. Президентът би могъл да дава на 
секретаря част от материалите на службите, пратени лично до него; 4. 
Президентът би могъл да възложи на секретаря си да създаде работна група, 
която да подготви модел за бъдещото преструктуриране на службите или поне 
да предложи вариант за становище по предлаганите чрез проектозакони 
структурни промени и преподчиняване на разузнавателните служби. 
 Нека тези мисли не се възприемат като стремеж за укрепване на личния 
авторитет на секретаря по националната сигурност. Знае се, че малко или 
много той е факт. Целта е да се повиши авторитетът на поста и умножи 
капацитета му, да се разгърне компетентността на този, комуто е оказано 
високото доверие. И оттук – да се засили ролята на президента в националната 
сигурност, където са фокусирани много от правомощията му и с която са 
свързани най-сериозните обществени очаквания. 
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За г-н Президента, 25.08.2002 г., Материал No. 34 
 Видя се ясно: Състоянието на страната е неустойчиво. При подобно високо 
напрежение, всяко, вкл. неволно инжектиране на деструкция (грешно 
управленско решение, социален спор, природно бедствие) може да вкара 
обществото в област на свръхчувствителност, където не работи обичайната 
линейна зависимост между причина и следствие и малки въздействия често 
водят до големи, даже съкрушителни последици. 
 В науката за кризи, която преподавам, ключови понятия са: ранно 
сигнализиране, превенция, контрол, управление. Дори в политиката да е по-
различно, аз мисля за нея с научен апарат. Виждам, че управлението е 
конструирано лошо, без готовност за ефективно функциониране в условия на 
предкриза и криза.  
 С добро въображение донякъде схващаме как държавата би заработила при 
военна заплаха - президентът ще сформира Върховното главно командване, 
което е като подчинен нему мини-МС. Но става все по-малко вероятно идните 
кризисни ситуация за страната ни да бъдат от военен характер и все по-
възможно е те да се оказват кризи от невоенен характер. Как в такива случаи 
ще реагира политизираната държавна машина? 
 Спорно е дали нашето ежедневие е нормална ситуация, но в нея си има 
разделение на властите; всяка власт нещо върши, брани някак своята 
независимост. Обаче стане ли напрегнато, превъзбуди ли се обществото от 
подозрения и страх, веднага се вижда колко малко държава ни е останало. И 
как отделните власти няма къде да седнат - спокойно, професионално и умно 
да дискутират проблемите, да подобрят взаимодействието си.  
 “Няма къде” – според конституцията и законите. В КСНС не участват 
водещите фигури от съдебната власт. Вече писах, че с подмяната на 
председателите на Комисиите по национална сигурност и външна политика с 
лидерите на парламентарните групи, бе изкривена самата идея на Закона за 
КСНС и в КСНС влязоха политизирането, идеологията, партийните интереси, 
разприте. КСНС не е тайна кръгла маса, нито място за семпли политически 
консултации, пò му прилича да е мозъчен тръст, обсъждащ важни проблеми на 
нацията и нейното оцеляване. 
 Ако Никола Филчев не бе предложил Съвета по координация, пак рано или 
късно тази идея щеше да се роди. Професионален (експертен) дебат за 
неотложните и – несъмнено! – неизбежни мерки, които трябва да се 
предприемат, за да се направи поне опит да се пречупи прословутия гръбнак на 
престъпността, би могъл да се води само заедно с прокуратура, следствие и 
съд, тъй че е нужно техни представители да присъстват. Но такъв дебат никога 
няма да се проведе ползотворно, ако на масата седят партийните лидери. Така 
КСНС се оказва непригоден: нито може за 3-4 месеца на него пак да се 
“предъвква” едно и също нещо; нито е мислимо на заседанието му да не се 
канят лидерите на партии. Тъй че идеята на Филчев е като изстрел в десятката. 
Въпреки че навярно той сам се учудва на успеха на своя експромт, направен 
явно за да се хареса на президента. 
 На срещата с Георги Петканов, Бойко Борисов, Никола Филчев и при нашия 
дебат липсваха дейността и координацията на спецслужбите (вкл. и НСБОП, 
Гранична полиция, Жандармерия). Това е същностна тема. Не напразно тя бе 
подхваната в пресата. Вярно, от две неподходящи, но емблематични фигури: 
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Андрей Райчев (той е от тесен кръг социолози, които пишат адски умно, но 
грешат в прогнозите, защото си измислят действителност и започват да я 
обясняват) и Димитър (не Димитри) Иванов. Част от мислите им са остри, но 
точни. Защото спецслужбите са все тъй, малко или много, на автопилот, без 
добро име и морална подкрепа сред политиците, без агентура и финанси. Най-
добрият главен секретар на света да е ген. Бойко Борисов, не той трябва да ги 
ръководи, координира, контролира и дава приоритетите им. 
 Около службите нерядко се вихрят скандали. Те са уязвимо място, слънчев 
сплит на демокрацията. Пипането из службите е пипане на оголени нерви – то 
води до гърчове в обществото. 
 Често “славата” на службите е по инерция: като специфични органи, се 
предполага a priori, че косъмът им не е чист. Това е особен професионализъм, 
огромна информация, методи, чрез които целта оправдава средствата. А 
средствата са тайни, не винаги почтени. Като по Клаузевиц: Разузнаването е 
продължение на политиката с други (специални разузнавателни) средства. 
 Расте ролята на разузнаването в психологическите аспекти на 
информационната война: това е “меката сила”, която може да промие 
съзнанието и размие идентичността на народа.  
 Особено се засилва ролята на службите след 11 септември - на тях се гледа 
като на решителна преграда пред тероризма. Нашите служби са най-
сериозната ни зестра при приемането ни в НАТО. Но от тях се нуждаем преди 
всичко ние самите. 
 Съветът по сигурността към МС не действа, никой не събира шефовете на 
службите, нехае се за информационните потоци. Координацията и контролът на 
службите се въргалят по пода. Президентът може да посегне и ги поеме. Дори 
неформално. Среща с шефовете на спецслужбите ще има дисциплиниращ 
ефект (та това са цели 6-7 настоящи и 3-4 бъдещи генерали!). Срещата може 
също да повлияе стряскащо на престъпниците. А и службите да видят, че поне 
върховният главнокомандващ си е на мястото, че той си остава за тях 
върховният авторитет. 
 
 

За г-н Президента, 01.09.2002 г., Материал No. 35 
 Призивът на Ричард Чейни за сваляне на Саддам Хюсеин и становището на 
Доналд Ръмсфелд, че международната подкрепа не е условие за удар срещу 
Ирак, са начало на нов, може би финален етап от подготовката на САЩ за 
нападение над Ирак. Това означава, че България трябва да определи 
позицията си по този въпрос, още повече преди визитата на държавния глава в 
САЩ. И на фона на изявленията на Николай Свинаров: “Ще подкрепя даването 
на въздушни коридори през България, ако бъдат поискани при евентуални 
операция срещу Ирак”. Плюс хитрата усмивка на Соломон Паси, че колегата 
Свинаров много добре знае какво говори. 
 Срещу удара надигат глас видни личности. Джеймз Бейкър заяви: “САЩ ще 
платят висока политическа и икономическа цена, ако се опитат сами да 
отстранят Саддам Хюсеин”; а друг ас от екипа на Буш-старши, Брент Скоукрофт 
писа в “Уолстрийт джърнъл”: “Не нападайте Ирак”. Жак Ширак предупреди Буш 
да не предприема едностранен военен удар. Герхард Шрьодер отхвърли 
участието на Германия в акцията и нарече грешна политиката за сваляне на 
Саддам. Според Хосни Мубарак: “Всички арабски държави са против атаката на 
САЩ срещу Ирак.” Съвсем очаквано против са Индия и Китай. А Русия 
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подписва спогодба за икономическо сътрудничество с Ирак за 40 млрд. долара. 
Дори генералите-“ястреби” Норман Шварцкопф и Уесли Кларк смятат, че САЩ 
не трябва самостоятелно да започват превантивна война срещу Ирак. 
 С удари срещу Ирак се отклонява вниманието от слабостта на долара и 
стагнацията на икономика на САЩ, от значимите случаи на корупция и фалити 
на крупни компании, в които са замесени най-висши чиновници... 
 Анализаторите определиха 4-те базисни понятия, свързани с идния военен 
конфликт: 1. Петрол - и регионът е богат на тази суровина, и самият Ирак е 
четвъртият в света производител на петрол с 10% от световните запаси; 2. 
Централна Азия - не е нужно да се чете Збигнев Бжежински, за да се знае къде 
е ключовото поле на голямата геополитическа шахматна дъска; 3. Израел - 
това е стратегическият партньор, около когото се стяга гневът на милиарди, 
покълнват модерен антисемитизъм и радикален антиамериканизъм, т.е. 
необходимо е насочване на енергията към по-атрактивни и “прогресивни” цели; 
4. Еднополярност - преходът от двуполюсен към еднополюсен свят, започнал 
с войната на Буш-баща срещу Ирак явно се нуждае от ефектен и ефективен 
завършек с войната на Буш-син срещу Ирак. 
 Фактори, формиращи позицията ни: 1. Не е възможно да има единна 
политика на ЕС във връзка с ударите; 2. За поканата в НАТО решаващата дума 
е на САЩ, но те едва ли ще изберат остър раздор с партньорите в Алианса, 
като отхвърлят държава, не ги следвала сляпо при войната им с Ирак; 3. 
Различията по отношение на акцията минават не само между САЩ и другите, 
но отчасти и в екипа на Буш, където самотен “гълъб” е Колин Пауъл - 
държавният секретар!; 4. Западът може да намери ресурси за война с Ирак, но 
не и за следвоенното му възстановяване; 5. Държавите, пряко подкрепили 
(взели участие в) ударите ще са много по-малко, отколкото в “Пустинна буря” и 
по-малко от тези в антитерористичната коалиция след 11 септември; 6. Няма 
доказателства за връзки на Ирак с “Ал Каида”; 7. Много европейски държави 
имат свои икономически интереси в Ирак; 8. Турция ще подкрепи логистично 
акцията, а по-късно дори и с военни части - най-малко за да се предотврати 
създаването на държавно образувание на кюрдите или за гарантиране 
сигурността на тюркоманите; 9. Налице е риск (отчитайки и как гласуваме в СС 
на ООН) от траен колапс на отношенията ни с арабския свят; 10. Липсва даже 
идея за Ирак след Саддам, страната може да се разпадне по племенен признак 
поне на 3 части: кюрдска на север – голяма заплаха за Турция, сунитска в 
централен Ирак, шиитска на юг - под иранско влияние [а е възможна в богатия 
на петрол югозапад и тюркоманска зона!], ще се дестабилизира целият регион; 
11. Войната ще причини бежански потоци, които могат да достигнат и България. 
12. Не се за пренебрегване терористични акции на кюрди у нас. 
 Опорни точки на нашата позиция: 1. Подкрепа на резолюция 1409 за 
облекчаване на санкциите срещу Ирак; 2. Безусловно приемане от Ирак на 
инспекторите; 3. Евентуалната военна акция срещу Ирак да се предшества от 
специална резолюция на ООН; 4. Запазване на териториалната цялост и 
унитарния характер на Ирак (може би с известно самоуправление на кюрдите в 
Северен Ирак); 5. Неучастие на България с военни части в акцията; 6. Гаранции 
за финансови компенсации на България за неизплатения дълг на Ирак, както и 
за участие в следвоенното възстановяване на Ирак. 7. При постигнат успех в 
защитата на нашия национален интерес, може да се допусне използване на 
въздушното пространство и територията ни за преминаване на невъоръжен 
транспорт: техника без оръжие, посещения на високопоставени лица, за 
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хуманитарни мисии, помощни полети с дипломатически пратки и с личен 
състав. 
 При очакваната подкрепа на ударите от правителството ни, обаче, главно от 
Паси и Свинаров (а и Румъния ще съдейства активно за акцията на САЩ), за 
президента има един полезен ход - да е европейският коректив на 
Министерския съвет, с позиция близка до тази на Франция и Германия, на 
европейското крило в НАТО. 
 
 

За г-н Президента, 08.09.2002 г., Материал No. 36 
 Спорът за Международния наказателен съд (Съдът) постави дипломацията 
ни в сложно положение: 1. По въпроса за Съда САЩ и ЕС са в конфликт; 2. 
Боим се от реакцията на ЕС, но в Прага думата на САЩ ще тежи най-много. 3. 
Нашата политика от 4-5 години е силно проамериканска; 4. Мнозина смятат, че 
и да увъртаме, и да се гънем, ще направим каквото САЩ ни кажат. 
 Предтечи на Съда са Трибуналите в Нюрнберг и Токио, по-късно - и 
Трибуналите за бивша Югославия и Руанда. Честите регионални войни 
напоследък доведоха до отказ от създаване на ad hoc трибунали след всеки 
трагичен конфликт и се реши да бъде учреден постоянно действащ 
Наказателен Съд. 
 Уставът или, Римският статут (Статутът) на Съда е приет на 17.07.1998 год. 
78 страни са го ратифицирали, а 61 - подписали, но не ратифицирали – вкл. 
САЩ, Русия, Япония, Израел, Ирак. Сред неподписалите въобще Статута са 
Турция, Китай, Индия и Пакистан! Статутът бе подписан от България на 
11.02.1999 год., ратифициран е на 15 март т.г. и влязъл в сила от 1 юли т.г.  
 Седалището на Съда е в Хага. Съдът наказва за геноцид, военни 
престъпления, престъпления срещу човечеството и агресия (дефиниция за нея 
в Статута липсва). Няма смъртна присъда, но максималните наказания са 
тежки: лишаване от свобода до 30 год., в някои случаи доживотен затвор. 
Съдът е с юрисдикция над деяния, вършени на територията на страни, 
ратифицирали Статута или от техни граждани. Граждани на държави, не 
ратифицирали Статута също ще бъдат наказвани от Съда - за деяния на 
територията на страни, ратифицирали Статута. Съдът има право да съди 
държавни глави, премиери, министри, депутати и др. лица, които иначе са с 
имунитет. 
 САЩ не ратифицираха Статута и отхвърлят юрисдикцията на Съда. Те се 
опасяват от политически мотивирани процеси от Съда при антитерористични, 
хуманитарни и др. акции. САЩ притискат държавите да сключват двустранни 
споразумения, гарантиращи имунитет на американските граждани пред Съда. 
Идеята за споразуменията се опира на чл. 98, ал. 2 от Статута – нужно е 
съгласието на държавата за да може друга държава да предаде неин 
гражданин на Съда. Според Европейската комисия подобни споразумения 
ерозират смисъла на Съда. 
 САЩ приеха и уникален Закон за защита на американските военнослужещи, с 
който се налага забрана за военна помощ за 1 година за държави, страни по 
Съда. Тази забрана не важи за държави, важни за националните интереси на 
САЩ; за членки на НАТО; за Австралия, Египет, Израел, Япония, Йордания, 
Аржентина, Южна Корея, Нова Зеландия, Тайван; а също и за сключилите със 
САЩ желаното двустранно споразумение. 
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 България (в разрез с ЕС) единствена се въздържа (а САЩ бяха против) по 
предложената и от нея резолюция на СС на ООН за удължаване мандата на 
мироопазващите сили в Босна и Херцеговина. Тогава все пак се постигна 
компромис: американските войници в умиротворителни операции няма да 
бъдат преследвани от Съда в течение на 1 година, след това срокът ще се 
предоговаря. 
 МВнР проспа ситуацията около Съда и попадна в дилемата “или САЩ, или 
ЕС”. Натиск върху крехката психика на МВнР оказа акцията на Румъния, 
сключила първа споразумение със САЩ. Добре, че освен нея, Израел, 
Таджикистан и Източен Тимор никой друг не подписа такъв документ. И макар 
да бе наредил на своите юристи да готвят положително становище за 
споразумението със САЩ, Соломон Паси даде заден ход и започна да нарича 
“стремеж да отстоим интереса си”, хаоса, паниката и желанието да се протака, 
пък дано ЕС и САЩ се разберат. 
 На 21 август от посолството на САЩ ни предоставиха Проекта за 
споразумение с България. Работата в МВнР напредвала, оставали “1-2 чисто 
юридически проблема”. Според Проекта настоящи или бивши служители на 
правителството, служащи (в т.ч. контрагенти), военен персонал или граждани 
на САЩ, пребиваващи у нас няма, без съгласието на правителството на САЩ: 
да се предават или прехвърлят на Съда; да бъдат предавани или прехвърляни 
по какъвто и да е начин на друга юридическа личност или трета държава, да 
бъдат пропъждани в трета страна с цел предаване или прехвърляне на Съда… 
 Юристите в МВнР смятат, че може да се сключи двустранно споразумение 
между държава, страна по Статута и трета държава “при индивидуален подход 
и конкретна преценка”. Важното било обаче третата държава да приведе 
достатъчно доказателства за ефективна и ефикасна правораздавателна 
система. Т.е. поиска ли ни друг споразумение (Китай, Индия, Русия…), ще 
откажем, но пожелаят ли САЩ, ще го сключим, защото “дейността на съдебната 
им система представлява такова доказателство и сключването на 
споразумение по чл. 98 със САЩ няма да подкопае ефективността на Съда”. 
 Видни наши юристи са на друго мнение. Те смятат, че чл. 98, ал. 2 не касае 
САЩ, а само държави, страни по Статута; че двустранното споразумение 
включва всички граждани на САЩ, а не само участниците в мироопазващите 
акции; и че с подобно споразумение, България нарушава задълженията си по 
Статута, защото то ограничава юрисдикцията на Съда и пречи да се наказват 
извършителите на тежки престъпления. 
 Нека президентът да следва европейската визия за Съда. Не постигнат ли 
компромис ЕС и САЩ, то такава позиция няма да му причини осезаеми щети, а 
ако компромис се намери, тя би се оказала разумна и точна. Явната подкрепа 
за САЩ може да му донесе малко активи и много чисто вътрешни пасиви. 
 
 

За г-н Президента, 15.09.2002 г., Материал No. 37 
 В навечерието на Прага посещението на нашия президент в Москва не бива 
да се товари със свръхочаквания. Несъмнено обаче за националната ни 
сигурност ролята на Русия остава важна. Предполагам, че подготвящите 
визитата са обмислили всички аспекти и нюанси и са очертали акцентите, 
преценили са плюсовете и минусите, които тя може да донесе и нанесе. 
 В срещите с бизнесмени, експерти, политици ме порази едно усещане за 
липса на стратегия или поне политика към Русия, свързана с енергийните 
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потоци, които ще обезпечават нашата икономика и/или ще преминават 
транзитно през страната ни. 
 Да сме регионален енергиен център е пожелание, изискващо осъзнат 
национален интерес, финансова мощ, политическа воля и силна дипломация. 
Потребно е съгласието на другите страни в региона и главно на държавата, 
която притежава най-много от енергийните ресурси или може да влияе там, 
където те са съсредоточени. Става дума за Русия и естествено - за 
постсъветското пространство, където думата й все още тежи. 
 Докато изгаряме обществена енергия в пустословни дебати, докато 
политическата класа мисли повече за собственото си благополучие и по-малко 
за собствената си държава, докато продължава пренебрегването на 
бедстващия ни научен елит, съседните страни знаят към какво се стремят в 
енергийната сфера и методично, разумно преследват поставените си цели. 
 България проспива ценни моменти в архисложната игра по развитие на 
проекти за транзит на нефт и газ до Европа. Ето - Гърция е над вечните си 
вражди и строи газопровод от Турция през нейна територия до Италия. С 
финансова и политическа подкрепа от ЕС, тя ефективно налага трасета за 
пренос на електроенергия, нефт и газ през Македония, Косово/Сърбия та до 
Европа (коридор No. 10). А “Лукойл” охладнява към Бургас-Александропулис, 
купува 23% акции от държавната “Хеленик Петролеум” и стига през Гърция до 
средиземноморския пазар.  
 Ресурсният ни енергиен баланс (40% - твърди горива; 37% - течни горива; 9% 
- ядрена енергия; 2% - хидроенергия; 12% - газ) ражда проблеми за сигурността 
на енергоснабдяването. Ние нямаме достатъчно енергийни ресурси и внасяме 
60-70% от тях, а ги плащаме в твърда валута. България покрива 50% от 
дефицита на електроенергия в региона. Основен конкурент в износа на ток е 
Румъния. Тя постоянно иска да заговорничи с Турция, та да ни изтласка от 
лидерското място. Но загубим ли това място, защото нашата позиция (вкл. за 
АЕЦ) бъде пробита, най-вероятно е то да се заеме от Гърция, която има силна 
инвестиционна програма за строеж на нови мощности. 
 Възможните трасета за пренос на ресурси от Средна Азия и Каспийско море 
към Европа са: на север през Балтийско море, на юг през Иран до Персийския 
залив и на запад през Черно море. Анализът е отдавна е показал, че с най-
големи шансове са именно маршрутите през Балканския полуостров и това го 
превръща в много важен елемент от енергийната стратегия на Запада. Но 
минаването на тия енергопроводи през Балканите не означава гарантирано 
тяхно построяване и през България. 
 България е без осмислена външна политика и своите усилия и воля тя 
насочва само към поканата за членство в НАТО. Ние можем да бъдем 
заобиколени от основни проекти за пренос на енергийни ресурси. Съседните ни 
държави не са престанали да работят в тая насока, изхождайки от своите 
интереси. САЩ оказват активна подкрепа на турските енергийни проекти с цел 
усилване на влиянието на своя съюзник в района Черно море-Близък Изток-
Каспийско море. Това ще заздрави отношенията на Турция със страните-
производителки и ще умножи нейните средства за оказване на натиск върху 
страните-потребителки. 
 Дори България да приложи модерни програми за енергийна ефективност и 
използване на алтернативни източници, няма да намали зависимостта си от 
внос на енергийни ресурси. Ние сме обречени да приложим усилия за 
привличане през наша територия на част от енергийните артерии по оста 
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Средна Азия-Европа и да се сборим за превръщането ни във възел за 
диспечиране на енергийните потоци. Това освен суровини за индустрията, ще 
носи доход от транзитни такси, от създаване на работни места от участие на 
наши фирми в реализация на проектите и в поддръжането на съоръженията. 
По този начин България ще осребрява и прави още по-значимо географското си 
положение и ще се ползва с приоритет пред НАТО и ЕС при гарантиране на 
националната ни сигурност, стабилност и ред. 
 Русия няма време за губене, иначе би загубила и сетните си геополитически 
козове. Тя се стреми към пазарно стопанство, но енергийните монополи 
остават под контрол на държавата, а всъщност - на президентската 
администрация и близки до президента лица. Енергоносителите са към 90% от 
вноса ни от Русия. И ако мислим за икономиката ни, трябва да отчитаме 
фактора “Владимир Путин”. С Путин се говори по същество и прагматично.  
 Проектът “Син поток” ни е за урок. Докато Костов и Со. държаха русофобски 
речи, договорът между Русия и Турция се сключи и газопроводът (1 226 км с 
440 км по дъното на Черно море) е готов… Трябва да осъзнаем, че 
отношенията с Русия са висш политически пилотаж, на който нито МВнР, нито 
Кабинетът са способни. Тук ролята на президента може да е изключителна. 
Дано това посещение бъде полезно! Но намиране на решение на системата от 
уравнения “Русия” изисква огромни усилия. За да защитим едновременно 
независимостта на страната си и да не обречем нейната индустрия на тих и 
мъчителен колапс. 
 
 

За г-н Президента, 22.09.2002 г., Материал No. 38 
 За Агенцията за бежанците получавам данни за корупция и некомпетентност, 
които навярно са правдиви. Ала те засягат и въпрос, който е много важен за 
националната ни сигурност: за трафика (легален и нелегален) на хора във и 
през България. 
 У нас този проблем е подценен, организацията за неговото решаване е лоша, 
Агенцията за бежанците е зле кадрово и финансово; има добра почва за 
корупция и негативни оценки и критики към страната. В неотдавнашната 
конференция по нелегалния трафик на хора в Брюксел редица страни 
участваха с крупни делегации от парламент, правителство, президентство 
(напр. Румъния), а българската група беше хилава, анемична, неподготвена и с 
нито един човек от нашата администрация! 
 Всякъде, където се разпореждат с бюджетни средства, дето се строи и 
ремонтира, има схеми на далавера и корупция. За всеки бежанец на Агенцията 
за бежанците отпускат дадена сума и там “логично”се появяват мъртви души. В 
страната идват немалки европейски пари, вкусна хапка за òправните. 
Несъмнено, типична картина. По-важното е до какво води същинската дейност 
на Агенцията за бежанците. 
 България необратимо става външна граница на Европа! От разни държави: 
Ирак, Афганистан, Бангладеш, Иран, Нигерия, Сомалия и др., през турско-
българската граница влиза голям брой бежанци. Хора, превозвани в сандъци, 
тайници, трюмове от система за незаконен трафик на хора, в която са замесени 
разни интереси: на престъпни картели; на терористични групи; на крайни 
ислямисти - та Европа да се наводни с мюсюлмани и да бъде уязвима; на 
западни бизнес-среди, търсещи евтина, не подлежаща на отчет и осигуровки 
работна ръка и т.н.  
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 Когато това не е дело на доставчиците на евтина работна ръка, на престъпни 
и терористични кланове, най-често цялото семейство е събирало парите за 
трафика на бежанеца. Или пък роднини, вече попаднали на Запад, превеждат 
исканата сума. Така постепенно близките се издърпват един по един. 
 Влезли у нас, бежанците се поемат от съответни структури, а по-точно от 
конкретни лица, действащи в продухани канали от каналджии, мафиоти и 
държавни служители (следите водят до Агенцията за бежанците, НСС, 
Гранична полиция). Смазка за схемата са парите от рекет на бежанците. 
Говори се за суми от 2-4-6 хил. долара! 
 Удивително е как бързо престъпните структури се наместват по веригата. От 
границата бежанците биват откарвани напр. в Обеля, където живеят в квартири 
по 10-15 души. А когато ги проверяват, полицаите чисто и просто им вземат 
налог от 30-50 лв. “на парче” - за да си затраят и да не ги доложат нагоре. 
 Всеки, поискал убежище има право на закрила. Често той казва друго име и 
фамилия, а чрез тях, като вземе нужния документ, получава нова самоличност 
и “изпрана” биография. От това могат да се ползват и терористи, вкл. от “Ал 
Каида”. Според наши контраразузнавачи, по такива пътища С. Хюсеин 
“изхвърля”, т.е. легендира като бежанци даже свои офицери. 
 Получилият статут на бежанец е с много от правата на труд, образование и 
здравеопазване на българските граждани. Той може да пътува свободно (поне 
по-лесно) из Западна Европа. Но дори да не получи такъв статут, човекът 
трудно би могъл да бъде върнат в родината му, да кажем в Афганистан, и той 
остава у нас. Макар да се изтъкват политически причини за искане на статут на 
бежанец, причините са икономически (или криминални). И да отпаднат 
формално политическите причини - напр. талибаните, от които човекът бяга, да 
не са на власт, той няма да се върне в Кабул. Който е живял в апартамент, не 
ще отиде да живее отново на палатка, в пещера или землянка. 
 Не само при подписването на Конвенцията за бежанците ние бяхме 
неподготвени за нейното прилагане. И сега все още не можем да работим 
ефективно - поради недостиг на средства, експертиза, воля. Нужно е по-тясно 
сътрудничество с ЕС. Та нашите граници са не само наш, но и европейски 
проблем. А за да идват повече пари от партньорите, трябва да ги убедим, че 
воюваме с корупцията, всмукала се нагло и в тази дейност. 
 Експерти предлагат да се учреди една и единна емигрантска служба, най-
добре към МВР (там са НСС и Гранична полиция) – “за да има 100-процентов 
контрол”, в т.ч. с дактилоскопия на тия хора, всеки от които с бележка, че е 
кандидат за бежанец, може да шета свободно из страната и дори да върти 
бизнес.  
 В подобна идея има резон, но значимо подобрение може да се достигне и 
при сегашната Агенцията за бежанците. Нужни са големи усилия, за да спре 
Европа да ни намеква и навиква, че сме плацдарм на трафика на хора. Ала се 
боя, че ще продължи подценяването на оперативната обстановка, оголването и 
размиването на нашата граница, приспаната от 10-12 години бдителност там. А 
това е за жалост голям пробив в националната ни сигурност. 
 Още нещо е добре да се помни и отчита - хора, изхвърлени от системата на 
националната сигурност, смазани от обидата, нанесена от държавата, могат да 
преминат от другата страна на барикадата. Оперативният работник, отдал най-
хубавите си години на опазването на българската граница, познава хората, 
района, дебрите, пътеките. Затова Граничната ни полиция все по-често 
произвежда най-скъпо платените каналджии у нас. 
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 И последното – страната ни трябва да има по-здрав гръбнак, да се осмелява 
да връща поне част от хората, на които не намира основание да предостави 
статут на бежанец, убежище или закрила. Точно както Западът преспокойно 
връща нашите проститутки, джебчии, аргати, роми. Въобще, за всяка болест си 
има лек, но първо е нужно да се постави вярната диагноза. 
 
 

За г-н Президента, 29.09.2002 г., Материал No. 39 
 [Относно протестно писмо на влашки организации до българските президент 
и премиер, до румънското правителство и посолството в София; упоменаване, 
че свещеникът на село Раброво, Видинско, Валентин Георгиев проповядва на 
румънски език и други факти, изнесени във в-к “Дума” от 09.09.2002 г..] 
 Румъния работи интензивно ... с т.нар. външни румънци... Използват се 
различни способи: от привилегии на т.нар. “румънци” във ВУЗ-ове на Румъния и 
то в желани специалности (медицина, право) до ... финансиране и ... 
проникване в учредени от тях организации.  
 До 1989 г. власите у нас се българееха, бяха интегрирани в обществото. Те 
са трудолюбиви хора, главният им поминък бе в селското стопанство, но 
мнозина работеха и в индустрията. Икономическа криза ги удари жестоко и в 
безизходицата по-пъргавите логично заиграха на доходната етническа струна. 
 Влашките организации изтъкват като цели: съхраняването и утвърждаването 
на етническата, лингвистичната и културната идентичност на румънците у нас, 
развитието и обогатяването на културното им наследство, изучаването на 
майчиния език. Кръгът от техни интереси и претенции се разширява. В един 
момент е възможно да се пристъпи към регистрация на партия “на влашка 
основа”. Правят сондажи за колеж и университет, постъпки за телевизионни 
предавания на румънски език. 
 Румъния активно подбужда своята диаспора към завръщане към етническия 
корен. Това е национален приоритет, по който в Румъния има консенсус. 
Румънските учени създават обилна продукция от материали, доказващи 
румънския произход на власите. Докато нашите учени са пасивни в тази насока. 
 Някои международни структури оказват помощ на влашките организации. 
Асоциацията на власите е член на Европейската федерация на етническите 
общности. Румъния все по-силно кара отделните наши влашки организации да 
се консолидират. 
 Разбира се, в действията на Румъния у нас има много силна румънска 
специфика... Но е заблуда да си обясняваме всичко само с това. България е 
прозрачна, с отслабени и/или парализирани спецслужби, задъхващи се от 
недостиг на пари, кадри и уважение... 
 Понякога службите и бизнесът вървят ръка за ръка. А срещу тях стои 
държава, гръбначният стълб на която лесно се огъва. Нелепо е, че един 
мобилен оператор отказва да предостави компютър за мониторинг на 
подслушването – въпреки изричната клауза в договора. В друга държава би се 
реагирало твърдо и сурово. При нас няма характер и мъжество. Престъпният 
свят много бързо се ориентира и смени мобилния си оператор така че 
държавата ни не може да го контролира чрез подслушване,  
 Всяка съседна държава заделя все повече средства за своите служби, 
защото те са част от държавния й фундамент. Нашите разузнавачи със завист 
и ярост въздишат, когато виждат ... това, когато си дават сметка с колко 
средства разполагат техните колеги за провеждането на каквато и да е 
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операция или вербовка. Хора от родните служби са ми казвали често: караме 
древни коли или си вършим служебната работа с личните автомобили; все ние 
нямаме и все те имат, затова са много по-активни от нас. 
 Президентството също трябва да отправим по-зрящ поглед към НСС; към 
финансирането, приоритетите и задачите, които й се възлагат от министъра и 
главния секретар, да направим изводи за извършените там структурни и 
кадрови промени. ... Някои случаи са показателни – дружбата си е дружба, но 
всеки трябва да следва своите интереси. 
 Иначе от прецедент към прецедент, ще дойде време, когато няма да се 
говори за прецеденти, а за логичен ход на нещата, при който само този, който 
не е поискал, не е обидил България с дезинтегриращи, парцелиращи, 
сепариращи действия. След които тя трябва да утроява силите си, за да спре 
своя разпад. 
 
 

За г-н Президента, 06.10.2002 г., Материал No. 40 
 Зачестилите случаи на явна некоректност на правителството спрямо 
президента са повод за неотложни изводи. Оформя се група министри... твърдо 
и откровено играещи срещу държавния глава с понякога обидни изказвания, 
упреци, намеци или зле укрита ревност към него. 
 Основната причина да се оказват винаги един ход пред нас е фактът, че те 
постоянно измислят какво да се направи, как да се надхитри, надиграе, 
“прецака” президентът.  
 Все пак, ние трябва да излезем извън рамките на тезата – те са такива, няма 
как да ги променим. Очевидно, и в нашия стан има вина президентът да бъде 
поставян в подобни ситуации. Организацията на работата ни може доста да се 
промени, за да се минимизират както честотата на тежките моменти, така и 
негативният ефект от тях за страната и държавния й глава.  
 1. Потребно е секретарите на президента да заработят като аналитичен екип. 
Ние се събираме всеки понеделник само за да си разпределим и така 
разпределените задачи, така че тези сбирки са крайно неефективни. За сметка 
на това нито веднъж не сме обсъдили нито един съществен проблем – дори не 
като мозъчна атака, а поне като дискусия с излагане на различни идеи, гледни 
точки, мисли. В подготовката на такива отговорни посещения като тези в САЩ и 
Русия ключови секретари бяха изолирани (тук изобщо не става дума кой се 
вози в самолета). Покрай нас минаха без анализ изборите в Македония, 
Сърбия, Босна. Не обсъждаме Ирак и Международния наказателен съд 
 2. Всеки секретар си тича по своята писта, без да знае какво правят колегите. 
А един въпрос не е само външна политика, той има и социални, и 
икономически, и свързани с отбраната и сигурността аспекти. Понякога ни 
липсва минимално нужната информация за разговорите на президента. Ние не 
обсъдихме резултатите от визитите в ЮАР, САЩ и Русия. Прочетохме в 
паметните записки за САЩ какво конгресмените са питали президента, но не и 
какво е отговарял той (за да си сверим часовниците). 
 3. Контактите между президента и правителството са почти ритуализирани на 
ниво президент-премиер. Но това е твърде недостатъчно. Не вярвам, че е 
възможно на заседанията на Министерсикя съвет да има президентски 
представител, но може да се направи много за по-работни връзки между двете 
администрации. А крачка в тази посока е президентът да насърчава контактите 
на министрите с неговите секретари. Ако министърът знае, че потрябва ли му, 
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може директно да си говори с президента, той няма да зачита секретаря. Това 
затруднява общуването ни с министрите. Президентът не е експерт по всичко и 
в директен разговор министърът може да даде само информация, която сметне 
за нужно, без възможност за контрол над пълнотата й... 
 4. Линията на диалог и подкрепа за кабинета е правилна. Но е нужно 
постоянно да се помни, че там разглеждат президента като стратегически 
опонент. В тази сложна игра не може да не се предвиждат негативни сценарии. 
При нашето политическо планиране трябва да се разсъждава над такива 
сценарии. Да се готвим към злонамерени ходове на министри, към техни 
действия, близки до отстъпване от националните интереси. Няма как да 
отгатнем дали министрите на външните работи и отбраната ще внесат в 9.00 ч. 
предложение за подаряване на оръжия за Грузия, но можем предварително да 
мислим заедно за вероятни удари в гърба и под кръста чрез злепоставяне на 
президента докато е на посещение в Русия. 
 5. На всяка непочтеност, упрек ... от някои министри и кабинета като цяло, 
засега отвръща само президентът. Има риск той да заприлича на човек, който 
все се брани, пресреща атаки, изненадват го. Това са екстремални ситуации. В 
тях нараства вероятността от погрешна реакция. Затова по-рано си позволявах 
да говоря за повече публичност на секретарите - да разясняват позициите на 
президента, да се сражават за рейтинга му, да приемат огъня върху себе си, да 
отвръщат на ударите, давайки му пространства за маневриране. С повече 
вътрешна свобода, моето интервю в “Труд” би помогнало на президента. Ако 
ми бе разрешено, при поканите за “Неделя 150” и БТВ, щях максимално да 
работя за неговата кауза. Ако бе позволено да дам интервю на цяла страница 
голям формат за четеното в целия свят “Независимое военное обозрение”, то 
много от позициите на България, вкл. по Грузия щяха да са предварително 
заявени с грижа за националните приоритети. 
 Министрите и директорите на някои служби овладяха много от механизмите 
на властта, тя им се услади. От тях могат да се чакат още сюрпризи. В разна 
степен – и от всички основни партии. Сплотено около президента, 
президентството трябва да се бори за себе си, за своите интереси и имидж. Ако 
някой му помага, добре. Но най-вече трябва да си помага самото то. С разумен, 
задружен и зрящ екип, президентът може по-добре да осъществи мисията си на 
държавник и лидер на страната.  
 
 

За г-н Президента, 13.10.2002 г., Материал No. 41 
 В Американския център представиха книгата “Народи срещу държави” на Тeд 
Гър. Дискусията бе интересна. За сетен път ме впечатлиха идеи, силово 
налагани от видни сини политолози: 1. Преосмисляне на концепциите за 
националната държава и национализма; 2. Схващане на националната 
държава не като държава, в която живее една нация, а като правна общност; 3. 
Разглеждане на националната държава като рамка, построена върху 
демократични институции и човешки права; 4. Минаване от национална 
държава към режим на управлявана етническа хетерогенност; 5. Преодоляване 
на етническите конфликти в региона с отслабване и отмиране на националната 
държава и закърняване на чувството за национална принадлежност. 
 По тези въпроси трябва да се дискутира, но не и те да стават политика, 
ерозираща националния дух, памет и идентичност. 
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 За държава като нашата - в тежка криза и намираща се на Балканите, е 
опасно налагане на възгледи, които внушават на народа цивилизационна 
непълноценност и изчегъртват важни съставки от идентичността му. На тях 
трябва да се дава отпор. 
 Ключовите елементи на идентичността ни – православието, славянството, 
българският език, кирилицата са под натиска на обективни процеси и 
субективна воля, понасят хули и обиди. 
 Политизацията на БПЦ, застиналостта й, растящият атеизъм си казват 
своето: обществото все по-малко се интересува от църковния разкол и за 
съжаление - от православието изобщо. 
 Под удари попада нашето славянство: с внушения, че не сме славяни, с 
приписвани на славянството недъзи, с очерняне на Русия, Беларус, Сърбия, с 
разпадането все на държави, чиято носеща конструкция бе славянска: СССР, 
ЧССР, СФРЮ. 
 Изживяхме вълна от набези срещу кирилицата - че е плод на заговор, че е 
нашата Берлинска стена, отсякла ни за векове от Европа. Практиката в други 
бивши соцдържави, макар главно азиатски (!?) подсказва, че това изглежда е 
само началото. 
 По-щаден от клевети е българският език. Но глобализацията неизбежно ще 
стеснява периметъра на употребата му. 
 Ние сме такива, каквито сме и е измама, че без това, което е закодирано в 
гените ни, ще станем по-добри европейци. Така само ще продадем на 
безценица собствената си идентичност. 
 България не може да се затвори в своя етнос, религия и култура, в крепостта 
на отстояваната с нокти и зъби и с цената на всичко идентичност. Това едва ли 
ще ни донесе по-голяма сигурност и по-добро бъдеще, дори би ни създало 
повече врагове, а не приятели. Всички фундаментализми са опасни – те 
противопоставят и разделят. Но национализъм ни е нужен! - 
здравословен,прагматичен, конструктивен. Национализъм -мъдър и умерен, 
който прави твоя род и родина по-щастливи и успешни, без това да е за сметка 
на чуждото щастие и успех. 
 С края на Студената война Националната държава загуби борбата с 
Транснационалните интереси и шагреновата й кожа се свива, управлението й 
става марионетно, обезценяват се понятия като независимост и суверенитет. 
Расте влиянието на външни интереси върху вътрешните процеси. Обществото 
все по-рядко е единен организъм с общи цели и приоритети.  
 Напират ред въпроси: Колко идентичност и памет трябва да отстъпим, колко 
суверенитет и независимост да опазим, за да оцелеем? Какво е най-ценното от 
българската държава, което да се съхрани, за да остане тя българска? Какво 
значи да си българин в световното село на ускорената глобализация и 
унификацията? Минчо Семов казва: Ако бъде пренебрегната Националната 
държава като фактор, организиращ усилията на народите, държавите ще бъдат 
анексирани, а не интегрирани. 
 Някои европейски политици хвърлят Националната държава в ненаситната 
паст на глобализацията. Не се съмнявам обаче, че именно в Европа, в своя 
континент-родина, Националната държава ще изживее своя втори, но така 
необходим ренесанс. 
 Стратегическият ни избор за членство в НАТО е резултат от прагматично, 
разумно търсене на повече сигурност и жизнен стандарт. Но не трябва да се 
слага знак за равенство между това членство и цивилизационен избор. За да не 
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внушим на народа, че нещо в него е малоценно, че туй, дето от векове го е 
отличавало от Запада се дължи на историческа заблуда, ход в задънена улица, 
глупост, варварство и все неща от този род.  
 Да, членството в НАТО има цивилизационни измерения. Но защо то да води 
до отказ от неща от българската ни същност? Народът ни не бива да бъде 
каран през 50 години да прескача от една цивилизация в друга. Той си има ясна 
цивилизационна идентичност, която не е прекъсвана и унищожавана от векове. 
Да се посяга върху нея е пряка заплаха от деидентификация.  
 Всички живеем с мисъл “до Прага”, ала по-трудното ще бъде “след Прага”. Но 
независимо от интеграционния процес, пред нас е като категорична повеля 
потребността да се замислим за още по-стратегическите неща, да осъзнаем 
нашата мисия като поколение (за някои – и като държавници): Да се създаде 
максимално ползотворен обществен климат, в който с искрен и патриотичен 
размисъл да се определят тия жизнено важни действия, които да позволят на 
държавата ни да се съхрани като Българска държава, реализирала своите 
съкровени цели, пориви и идеали в хуманния, социален европейски контекст. 
 
 

За г-н Президента, 20.10.2002 г., Материал No. 42 
 Силата се завърна (ако си е отивала изобщо) в световната политика като 
основно средство за разрешаване на кризите. А доскоро се говореше за нов 
ред, в който силата на правото ще е над правото на силата; ще крепне ролята 
на ООН; ще имат приоритет мирните средства за уреждане на конфликтите. 
 Войната в Ирак за Самюъл Хънтингтън ще бъде между различни 
цивилизации: Западна и Ислямска; за Франсис Фукуяма - между различни 
идеологии: Либерална и Теократична; за Алвин Тофлър - между различни 
технологични вълни: Информационна и Аграрна; а за руския учен Виктор 
Слипченко – на различни поколения начини за водене на войни: Шесто и 
Четвърто.  
 Ето шестте поколения войни по класификацията на Слипченко.  
 Първо поколение: с използване само на хладни оръжия. 
 Второ: с използване на барута и гладкостволните оръжия.  
 Трето: с оръжията с нарезни цеви и нарезната артилерия. 
 Четвърто: с автоматични оръжия, с танкове и самолети, със средства за 
свръзка и транспортиране на въоръженията.  
 Пето: с използване на ядрени оръжия; слава Богу, освен на 6 и 9.08.1945 г., 
ядрено оръжие не е ползвано за военни цели.  
 Шесто: с модерни “умни” оръжия и авангардни процеси с бази данни и 
системи за управление, свръзка и разузнаване. Основна цел е победата на 
много ниска цена и с минимални загуби в ресурси, въоръжение и жива сила: 
“война без сълзи”. 
 Първите четири поколения са “контактни” войни, при които битката е главно 
за земя и на земята, с огромна жива сила. Войните от 6-то поколение ще са 
безконтактни, скоротечни и няма да се водят главно с жива сила. Досега 
операциите бяха ограничени на земната повърхност, вертикалната (въздушна) 
координата имаше спомагателна роля. В бъдеще акцентът ще падне върху 
вертикалното (въздушно-космическо) измерение, докато наземните операции 
ще имат само спомагателна роля. Войната ще се реализира вече не чрез 
познатите сухопътни сили, ВВС и ВМС, а със специални разузнавателно-
ударни бойни системи, способни да нанасят точкови хирургически удари по 
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избрани обекти. Ще навлизат енергийните оръжия, боеприпаси с 
дълбокопробивни способности. Ключови ще са конвенционалните високоточни 
и с най-висока разрушителна способност оръжия. ПВО ще стане ПВКО - 
Противо-въздушно-космическа отбрана. Радиолокацията умира - всичко, което 
излъчва сигнали, може да се прехване и унищожи. Нужни са 
нерадиолокационни способи за откриване и целенасочване. 
Радиоелектронната борба се превръща в самостоятелен вид въоръжена борба 
за нанасяне на стратегически електронни удари и стратегическа електронна 
отбрана. Губят смисъл понятията “мобилизация”, “фронт”, “оперативно 
разгръщане”, “резерви”, няма да има театър на военните действия, а общо - 
театър на войната. Новите въоръжения ще изискват сериозно навигационно 
обезпечение. Затова на базата на изкуствени спътници са създадени 
радионавигационни системи, успешно апробирани в Залива, Югославия, 
Афганистан. Руски експерт пише: “Бъдещата война ще бъде по-скоро гигантски 
дуел с употреба на “умни” боеприпаси, вместо да напомня шахматна игра с 
маневриране и заемане на позиции. Доминиращите в наше време “платформи”: 
кораби, самолети, танкове, бойни машини на пехотата, БТР-и, ще загубят 
своето значение. Важна роля ще започне да играе качеството на 
въоръженията, оборудвани със сензори и електроника от всички видове.” 
 Както в Залива’91, Югославия’99 и Афганистан’01, и войната в Ирак ще бъде 
лабораторно-полигонна война, прототип на стратегическа космическо-
въздушна настъпателна операция.  
 Спиралата 1991-1999-2001 съвпада с философията на САЩ за преосмисляне 
на техните възможности за водене на войни от ново поколение в духа на 
Революцията във военното дело. Още преди година писах, опирайки се на 
цикъла на Пентагона “планиране-подготовка-реализация-анализ”, че след 
войната в Афганистан, работата над войни тип “6 минус” ще продължи, като 
идните военни акции, които САЩ ще предприемат, за да станат напълно 
способни да водят войни от 6-то поколение, ще са с цикъл 2003-2009-2011. 
Горе-долу тогава пък и според Слипченко, САЩ ще могат да водят изцяло 
безконтактни (30-дневни) войни - с всяка държава и във всяка точка на Земята. 
 И още: Военното ръководство на САЩ нарича "Всеобхватно господство" 
своята стратегическа концепция за подготовка за водене на новото поколение 
войни. Най-важното - отново има засичане на “пусковия” срок – смята се, че 
именно към 2010 г. САЩ ще са в състояние да водят това поколение войни.  
 Остана само да направим логичния и печален извод. Войни ще има - и то 
какви! – и през едва проходилия наш 21-и век.  
 Човешката история си остава трагичен наниз от вражди и битки между 
народите. Хилядолетия наред Земята е била, е и ще бъде бойно поле, на което 
по-силният отнема на по-слабия територии, суровини, блага и права, налага му 
своята култура, вяра, идеология и ценностна система. Това не е просто един от 
човешките закони. Това е Законът на човешкия живот, по силата на който, както 
още Тукидид е писал, онзи, който е по-силен, той властва; този закон не ние 
сме го измислили – той е съществувал преди нас и ще съществува винаги след 
нас. 
 
 

За г-н Президента, 27.10.2002 г., Материал No. 43 
 Неотдавна президентът Буш сложи подпис под два уникални доктринални 
документа: Национална стратегия за вътрешна сигурност и Стратегия за 
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национална сигурност. Правителство, парламент, спецслужби, експерти 
проспаха тия доктрини, а те и двете, особено Стратегията за национална 
сигурност, чертаят дългосрочната рамка на идната силно еднополюсна 
геополитическа система за международна сигурност и преподреждат 
приоритетите й. 
 Стратегията за национална сигурност е обект на ред анализи в чужбина, 
обсъждащи нейните базисни стратегеми. На преден план е борбата с 
глобалния тероризъм, която за Буш “е не просто политика, а истински обет”. Тя 
изисква трансформация на въоръжените сили и на цялата система за 
обезпечаване на националната сигурност на САЩ. Тази война “е уникална с 
това, че САЩ продължават да водят бойни действия зад граница, докато у 
дома остава опасността от атака; също и с това, че трябва да се води не само с 
военни, а и с много други средства”. В бъдеще угрозите ще идват не от 
държави (за САЩ няма достоен противник), а от терористични и криминални 
организации, вкл. недържавни, чиито участници са обединени в мрежови, 
децентрализирани, мобилни структури - без йерархическа подчиненост, често 
без единно ръководство, а координацията на действията им ще се извършва 
със средствата за глобална комуникация. Войната с мрежовите структури ще се 
превръща също в мрежова. 
 В подобни войни се мени същността на военните съюзи. Те няма да са с 
неизменна структура, а ще действат по принципа: “докато вършат работа”. Ще 
се предпочитат по-адаптивните и гъвкави “коалиции на желаещите”, в които 
участието се базира на националните интереси или на прагматични 
съображения. Тия коалиции ще приключват дейността си при изпълнение на 
целите на войната. Традиционните съюзи се разглеждат като сковаващи, като 
неоправдано изключващи държави, с които понякога може да се взаимодейства 
по-добре. А привличането на нови партньори в орбитата на САЩ ще позволи и 
контрол върху техните позиции, намерения, ресурси и жива сила. 
 Най-значима новост в Стратегията за национална сигурност е преминаването 
от стратегията на “стратегическото възпиране” към тази на “изпреварващия 
отбранителен удар”, т.е. към изпреварващ превантивен удар срещу вероятен 
противник. Тази доктрина е насочена не само срещу всяка държава, 
заподозряна в лоши намерения спрямо САЩ, но и срещу държава, която 
помисля да гради армия с надеждата да надмине или стане равна по мощ със 
САЩ. На Запад сравниха новата доктрина с Доктрината “Брежнев”. Ал Гор писа, 
че ако и други народи отстояват същата доктрина, то “върховенството на 
закона ще бъде бързо подменено с господство на страха, защото тогава не ще 
има никакъв закон а само личното усмотрение на американския президент.” 
 В Стратегията за национална сигурност се отделя централно място на 
глобализацията. Тя се разглежда като необходима и полезна преди всичко на 
САЩ. Тъй като се отчитат опасностите, произтичащи от негативните страни на 
демокрацията, се поставя като цел интеграцията на света в съвременната 
икономическа и политическа (ясно коя) система. Държавите трябва да могат да 
разберат изгодите, които глобализацията носи на тях и техните граждани и да 
се откажат от радикални действия, насочени срещу тези процеси. 
 Демократизацията играе главна роля в Стратегията за национална сигурност. 
Като решаващ аргумент за превръщането на САЩ в световен лидер се смята 
именно построяването на гражданско общество, базирано на демократичните 
принципи. Гражданското общество позволява да се изградят онези структури, 
необходими за утвърждаване на принципите на мрежовото управление. За 
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целта в редица региони на света, където това не е направено, трябва да се 
търси замяна на недемократичните и авторитарни режими със структури на 
гражданското общество. В Стратегията за национална сигурност демокрацията, 
свободата на личността и победата във войната с глобалния тероризъм се 
разглеждат като силно взаимосвързани понятия. 
 Доста двойствена остава позицията на САЩ по оръжията за масово 
унищожаване. Тези оръжия се смятат за изключителна опасност, но САЩ 
игнорират ключови договори в тази област, без да привеждат сериозни 
аргументи: напр. не ратифицираха Договора за всеобща забрана на ядрените 
опити. 
 Свободните пазари и свободата на търговията са водещи в Стратегията за 
национална сигурност. Базират се на 3 принципа: добросъвестното управление, 
инвестициите в човешките ресурси, икономическата свобода. Главното е САЩ 
да съхранят категорично ролята на световен лидер в поддържането на 
свободната търговия и свободните пазари и да вкарват в този коловоз все 
повече държави. 
 Един експерт пише: “САЩ все по-активно внедряват в своите външна и 
вътрешна политика методологията на управляемия хаос. Главно средство за 
управление на хаоса е гражданското общество, строено с повсеместно 
създаване на всевъзможни мрежови структури. Ключовите фактори за успеха 
на САЩ са: Процесите на глобализация; Въпросите по изграждането на нови 
съюзи; Мрежовизацията на световната икономика чрез свободни пазари и 
свободна търговия. Построяването на този нов световен ред ще протича с 
демонтажа на следвоенната система от организации и договорености, чийто 
първи акт бе отказът на САЩ от Договора за противоракетна отбрана.” 
 
 

За г-н Президента, 03.11.2002 г., Материал No. 44 
 Пасажът от моя доклад пред конференцията под патронажа на 
вицепрезидента за ускоряване на приемането на Закона за управление при 
кризи, получи силен отзвук сред експертите. Сипана бе сол в раната не само 
защото дебатът се поднови от драмата в Москва, но и защото мнозина виждат, 
че Системата ни за национална сигурност е непригодна за справяне с кризи от 
невоенен характер, рисковано децентрализирана, със скъсани канали за 
комуникация и много слаба координация. 
 Системата за национална сигурност по самата си същност трябва да има 
силен елемент на централизация, в нея водеща си остава държавата. Мнозина 
смятат, че причина за вечните раздори на полк. Кирил Войнов с ген. Никола 
Николов е личната неприязън. И човек с много по-миролюбива от Войнов 
фамилия да сложим, той на третия ден ще поднови войната с генерала. В 
Системата за национална сигурност има недъзи от системен характер. значими 
структурни дефекти. Ние се сблъскваме често с тях: 1. НРС е към президента, 
но това не е съдържателно уредено в закон, а се крепи на Указ 152/05.02.90 г. 
на Председателя на Държавния съвет на НРБ; затова Димо Гяуров самоволно 
участва в ... кризисни щабове под егидата на Соломон Паси. 2. Щабът в 
борбата с наркотиците е в Министерство на здравеопазването (НСНВ)! 3. При 
“по-престижни” кризисни ситуации Гражданска защита и Противопожарна и 
аварийна безопасност се борят коя да се изпъчи по-отпред, но из периферията 
на държавата се сочат с пръст една друга и гледат да съхранят своите жалко 
оскъдни ресурси. 4. Част от формите от ВПК са към Министерство на 
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отбраната, друга – към Министерство на икономиката, обаче за всяка сделка се 
чака благословия от Междуведомствената комисия за експортен контрол и 
неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на 
икономиката, макар че Министерство на икономиката не е най-вътре в тази 
деликатна сфера и трудно може да се предположи, че то има нужните ресурси 
и компетентност да съди за проблема от гледна точка на националната 
сигурност. 5. В Министерството на отбраната центърът на властта е доста 
изтеглен към цивилното ръководство и с поправка след поправка на Закона за 
отбраната и въоръжените сили се стеснява кръгът от правомощия на 
Генералния щаб, позволява се все по-значителна намеса на цивилните (които 
като правило през последните години са отчайващо некомпетентни) в 
съкровения ареал на военните умения и решения. 6. В Министерството на 
вътрешните работи има реално двувластие, което веднага излезе на 
повърхността, щом министерството се сдоби със силен и не играещ по 
правилата главен секретар. 
 Това са само част проблемите. Но и те стигат за да се види, че трябва да се 
проведе сериозен анализ на Системата за национална сигурност, още повече 
при новите предизвикателства. Светът се мени, а нашата Система за 
национална сигурност си клечи в 20 век. По-скоро - в последното му 
десетилетие, когато старата работеща система бе разбита, новата съхрани 
формално редица институции и служби, но не преформулира техните 
функционални задължения и конкретни отговорности пред лицето на растящите 
рискове, опасности и заплахи. 
 Президентът в момента не разполага с нужния ресурс, за да стане водещ 
фактор в належащата трансформация на Системата за национална сигурност. 
Но той трябва ясно да съзнава, че в условията на сегашното статукво са 
възможни само частични, палиативни подобрения. Те едва ли ще помогнат при 
криза от невоенен характер – природно бедствие, промишлена авария, 
бежански поток, акт от терористи или организираната престъпност. И Буш, и 
Путин след 11 септември и след кризата със заложниците, наредиха 
преосмисляне на стратегиите си за национална сигурност, на ролята и 
задачите на различните структури от Системата за национална сигурност, вкл. 
на въоръжените сили. Нима ние ще чакаме да ни удари гръм?  
 Абсурдно е министърът, “отговарящ” за кризите от невоенен характер у нас 
да е “без портфейл”, с 5 човека, подбирани не по компетентност, а основно по 
етнос. В този смисъл посочих два пътя за размисъл: 1. Както в САЩ да 
обособим всичко свързано с вътрешния ред и безопасност в Министерство на 
вътрешната сигурност; 2. Да създадем структура, може и министерство, за 
кризите от невоенен характер. Като ясно дефинираме в Концепциите за 
национална сигурност и за управление при кризи, в Закона за отбраната и 
въоръжените сили, Закона за МВР и Закона за управление при кризи какъв е 
този праг, при който кризата е все още от невоенен характер, и кога тя е вече 
криза от военен характер, та трябва да се задейства Министерството на 
отбраната.  
 Даже не е праг, а прагове. Има ситуации, в които се действа с мирни 
средства (нещо като в Глава 6 на Устава на ООН); има ситуации, в които 
Въоръжените сили действат със силови средства (като Глава 7 от Устава на 
ООН), но има и междинни ситуации, в които се действа както с мирни средства, 
така и с Въоръжените сили – ползват ги като потенциал, логистика, техника и 
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личен състав, за респект и възпиране, без военни операции (на жаргона на МО 
- Глава 61/2 от Устава на ООН). 
 Империята на Александър Македонски е изграждана около неговата силна, 
волева и харизматична личност. Затова след смъртта му тя се разпада 
веднага. Докато Римската империя е строена върху принципи, традиции, право, 
държавност, морал. И е съществувала векове наред, била е победоносна, 
велика, дори когато до върха й са стигали мерзавци и некадърници. 
 Добре съградената, ефективно работеща Системата за национална 
сигурност не е панацея, но е необходимото условие за организирано 
противодействие, ако някоя беда ни сполети. А това тогава би могло да спести 
многобройни човешки живота и огромни материални щети. 
 
 

За г-н Президента, 10.11.2002 г., Материал No. 45 
 Ние подценяваме значението на спецслужбите, човешкия им ресурс (бивш и 
сегашен), арсенала от умения. Само в ДОТИ и ДОИ над 1000 професионалисти 
осъществяват подслушване и проследяване с видео-, фото-, звукозаписи на 
лица и обекти! 
 Контролът и влиянието над службите са част от борбата за власт, от 
политическата игра. Нужна е стратегия: какво правим с Агенцията за 
национална сигурност, която ще координира службите и ще им е като шапка?  
 Издърпването на НРС и НСО към правителството, девоенизирането на МВР, 
уреждането на управлението на кризите от невоенен характер биха могли да 
доограничат ролята на президента в националната сигурност. 
 Службите разполагат с “меката сила” на информацията. А тя е 
недооценявана в нашата работа. До нас достига основно информация, която 
друг (НРС, НСС, ВКР) реши да даде. Затуй и президентът, и ние често се 
оказваме слабо информирани... 
 Приема се за нормално физическото опазване, но не и това от “меки”, 
информационни въздействия. И най-демократични страни ползват методи, 
свързани напр. с детектор на лъжата. Институти по психология “качват” на него 
служителите на ред администрации за проверка на лоялност, корупция... 
Грешката е 3-5%, т.е. трудно някой ще заблуди машината, а и като знае за 
проверката, всеки ще помисли преди да предприеме нещо. 
 Да не прибягваме към такива хардмерки, щом не са практика у нас. Но да се 
запитаме: надеждно ли са закрити каналите, по които разни субекти могат да 
прокарват интереси чрез наши сътрудници? Какви хора пазят президента, каква 
е средата им, не споделят ли факти, които виждат, бидейки до държавния глава 
– навици, нерви, капризи, силни и слаби черти? Няма ли приятели на личния 
президентски лекар, дето трупат троха по троха изронени от него сведения и 
знаят дали президентът има оплаквания и тревоги? Прави ли се анализ на 
речите на президента, кои фрази се приемат добре от хората, създават им 
комфорт, а кои ги дразнят и стресират? Дали президентът получава 
психологически портрети на държавници, с които се среща, за да знае той 
индивидуалните им специфики, техните уязвими места, наклонности, мании. 
Четох 2 такива портрета: на Илиеску и Сезер, и съм убеден, че подобни 
анализи са от голяма полза, за да бъдат разговорите с чужди държавници 
много повече преговори, при това успешни и съзидателни. 
 Акцентът в работата на администрацията е на оперативната дейност, на 
потребността всеки ден нещо да се прави, да се произвежда огромна писмена 
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продукция. А президентът може да се съсредоточи и върху по-трайни, 
стратегически въпроси. За да не дойде денят, в който хората да си кажат “Е, 
и?”. ... Петър Стоянов 5 години бе с висш рейтинг, а сега страната не се и сеща 
за него, не чувства потребност от него.  
 Тези дни 50% от времето в нашата администрация отива за скрупульозен 
отчет за 2002 г. Това е абсолютно по силите на пресцентъра, за да могат 
секретарите да се съсредоточат в мислене, в генерирането на идеи, в 
подготовката на президента за най-същностни неща. Днес само президентът 
може да наложи дебата за тия неща в дневния ред на държавата. Иначе, дори 
при ограничения щат, виждам, че има достатъчно кадри, които работят в 
сградата – въпросът е структурата и приоритетите ни да се оптимизират. 
 В националната сигурност могат да се направят много неща, чрез високия 
авторитет на институцията, които да подпомагат президента. Например, да 
създам няколко работни групи: за Стратегия за национална сигурност’2010; за 
демографските проблеми; за ВПК; за устойчивото развитие… В тая сграда 10-
15 експерти по даден проблем ще идват с поласкана чест. Или да се подготви 
среща на NGO-тата в сферата националната сигурност. Сега те водят свой 
живот, не общуват, “забърсват” проекти; често провеждат чужди интереси и 
страната ни няма реална полза от тях. В основата на тези идеи е 
превръщането на президентството в мозъчен тръст на България. Това може да 
стане под формата на “пълзяща институционализация” (за създаване на 
стратегически център за анализи и прогнози към президента): първо се събира 
неформална група, после част от тези хора, показали най-голяма 
съпричастност, минават на хонорари, след известно време (когато обществото 
е свикнало с такава група) част от експертите се назначават на договор. Иде 
реч за десетина души! И не задължително на пълен щат!  
 Упорът на стратегическите проблеми може да ни се наложи и от членството в 
НАТО (и ЕС) - стане ли то факт, ще намалее значението на президента: на 
какво още той ще бъде гарант? На страната ще са потребни големи усилия за 
адаптиране към дисциплиниращите условия на новата среда и президентът би 
могъл да се позагуби в ежедневната политика. Моделите на безобидния 
президент в Унгария и забравения президент в Чехия не са добри за нас. 
Нужният ни модел е както в Полша (отчитайки разликите в конституциите) - на 
президента-лидер. А там той има много силно звено за национална сигурност. 
 
 

За г-н Президента, 17.11.2002 г., Материал No. 46 
 Ситуацията у нас отново се истеризира, за да ни убеди, че в страната нищо 
ново не се случва и че за най-груба и нищожна контрабанда (0.01% от 
световната контрабанда с оръжия и 0.0002% от общата световна контрабанда) 
България се смята виновна като държава и се самобичува с мазохизъм; за 
стари резервни части развяваме кирливите си ризи, храним медиите с 
конфиденциални данни, увреждаме авторитета на родината. 
 Прочитът на всички реакции и мнения по скандала показва, че позицията на 
президента е най-балансирана и умерена, не се поддава на общата паника, 
сочи персоналната криминална вина, щади честта на България, отстоява 
нейните принципи. 
 Следват някои разсъждения по случая – просто за сведение:  
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 - Скандалът ще усили разпада на системата “ТЕРЕМ”. 2-3 завода скоро ще 
дочакат предизвестения край. И в холдинга, и във фирмите ще треперят само 
при мисълта за някои сделки. 
 - Под натиска на САЩ е размит и много разширен списъкът на държавите, с 
които не бива да търгуваме с оръжия. Самите хора от бранша не знаят вече кой 
влиза в тоя списък и кой не. 
 - САЩ ... осъществяват триъгълни операции с техни пари и съветски тип 
оръжие в ... трети страни. 
 - Свиването на пазарния ни оръжеен дял се съпровожда с нагнетяване в 
обществото на негативни представи за нашите оръжейни търговци: изпечени 
мошеници, бандити и ченгета, сякаш другаде в бранша са само светци и 
непорочни девици. 
 - Директорите на заводите се мъчат понякога неистово да намерят пари за 
заплати и затова търсят всякакви пътища за пласиране на продукцията. Това 
не оправдава автоматически всички техни действия, но е факт, че сме с 99% 
съветски тип оръжия (при това с високо качество, изключително търсени по 
света) и потребители, които са предимно в “лоши” държави. 
 - За българската държава остават много пасиви от бизнеса с оръжие, докато 
управителите на фирми, било то държавни, било то частни (разликата е все по-
тънка), прибират огромни средства, имат “хванати” хора в Министерство на 
икономиката и Министерство на отбраната, които им “снасят” информацията и 
лобират за тях скрито или откровено. 
 - Лицата от правителството, ангажирани с ВПК се оценяват в системата на 
ВПК като натрапници, послушковци – или страшно некомпетентни, или вечно 
скимтящи за комисионни. 
 - Не е добре целият процес по приватизацията на “Кинтекс” и “Тератон” да 
мине покрай президентската администрация. Без да звучи високопарно, с 
отиването на тези фирми в частни ръце ще си отиде и нещо съществено от 
българската държава. Да не говорим, че тя ще се лиши от ценни постъпления и 
присъствие на пазари, дето е нужна и държавна гаранция (поне като авторитет 
и традиции)... 
 - Не става дума нашите спецслужби да подпомагат незаконни сделки на 
българския държавен бизнес, но никъде по света тия служби нямат като 
основен приоритет да работят срещу своята държава. Необходима е стратегия 
- как спецслужбите да подпомагат икономическото възмогване на България, да 
са й инструмент за отстояване на пазарни позиции и пробиви на пазара за 
високи технологии. Службите не бива да мислят, че интересите на общността 
за сигурност, в която членуваме са над националните интереси ако между тях 
има разминаване … 
 - В президентството има силен дисбаланс между екипите секретари за 
външна политика и за национална сигурност (вторият взет по-общо - плюс 
национална отбрана и военна сигурност). Това затруднява реакциите в 
кризисни ситуации, измества акцента към ежедневните проблеми и оставя в 
периферията важни въпроси, за които се дискутира в спешен порядък, когато 
на страната й припари под лъжичката. Другаде проблемите на ежедневната 
външнополитическа дейност са структурирани в МВнР, докато към президента 
(в САЩ, Русия) е националната сигурност, която включва и външната политика, 
но е по-общо, по-дълбоко, по-съдържателно и по-стратегическо понятие. 
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За г-н Президента, 24.11.2002 г., Материал No. 47 
 С поканата в Прага нашата политическа класа показа, че с общи усилия може 
да постига стратегически за страната цели.  
 Дотук бе по-лесното; оттук започва по-трудното. След Прага НАТО влезе в 
България. До май 2004 г. ще са ни нужни просто колосални усилия, за да може 
и България да влезе в НАТО. 
 Междувременно политическата ситуация у нас драстично се разстрои - 
докато си правехме публично харакири с “ТЕРЕМ”, а тройката Паси-Кунева-
Ковачев предаде ... АЕЦ. 
 Вече няма никакви задръжки, започна се клатене на властта, ние сме в остра 
политическа криза. Дните не, но месеците на кабинета за мнозина са сякаш 
преброени. Два сиамски близнака и твърди индивидуални играчи (син и червен) 
се предложиха за следващ премиер. Заговори се за служебно правителство. 
Така топката дори за кратко, но тупна в полето на президента. 
 Правителството изглежда обречено: 1. Срещу него са СДС и БСП; 2. НДСВ 
няма корени в обществото...; 3. ДПС е с гарантирано участие във властта и 
няма да се бори за сегашния премиер докрай - всички знаят, че с такъв 
безсрочен абонамент във властта, ДПС е готово да се отметне от всеки свой 
политически партньор; 4. Провалът с АЕЦ “Козлодуй” е значим проблем и за 
него трябва да се понесе най-сурово наказание. 
 Но гласуването по бюджета показа, че мнозинството е доста солидно – 129 
гласа и то не при най-бруталната мобилизация. Така че да се слага кръст на 
това мнозинство също изглежда спорно: 1. Трудно един депутат ще гласува за 
края на своето депутатство (а за огромната част от абсурдните депутати на 
НДСВ този мандат ще бъде пръв и последен); 2. Да паднеш от власт заради 
АЕЦ означава, че твоите действия действително граничат с национално 
предателство; 3. Много болезнено е да те свалят от власт точно след Прага, 
когато всички говорят за исторически решения и време за България; 4. БСП, за 
разлика от СДС не се стреми на всяка цена да бутне този парламент, а иска да 
улучи момента, когато това ще бъде най-добре за нея. 
 Не от внезапни ярки пристрастия към БСП и не единствено защото 
президентът е бивш председател на БСП, аз смятам, че по-полезно за страната 
е именно БСП да бъде гръбнак на следващото правителство. България днес е 
толкова зле ..., че тя няма как да понесе леко бъдещо управление, което е 
настроено конфронтационно срещу президента и непрекъснато търси 
фактически поводи и юридически хватки как да го бламира и дори свали от 
власт. 
 За да илюстрирам своето отношение към правителството ..., ще си позволя 
да използвам историческа аналогия. 
 Към 1975 г. двете противоборстващи системи: Капитализмът и Социализмът 
достигнаха абсолютно равенство във военната си мощ и относително в 
повечето други измерения на силата. Това патово положение допринесе 
значително да се развие мисленето за “общата лодка”: Въпреки огромните си 
различия, ние всички сме в обща лодка и трябва да се научим да живеем 
заедно и мирно, за да не я обърнем, за да оцелеем и едните, и другите, и 
светът. Тогава е времето на Вили Брант и Улоф Палме, на Хелзинки и 10-те 
принципа на международните отношения. 
 Но въпросното равенство се оказа само мимолетно. Кривата на Запада след 
Виетнам, Уотъргейт и петролния ценови шок е тръгнала устойчиво нагоре, 
докато нашата крива е стигнала своя максимум и тръгва неотклонно надолу. 
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Ножицата между двете системи започва да расте. Първа и най-дълбоко схваща 
това историята. След кратък размисъл, тя със замах измита тогавашния 
плуралистичен и социален тип мислене, заедно с ярките му лидери и вика на 
сцената Роналд Рейгън, Маргарет Тачър и Хелмут Кол. Те идват на власт 
буквално за една година. Черно-бялото им идеологизирано, консервативно 
мислене за лодката е съвсем различно: Да, ние сме засега в една обща лодка, 
но докато те, комунистите са в лодката, винаги ще съществува опасност тя да 
се обърне и да погинем и едните, и другите, и светът. За да може тази лодка да 
плува безопасно, комунистите трябва да бъдат изхвърлени незабавно от нея. 
Те са империя на злото, с тях трябва да се воюва решително и без никаква 
пощада. Не мина десетилетие и нашата система наистина бе разгромена. 
 Пиша това, защото всеки голям политик може да се изправи пред такова 
изпитание (разликата е само в мащаба): до даден момент да следва 
философията, че всички сме в една лодка и трябва да се търпим, да живеем 
дружно въпреки различията, за да не обърнем общата лодка; а от даден 
момент нататък да разбере, че напротив – докато те, другите (в случая - царят 
и НДСВ) са в лодката, тя винаги ще е заплашвана от обръщане и затова, за да 
върви лодката напред, без да затънем заедно с тях и ние, ще се наложи те да 
бъдат изхвърлени зад борда. 
 Въпросът опира в народопсихологията. А българският народ е твърде 
непредсказуем. Понякога той може да тръгне след този, който изхвърля другия 
от лодката. но понякога може да се отвърне с гримаса (нерядко с погнуса) от 
него. Така че ни е нужен хладнокръвен, за жалост може би егоистичен анализ 
на идните ходове, криещи значителна амплитуда алтернативи: от убедително 
спечелване на втори президентски мандат, та до унил и пасивен, като на 
доизживяване завършек на първия. 
 
 

За г-н Президента, 01.12.2002 г., Материал No. 48 
 “Отбраната е главният приоритет на една държава. Може да ходите гладни и 
боси, но сте длъжни да пазите и браните родината. Поетът казва: “Тази страна 
принадлежи на оногова, който стои на нейната земя като планина.” Цитирам 
тези думи на Сюлейман Демирел, защото улисана в наши проблеми и в емоции 
за НАТО, България проспа твърде важните избори в Турция.  
 В навечерието на 80-годишнината от обявяването на Турция за светска 
република, на власт дойде проислямистката Партия на справедливостта и 
развитието ... от кошера на религиозния национализъм, от който излетяха 4 
забранени партии, вкл. и Партията на Благоденствието на Неджметтин 
Ербакан, духовният пастир на Партията на справедливостта и развитието. За 
пръв път от 15 години Турция има еднопартийно правителство. Това е 
политическо земетресение, което може да раздруса здраво целия регион. 
 Премиер е Абдуллах Гюл, но силният човек в Партията на справедливостта и 
развитието е лидерът й Реджеп Ердоган. Той не можа да стане депутат и 
премиер, защото е имал присъда от 10 месеца лишаване от свобода за 
подбуждане към религиозен фанатизъм (в затвора е лежал 4 месеца) - това 
води до забрана да заема обществени постове. 
 Рим, Атина, Мадрид, Париж, Лондон щедро приеха Ердоган! Той обяви 
(логично) приемственост във външнополитическите си приоритети, за да 
спечели време за избистряне на първите вътрешнополитически действия на 
Партията на справедливостта и развитието като управляваща. 
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 Турция е най-доброто място за експеримент по политическо опитомяване на 
исляма. Този рискован социален инженеринг трябва да даде ново отношение 
към исляма като политически фактор. Досега като такъв ислямът непрекъснато 
ражда краен фундаментализъм. И властта вредом твърди, че няма избор, 
принудена е от ислямистите да започне жестока битка с тях.  
 А може би е обратното: жестокостта на властта принуждава ислямистите да 
минат в нелегалност, да отвръщат с брутално насилие? Повече не можем да се 
затваряме очите - ислямът е станал политическа сила. Затова трябва да бъде 
въвлечен във властта. По-добре да идва на власт с избори и да се доказва в 
нея. В Алжир ислямистите бяха съсечени, макар че печелеха изборите. 
Оттогава страната тъне в кърви. Не се церемонят с ислямистите в Египет, 
Узбекистан. И там насилието не секва. 
 Турция е идеална страна за подобен експеримент: 1. Тя има 80-годишна 
светска традиция; 2. Идеите на Ататюрк са вбити в мозъците на поколения 
наред; 3. Армията е готова да пресече всяко недопустимо отклонение от верния 
път (всички държави имат армии, в Турция армията има държава); 4. И НАТО 
бди; 5. За Партията на справедливостта и развитието и Ердоган има дело в 
Съда за държавна сигурност за създаване на таен съюз против светските устои 
на Турция и то може да се стовари върху им (срещу Ердоган е напреднало и 
следствието за корупция в битието му на кмет на Истанбул). 
 Цяла Турция сега следи проблема за ислямските забрадки. Президентът 
Ахмет Сезер предупреди кабинета да не отменя забраната за носенето на 
забрадки в държавни учреждения и учебни заведения, защото това 
противоречи на конституцията. Явно обаче забрадките ще са първият опит на 
Партията на справедливостта и развитието да пробие лаическите норми 
(ислямистът-премиер Ербакан срещна през 1996 г. мощна съпротива при 
същия, неуспешен тогава опит да наруши светските принципи). На 
изпращането на Сезер за срещата на върха на НАТО в Прага новият 
председател на парламента Бюлент Арънч дойде със съпругата си и тя бе със 
забрадка – безпрецедентен случай в официална церемония за близо 80-
годишната светска история на Република Турция!? 
 Тук ще “пропуснем” важни проблеми: 1. Кипърският - за Партията на 
справедливостта и развитието сигурността на Турция и на 
“Севернокипърската турска република (СКТР)” са органически свързани; а 
“СКТР” е обявена за национална кауза; 2. Европейските сили за бързо 
реагиране; 3. Отношението на Партията на справедливостта и развитието към 
Македония и Косово; 4. Ударът срещу Ирак - според Партията на 
справедливостта и развитието Турция трябва да увеличи своето присъствие в 
Северен Ирак; ако има опасност от поява на кюрдска държава там, турската 
армия ще навлезе веднага, за да ликвидира тази опасност; ако пък възникне 
риск от огромни бежански потоци, то пак турската армия ще нахлуе и до 100 км 
навътре в Северен Ирак, но ще ги предотврати. 
 Най-обезпокоена от завоя в Турция е Русия. За Партията на справедливостта 
и развитието руската военна намеса в Чечня е геноцид над един народ и не 
може да се разглежда само като вътрешен проблем на Русия; Чечня 
геополитически е пряко свързана със сигурността на Турция. 
 Повод за тревога има и България. Партията на справедливостта и развитието 
е ясно антиславянски настроена, смята, че дъгата Босна-Санджак-Косово-
Албания-Македония-Кърджали-Западна Тракия е от голямо значение за Турция 
и тя трябва да запази влиянието си тук в противовес на руско-славянското 
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начало в региона. Възможно е сега да ни зачестят ислямски емисари, да 
навлизат ерозиращи страната ислямски капитали у нас, да се привнесе 
(радикализираща?) религиозност в етническото обособяване на нашите турци, 
да бъдат подложени на още по-засилено потурчване помаците. 
 България се гордее с етническия си модел. Той работеше добре в една 
стратегическа среда. Може би ще продължи да върши добра работа и при 
промяната на тази среда. Но това не е на 100% гарантирано. Когато край нас се 
случват значими събития, ако сме разумна държава, трябва да ги анализираме. 
За да не се окажем post factum горчиво изненадани от тях. 
 
 

За г-н Президента, 08.12.2002 г., Материал No. 49 
 Буш постигна нова победа, усилваща позициите му на лидер - с 90 гласа “за” 
Сенатът одобри създаването на Министерство на вътрешната сигурност, 
Homeland Security Department. Преводът не е съвсем точен - Homeland 
означава Отечество, Родина, тъй че не става дума за Internal и Interior 
(Вътрешна) Security. Идеята за суперминистерство бе на демократите, но след 
драмата от 11 септември републиканците им я иззеха и ги поставиха в 
сложното положение: или да я подкрепят, или да са срещу собственото си 
предложение. Показателно е, че за създаването на Министерството на 
вътрешната сигурност гласуваха всички сенатори-демократи, готвещи се за 
участие в президентските избори през 2004 г.  
 Министерството на вътрешната сигурност наистина е огромно: в него ще се 
числят 170 хил. души, годишният му бюджет е към 37 млрд. дол. (всеки ден 
САЩ ще дават 100 млн. дол. за вътрешна сигурност!). По бюджет и щат 
Министерството на вътрешната сигурност ще отстъпва само на Пентагона. 
След 1947 г., когато се проведе мащабна реорганизация на системата за 
национална сигурност и бе създадено МО, в САЩ не е имало друга такава 
реформа в силовата сфера. Министерството на вътрешната сигурност ще 
поеме 22 съществуващи федерални ведомства: напр. Secret Service, Бреговата 
охрана, Граничната служба. Ще се включат и нови институции: напр. Отделът 
по предотвратяване на химически, биологически и ядрени атаки, Отделът по 
извънредните ситуации и др. Обаче извън контрола на Министерството на 
вътрешната сигурност остават динозаврите ЦРУ и ФБР. 
 Съгласно Националната стратегия за вътрешна сигурност, представена от 
Буш на 16.07.2002 г. пред Конгреса: “Вътрешната сигурност е съгласувано 
национално усилие за предотвратяване на терористични атаки на територията 
на САЩ, намаляване на уязвимостта на САЩ от тероризъм, свеждане до 
минимум на щетите и възстановяване от извършените нападения.” А 
тероризмът е характеризиран там като “всеки предумишлен акт, опасен за 
човешкия живот или общественото благосъстояние, имащ за цел да сплашва 
или да принуждава цивилното население или правителството.” 
 В САЩ се мъчат да намерят много деликатен баланс между намаляването на 
риска от тероризъм и потребните за тази цел икономически разходи и 
ограничения на човешките свободи. И понеже дори в САЩ финансовите 
ресурси не са неограничени, а обществото е почти напълно неспособно да 
живее в риск, то човешките свободи търпят невъзможни доскоро ограничения. 
 Сериозен акцент се поставя на придобиването и анализа на разузнавателна 
информация за вътрешната сигурност. Министерството на вътрешната 
сигурност ще разполага с много големи правомощия за достъп до такава 
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информация – когато става дума за терористични заплахи. За тези цели се 
предвижда и вербоване на граждански лица - за получаване на оперативни 
данни за планове на терористите. Около милион пощальони, шофьори, моряци 
и други служащи стават платени осведомители на американските спецслужби. 
 Проблем при реорганизацията на системата за национална сигурност е 
синхронизацията на неизбежната за тази система известна централизация с 
належащото й децентрализиране. Срещу сигурността на държавата и 
обществото противостои враг, излитащ глобални, регионални, национални и 
локални мрежи: структури от мрежов, гъвкав, мобилен тип, с облекчена 
йерархия и променлива геометрия, обменящи с модерните комуникации know 
how, информация и средства. Не напразно директорът на ФБР Робърт Мюлър 
говори за децентрализация дори на ФБР! Учени описват Министерството на 
вътрешната сигурност като прототип на качествено нова организация, която ще 
функционира по вертикала като централизирана (колкото трябва), а по 
хоризонтала – като децентрализирана (колкото може) мрежова структура. 
 Тук съществуват два проблема: системен и цивилизационен. Системният е в 
трудно съвместимите динамични, многолики процеси и бавно изменимите 
форми, модели, черупки, в които протичат тия процеси. Наистина има периоди 
в историческото развитие, когато съдържанието се мени многократно по-бързо 
от формата, която го заключва. И тогава възниква драматично противоречие. 
Това касае Министерството на вътрешната сигурност, но касае и Нагорни 
Карабах (и Косово и много подобни на тях). Как напр. Нагорни Карабах да е и 
“към” Азербайджан - по вертикала, и “към” Армения - по хоризонтала? 
Държавоцентричната (State-Centric) система не позволява опциите “и-и”, тя 
разрешава само “или-или”.  
 Цивилизационният проблем е, че и най-добрата структура за борба с 
тероризма няма да е 100% ефективна, понеже води борба с тероризма и 
неговите последствия, а не с причините, които го пораждат. Израел ще изгуби 
битката с палестинците, ако не откликне на законните им искания, защото тя не 
ще се води само на неговата шепа земя. Битката на палестинците се 
глобализира заедно с тяхното оръжие, терористичния акт. От днес всяко кътче 
на Земята е бойно поле, където израелтяни могат да бъдат нападнати, 
взривени, избити. Земята ще се окаже прекалено малка за израелтяните, те 
няма да намерят място за мир, отдих и покой. А това може да се окаже така и 
за САЩ. Глобалното село прави уязвими всички свои жители. 
 България влиза в спорен (глобално) съюз. Като слабо звено във веригата тя 
може да е обект на терористичен удар. Тъй че вместо да разкъртваме 
системата си за национална сигурност е по-разумно да осъзнаем (до)колко тя е 
крехка и уязвима. 
 
 

За г-н Президента, 15.12.2002 г., Материал No. 50 
 Скандалът “Подслушване” отново показва нивото на голяма част от 
политиците. Дори строгите дисциплиниращи мерки на НАТО и ЕС не ще 
повишат отговорността им. Заради партийни цели за тях в националната 
сигурност няма нищо свято. И при този скандал думата взеха все гротескови и 
шаржови фигури... 
 Няма съвършен закон в системата за национална сигурност. По всеки има 
какво да се “пипне”. Но да мениш законите в тая фина сфера при всеки по-
креслив случай също е беззаконие, облечено в законова форма. А както 
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нашият преход показа, от такива промени печелят главно политиците: те 
получават нова свобода за осребряване на властта. Заедно с тях с разхлабен 
възел около шията и уликите по-волно дишат и бандитите. 
 Не било важно с какви типове говорят министър или депутат. Нито какво си 
говорят с тях. Важното е, че шушуканията им са записани. Тъй че да унищожим 
всички такива сведения! Няма информация - няма проблем. Чисто досие - 
чиста съвест… 
 Добре е, че сега президентът разумно почти се въздържа от заплитане в тая 
изначално сгрешена разправия (за разлика от ненужния дебат с ... Костови - 
подобни словесни свади само реанимират този бивш премиер, жегват твърдия 
син електорат, одраскват интелигентния образ на президента и хвърлят сянка 
върху надпартийността му). 
 Иначе за ползването на специални разузнавателни средства (СРС) и за 
прилагащите ги трябва да се разсъждава. Да, може да се мисли за 
“ограничаване на хипотезите за ползване на СРС”, за “намаляване на кръга 
от органи на МВР, които да работят с получените материали”, за 
”граждански контрол в тая област“ (колкото това да е деликатно и 
противоречиво). 
 Но е добре да се опираме на няколко факта: 1. Този скандал не се дължи на 
Закона за СРС; 2. Законът за СРС е добър, европейски закон; 3. При сегашния 
разбит вид на полицията и слабата лична защитеност на борещите се с 
престъпността, използването на СРС (което най-често е анонимно и по-малко 
излага на пряка угроза полицаите) е май едничка възможност да се събира 
информация за групировките, за техните босове и политически ментори и 
клиенти; 4. Ако към хулите по адрес на Дирекции “Оперативно-техническа 
информация” (ДОТИ) и “Оперативно издирване” (ДОИ), към девоенизирането 
им (то е нелепо - сякаш човек там може като чиновник да каже: 17.30 е, 
зарязвам обекта и отивам на уикенд!), към ниското заплащане (за 400-500 лв. 
все по-трудно се наемат класни специалисти), се добави орязване на 
възможността да си вършат работата, то тия служби ще се демотивират 
напълно и немалко умели и умни хора ще прелеят на талази от другата страна 
на бента… 
 ДОИ използва всички СРС с изключение на проследяването, отговаря за 
борбата с бомбения тероризъм (за откриване и обезвреждане на взривове) и за 
защита на пощенския трафик от незаконни вложения: напр. наркотици, взривни 
устройства. ДОТИ извършва проследяване на лица: външно наблюдение – не 
само визуално, но и звуково, фото, видео и кинозаснемане. 
 ДОИ и ДОТИ обслужват повечето служби в МВР – НСБОП, НСС, ДНП, НСГП, 
СДВР, всички РДВР; също НСР, ВКР, СВИ. По закон работят и за прокуратурата 
и следствието, но “те не знаят да боравят с документация, не знаят как да ни 
ползват”. 
 Двете служби са скъп, но нужен лукс. Дейността им изисква апаратура, коли, 
хора – проследяването се върши на бригадни начала). Няма делник-празник, 
ден-нощ, зима-лято, сняг-дъжд (изобщо не както председателите на съдилища, 
разрешаващи ползването на СРС). С игри и задачи те готвят разузнавачите ни 
за работа зад граница: да се научат да определят дали са под контрол, да 
боравят с голям арсенал от умения и техника. 
 Престъпният свят е много по-добре оборудван – с последния вик на модата. 
ДОИ и ДОТИ компенсират с професионализъм, със станало вече за смях и 
срам чувство за дълг, чест, морал, за поемане на риск. Не са ангели, но много 
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ги боли от нападки: че работели за бандити срещу заплащане. Някои 
персонално могат да го правят, но като служби всичко е организирано толкова 
сложно, с толкова бумаги и подписи, че системата има надеждна защита срещу 
политически поръчки. А ако има такива, то виновна е не службата, а властта 
[превръщала ги] в лична служба за икономически рекет, за доноси и шантаж на 
неугодни лица.  
 Тънко място при СРС е много важната роля на министъра на вътрешните 
работи. Щом от съда разрешат ползване на СРС, министърът заповядва 
прилагането им. При пряка опасност от тежки умишлени престъпления или 
заплаха за националната сигурност СРС могат да се ползват и без разрешение 
на съда, пак по заповед на министъра (но ползването се спира, ако до 24 часа 
не дойде разрешение от съда). И накрая, контролът по използване на СРС и 
събраните данни се осъществява пак от министъра. А министърът е 
политическо лице (най-често при това лаик в тази област) и може да се 
съблазни да употреби временното си заемане на поста и данните от СРС за 
лични и партийни цели. Това в по-нормалните държави се компенсира с носене 
на политическа отговорност и подаването на оставки. 
 Опора в подобен спор трябва да е грижата за държавността. Тя ще ни отдели 
от нези, които неуморно и неизменно я рушат. 
  
 

За г-н Президента, 22.12.2002 г., Материал No. 51 
 Има индикации, че ратификацията на членството ни в НАТО ще срещне 
препятствия в Сената на САЩ. Част от причините се крие в съществуващите 
предубеждения, нагласи, изкривени представи за България, в плахото, до 
покорност отношение на редица родни политици спрямо САЩ. Логично е, че 
при такова наше поведение американският посланик ще отправя упреци, далеч 
надхвърлящи благоприличието и дипломатичния тон. 
 България не защити най-добре тези плюсове, заради които членството в 
НАТО не е подаяние. Ключовото геополитическо положение, стабилното ни 
регионално присъствие, уникалният наш етнополитически модел, 
разузнаването (главно военното) са силни аргументи за страната, когато и ако 
тя каже, че влиза в НАТО много повече да дава, отколкото да получава, много 
повече да произвежда сигурност, отколкото да потребява.  
 В нашата ситуация резки движения ще дадат лош резултат. Но за сглобяване 
на пъзела, добре е да се следи сериозната научна дискусия в САЩ - за САЩ 
като империя. Целта и е да се правят изводи както от победите на Римската 
империя, така и от пораженията й, за да се постигнат в пълна мяра нейното 
господство и величие и се избегнат нейната агония и разпад. 
 Начело на кохортата е логично Зб.Бжежински, който твърди, че по 
глобалност на обхвата и физическа сила американската империя е много над 
империята на Чингиз хан, над Римската и Британската империи и определя 
САЩ като имперски хегемон, с чиято мощ никой не ще се съизмери поне в 
близките 25 год. 
 Имперска Америка се базира на идеите на видни фигури от администрацията 
на Буш: Доналд Ръмсфелд, Пол Уолфовиц, Ричард Пърл, Джон Болтън, 
Соломон Абрахам, Ричард Хаас. 
 Сенаторите Джон Маккейн (кандидат на Републиканската партия за 
президент) и Джон Либерман (кандидат на Демократическата партия за 
вицепрезидент) обсъждат имперското строителство. Council on Foreign Relation 



 71 

зове за имперски ценности. Във “Foreign Affairs”, в статията на Стивън Малъби 
“Принудителният империализъм” ние четем: “Би ли се решила имперска 
Америка да запълни вакуума? Логиката на неоимпериализма е твърде 
убедителна за администрацията на Буш и тя не може да й се съпротивлява. 
Дошло е времето на империята и с логиката на своето могъщество Америка е 
задължена да играе лидираща роля.” Но пак там Дж.Икенбъри публикува 
статия “Имперската амбиция на Америка” с остри критики към възникващата 
американска външнополитическа стратегия, наречена от него имперска и 
предупреждава, че тя “заплашва да разкъса тъканта на международната 
общност и политическото партньорство точно във времената, когато тази 
общност и това партньорство са неотложно необходими.” 
 Редица медии пишат за империя, имперско бреме, имперско мислене, Pax 
Americana. “New York Times” печата ред статии “с мисълта за империя”. Напр. 
Е.Еакин (“Всички пътища водят в Окръг Колумбия”): “Америка не е 
свръхдържава и хегемон, а пълнокръвна империя по подобие на Римската и 
Британската”; Ч.Краутхамър: “Народът излиза от затвореното пространство към 
световната империя. От времената на Римската империя в света не е имало 
такава световна сила, която да доминира така в културно отношение, в 
икономически и военен смисъл.”  
 А в “Wall Street Journal” четем, в статията на М.Буут “Ние сме привлекателна 
империя”: “Възмущават се от сравнението на демократична Америка с 
тираническия Рим на Август и Нерон. Но Америка се държи като побеждаваща 
империя.” 
 Известният с имперските идеи Р. Каплан издаде тази година книгата 
“Политиката на вòина”, излязла вече и у нас. Книгата е “истински химн за 
Римската и Британската империи”, а една от главите й е посветена на 
“възхитителния” император Тиберий, чийто проконсул е Пилат Понтийски. За 
Каплан той може и да е бил деспот, но “укрепва римските владения, като 
изгражда още военни бази и си служи едновременно с дипломация и заплаха 
със сила, за да запази мира, тъй нужен на Рим. Рим в частност е модел на 
хегемонистична власт, която използва разни средства, за да поощрява и най-
малките проявления на ред в объркания свят. Оливър Уендъл Холмс нарича 
своите сънародници американци “римляните на модерния свят”.” 
 За САЩ като империя пишат вредом. В “Шпигел” С. Вайланд заявява: 
“Имперското поведение на свръхсилата предизвиква съпротива и ражда 
нестабилност,. Дали САЩ не са на път да превърнат Вашингтон в център на 
нова, американска империя. Не е ли империя точната дума, с която се описва 
ролята на САЩ в света?”. Вл. Иноземцев твърди в “Независимая газета”: 
“Докъде Америка ще стигне по пътя, извървян от империите в миналите 
столетия. Бен Ладен не я спря в постъпателното й движение по утъпкания от 
историята коловоз; напротив, даде мощен тласък на това движение и сега е 
безразлично откъде - от пещерите на Афганистан или от райските градини на 
Аллах - той ще наблюдава агонията на поредната западна империя, пилееща 
своите сили в тежка борба за недостижими цели.”  
 Нашата сграда не е катедра за научни дискусии. Но светът няма да спре и да 
почака докато България влезе в НАТО. Той се мени. Добре е да го изучаваме, 
познаваме и предугаждаме. Затова знанието за единствената негова 
(имперска) суперсила никога не е излишно. Особено ако е многостранно и 
актуално. 
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За г-н Президента, 29.12.2002 г., Материал No. 52 

 Скандалът около НСС е повод за замисляне над различните аспекти на 
дейността й. Един от тях е събирането на данни за работата на съседни страни 
по обособяване на разни етноси – “помашки”, “македонски”, “гръцки”, 
“румънски”, “сръбски”. Нито една друга държава в региона не позволява така 
свободно из нея да шетат личности, които вършат почти подривна, и дори, дано 
не се окаже някой ден, сепаратистична дейност. А срещу тях е единствено 
НСС, за която лансираха идеи за закриване! 
 Румъния, Сърбия, Македония изобщо не са по-добре от нас, но намират 
сериозни ресурси да работят ..., да измислят, намират и обгрижват “свои” 
сънародници! Наши професори (дори да приемем, че обичат да хленчат) 
казват: “А ние нямаме пукнат грош да идем за семинар до Благоевград.” 
 А Агенцията за българите в чужбина (в ресора на … ДПС?!) тлее кадрово и 
финансово. Има 25 щатни бройки; за 2002 г. е поискала 650 хил. лева, по 
бюджет са й отпуснати 370 хил. (но реално се превеждат около 90% от тях); за 
2003 г. желанията й са по-умерени: за 457 хил. лв., ала бюджетната рамка е 345 
хил. (90% са само 310 хил. лв.). Да, да добавим 3 български училища в чужбина 
с 92 щатни бройки и 8 културни институти зад граница с 34 щатни бройки. 
Малко, но от сърце! 
 Никак не е европейско поведението на тези, които подклаждат друго 
самосъзнание у български граждани, но не може да се мисли, че Европа ще 
помогне в тази насока. Отчасти за това говори и решението на Европейския съд 
за правата на човека по делото “Борис Станков и ОМО “Илинден” срещу 
България.” Европейският контекст е необходимо, не достатъчно условие тук и 
ние трябва да разчитаме главно на собствените си сили. 
 НМС “Илинден”, ОМО “Илинден”, ОМО “Илинден”-ПИРИН, ОМО-ПИРИН, 
ТМО-ВМРО, Съюз на македонците в България, Македонска демократическа 
партия, Културно-просветно и спортно дружество “Светилник”, ОМО-Нова, 
Дружество за българо-македонско приятелство; Федерацията на културно-
просветните дружества на каракачаните в България (19 дружества); Асоциация 
на власите в България, Културно дружество на властите в България, Общност 
на румънците в България, Дружество на аромъните в България, Център за 
аромънски език и култура – само част от множество структури в някаква степен 
провеждащи чуждо влияние. Не е в нравите и характера ни да им отговаряме 
грубо, но е нужно да пазим устоите на държавността. Без да е възможна 
цензура, трябва националната идея да се брани умно, деликатно, да създадем 
климат и нагласи в обществото, които меко в думите и твърдо в принципите да 
меле жито за българската кауза и родолюбие. 
 Консолидацията на диаспорите (изкуствено очертани у нас) има различни 
аспекти: политически, икономически, социални, демографски. Свикваме вече, 
че в Кърджали викат на мачове за Турция срещу България, за “Бешикташ” 
срещу “Левски”, но ще ни заболи когато във Видин, или Сливен, или Сандански 
се вика за Румъния, или Гърция, или Македония срещу България. 
 Във всички съседни страни протича (а някъде и приключва) асимилация на 
тамошните българи; ето, че се изправяме пред такива процеси спрямо 
(десетки) хиляди българи в България! 
 Средствата са банални, но ефективни: парична, материална и идейна помощ 
– институционална и персонална; възможност за бизнес; детски летни лагери; 
прием във висши училища и за следдипломна квалификация; медийни 
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гастроли; културни прояви (събори); учебна литература; мобилизиране на 
учени в подкрепа на агитацията; интернационализация на проблема и ползване 
на продажни наши правозащитни организации. Това всичкото – със засилено, 
на моменти даже крайно агресивно преследване на задачите и откровена 
държавна подкрепа. 
 Ако Румъния и Гърция действат с ... финес, то македонистите провокират 
примитивно. Говорят за “български държавен тероризъм и геноцид, за 
дискриминация и асимилация от страна на българската държавна политика”. 
Признават и зачитат нашата териториална цялост, законите и Конституцията, 
но “ако са в съзвучие с международното право и международните 
договорености за защита на правата на човека, основните свободи и правата 
на малцинствата”. Искат “културна автономия на Пиринска Македония”, 
“въвеждане и изучаване на македонски език, история и култура до средния курс 
на учебните заведения”, “право на вестници и радио-телевизионни програми на 
македонски език”, “автокефалност на македонската църква в Пиринска 
Македония”. По-тежко ще ни бъде след изборната победа на Цървенковски, 
нямаме още противоотрова срещу безпардонното до наглост поведение на 
Тодор Петров, председател на Световния македонски конгрес. 
 Най-заплашителна е картината с помаците – заради тяхното турцизиране... 
 НСС няма да реши проблеми от такава важност, но нейното 
дестабилизиране ще я отслаби отвсякъде. Висш неин кадър ми каза: “МИТ са 
кемалисти до мозъка на костите.” Добре е и за НСС един ден да (си) кажем: “Те 
са патриоти до мозъка на костите.” 
 
 

За г-н Президента, 05.01.2003 г., Материал No. 53 
 Народът определи 2002 г. като успешна за президента. Няма причини за 
оспорване на заслужената оценка. Би могло да се води дискусия само: 
Възможна бе ли още по-успешна година? 
 Силна идентификация на президента бе разграничението от образа на Петър 
Стоянов - в основното и детайлите. Няма “Аз съм бесепар”, разходки по пазари, 
прескачане на прегради, цепене на дърва, демагогия, прибежки до парламента, 
разпускане с “Бийтълс”, дори посрещане на 8 декември в президентството. 
 Огромен ресурс в решителното доутвърждаване като значим президент е 
изграждането на изцяло собствен, уникален образ – разпознаваем, отличим, 
отделим от и не преминаващ (дори с обратен знак) през образите на 
предходните президенти. 
 Президентът има нужда от цялостна концепция, съдържаща цели, ценности, 
средства: за пълноценно реализиране на своя мандат. Към какво се стреми, от 
какво не отстъпва, с какво ще го осъществи. Това не значи, че той ще трябва да 
тръгва от нулата. Има отлична база, има здрави опорни точки, няколко ясни 
послания, жестове и знаци. Става дума за изработване на силна, завършена 
концепция (вкл. ремонт на досегашната концептуална рамка, обаче без смяна 
на цялата парадигма). А нататък – следва избистряне на стратегията на 
поведение в съзвучие с концепцията. И сетне - определяне на тактиката. 
 В потвърждение на тия мисли са беседите с хора, настроени позитивно към 
президента. Те имат отлично мнение за него през 2002 г. но малко се 
затрудняват, като искат да изброят повечко извършени съществени неща, да 
приведат повечко новини, създадени от президента, да цитират повечко фрази, 
с които са го запомнили, вкл. негативни като “Иване, кажи си!”. 
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 А най-впечатлилите неща: трогателните думи за трагедията в “Индиго” от 
първата реч пред парламента; битката за АЕЦ; метафората за акулите в 
престъпността; цитирането колко арестувани престъпници с влезли в сила 
присъди има през август; забележката, че при унищожаването на ракетите по-
важна от сроковете е безопасността; упреците към Пардю - те всичките 
показват в коя област са най-сериозни шансовете на президента и очакванията 
към него – Националната сигурност. 
 В очите на народа държавният глава е сред лицата, които са облечени с най-
много власт. Старо като света правило е, че властта трябва да се употребява. 
А употребата на властта се нарича управление. Политик, който е натоварен с 
обществени очаквания за притежание и съответно за употреба на властта, а не 
го прави, рано или късно бива изтласкан в периферията на общественото 
мнение и публичните авторитети. Понякога, за съжаление, това става много 
късно, на следващите избори. 
 Да, у нас президентът има малко правомощия. Но започне ли да повтаря, да 
се жали от това, той сам внушава на хората, че не употребява властта, а търси 
оправдание за бездействието. Този въпрос не бива да бъде повдиган! De jure 
правомощията са константа, променлива са само правомощията de facto. 
 Убеден съм, че президентът трябва да управлява процеси. Това няма да 
стане лесно и бързо. Първо му е нужна нагласа. Второ, малки, приемливи 
стъпки, докато се разработят визия и стратегия за нейното реализиране. Има с 
какво да се започне. 
 1. Намеса в кадровите проблеми на спецслужбите. В НРС и НСС има тежки 
проблеми... Без тези две служби ние действаме пипнешком, без зрение и слух. 
 2. Желю Желев (по-малко) и Петър Стоянов (повече) имаха до себе си NGO, 
които им помагаха (напр. Ив.Кръстев и Со.). Коя NGO работи за нас, даваме й 
рамо, поръчваме разработки, като скачени съдове сме? Търпеливо и тихо в 
различни аспекти на националната сигурност мога да “закача” 2-3 NGO и те ще 
свършат работа за няколко Съвета, ще спечелят проекти и ще разгърнат 
структури, в които да е почетно да правят байпас хора, ценни за президента, 
когато временно не са във властта. 
 3. Нормативната уредба на националната сигурност е доста фрагментарна, 
вътрешно противоречива, страда от синдрома “До 11 септември”. С нищо не ще 
се нарушат правомощията на президента, ако възложи на своя секретар по 
националната сигурност да създаде работна група от 5-10 човека за преглед на 
законодателството в националната сигурност и съответни препоръки към 
правителството и парламента. Президентът е ключова фигура за такава важна 
идея. А за този преглед и за конференция, на която да се докладват и обсъдят 
резултатите от него, ще се намери приемливо и разумно финансиране. 
 4. Зациклянето на Закона за управление на (при) кризи става тежко. Лошо е, 
тъй като този закон е важен за членството в НАТО, но още по-лошо е, че е 
нужен за националната сигурност. Защо напр. президентът да не свика 
съвещание от двадесетина(та) разбиращи от тематиката хора? То може да не 
бъде с негово участие, а под негова егида. Има базисни неща за избистряне и 
си мисля, че съм от малцината, които с тежестта на поста и с авторитет мога да 
направят пробив в работата по този закон. 
 Това са само примери за стъпки, които да засилват реалната тежест на 
президента в нарастващия наш политически вакуум. 
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За г-н Президента, 12.01.2003 г., Материал No. 54 
 В управлението на кризи и конфликти се анализират също и отношенията в 
групи и общности от хора – за създаване на по-ведър работен климат, 
повишаване на вътрешното сцепление, постигане на синергетичен ефект в 
усилията и резултатите. 
 Има явления, типични за груповото действие: Изместване в избора 
(предлагане на по-смели идеи - при колективна работа никой не носи пълна 
отговорност за решението); Селективност към информация, която не 
съответства на началните нагласи; Склонност за мислене, че ние сме винаги 
прави, а те – никога; Поява на самоназначили се стражи на правоверността, 
които следят за отклонения от груповия консенсус; Демонстрация на твърдост и 
увереност, скриваща, незнание какво да се прави; Оптимизъм, смелост, 
подценяване на рисковете; Възхвала на решението като “мъдро”, “трудно”, но 
“единствено възможно”. 
 Ценни за изучаване са групи, в които всички зависят от или са подчинени на 
един лидер. В тях няма явна и скрита борба за лидерство, малко или много 
всички се стремят да са по-високо в оценките на лидера, а позициите се 
“пречупват” през ценностите, принципите и целите не на групата, а на лидера. 
 Очевидно президентството е една подобна група. И затова тя се подчинява 
на писаните и неписани “закони” на груповото взаимодействие, въпреки или 
поради личността на лидера. 
 За тия групи често са типични единство, мобилизация, ясни цели, 
всеотдайност. Но изследователите отбелязват, че освен тези и доста други 
положителни черти, в такива групи нерядко са възможни (независимо от 
личните качества на участниците в тях) и различни негативни явления: 
Несигурност на хората; Страх от грешки; Подтискане на инициативността; 
Склонност да се казват на лидера правилни неща - това, което той желае да 
чуе (селектиране на мненията и информацията); “Изтичане” на сведения и 
факти (щом нямаме право или смелост да му ги кажем, ще ги пуснем в 
медиите); Синдроми на недооцененост и дори завист; Делене на групички по 
интереси и сродни идеи - в които се недоволства, показва се смелост или се 
обсъждат важни проблеми, “отпушва” се тревога от хода на нещата.  
 Известно е, че има специално списание “Presidential Studies Quarterly”, което 
публикува не малко анализи за работата на президентски администрации, 
главно, разбира се в САЩ. Там също (при огромното различие в 
президентските правомощия у нас и в САЩ!) могат да се прочетат поучителни 
разсъждения за успехи и пропуски на президенти, дължащи се предимно на 
организацията и отношенията на техните съветници и екипи. 
 Логично, че в това списание излизат материали и анализи, засягащи групи с 
безспорен и решаващ всичко лидер. Те се базират на книги по външна 
политика на САЩ, международни отношения, история, конфликтология, 
социология, психология. 
 Какви са главните препоръки? За да е в ефикасна кондиция такава група, 
добре е лидерът: Да формулира ясно задачите, отговорностите и правата на 
всеки участник в нея; Да държи отворени каналите за комуникация с всички; Да 
дава обратна връзка - като оценка за това, което хората правят; Да изказва 
похвала пред всички, да мъмри на четири очи; Да заявява, че има доверие в 
целия екип; Да гарантира сигурност на хората, която да ги отърси от страха за 
утрешния ден (в буквалния смисъл, не до края на живота); Да каже на този, с 
когото не би желал да работи повече не внезапно, а много по-рано (месец-два – 
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така че и уволненият да си уреди житейските проблеми, и другите да не 
треперят, че с тях може да се случи същото). 
 За сплотяване и т.нар. Чувство на лакътя съветват лидерът да събира 
регулярно групата и проблемите да се обсъждат заедно. Това е по-ефективно, 
отколкото всеки да тича по своя писта, да си предава материала и да не знае 
колегите какво правят и какво предлагат. Нещо повече, освен събирания щом 
има проблем, препоръчват периодични сбирки, напр. веднъж в седмицата, по 
възможност в едно и също време. Прави се с цел мисълта на всеки в групата 
да работи непрекъснато, той да живее с интересите на лидера и групата, да 
разсъждава с какви идеи ще се яви на следващото събиране. Това изгражда 
нова съпричастност, дисциплинира, ангажира и стимулира. 
 Лидерът безусловно сам взима решенията си, базирайки се на силната 
интуиция. Но ако решенията му са от много висока важност, в тях 
импровизацията е добре да бъде ограничавана. 
 За да се гарантира изказването на различни от вижданията на мнозинството 
в групата мнения, се предлага определяне на “адвокат на дявола” - член на 
групата, който без риск от санкции да изрази алтернативно мнение по даден 
проблем или по всички въпроси (ad hoc или постоянен “адвокат на дявола”). 
Най-добре е, ако той искрено стои на тази позиция. “Адвокатът на дявола” не е 
дисидент, а е съвместим с духа и целите на групата. Редица президенти на 
САЩ de facto са имали “адвокат на дявола” (Теодор Соренсен за Джон Кенеди и 
Джордж Бол при Линдън Джонсън). Наличието на “адвокат на дявола”: Прави 
дебата по-задълбочен; Мобилизира участниците; Минимизира риска да бъде 
изпуснат важен детайл; Разширява погледа на лидера; Дава друга легитимност 
на решението, като взето при обстойна дискусия, с претегляне на всички 
плюсове и минуси. 
 Горните размисли имат една цел - да подскажат търсене на нови идеи и 
възможности за оптимизиране на нашата дейност. 
 
 

За г-н Президента, 19.01.2003 г., Материал No. 55 
 Ако войните на САЩ до 2002 г. бяха за утвърждаването им като единствената 
суперсила, то идната война с Ирак може да се оценява в бъдеще като първата 
война в Pax Americana. 
 Засега са възможни всички варианти, но неизбежен е само един: войната. 20 
млрд. дол. вложени ресурси, които могат да станат и 100; до 250 хил. войници, 
прилив на хора от силите за спецоперации и ЦРУ; самолетоносачи; бронирана 
техника; ескадрили: стягаща обръча свръхконцентрация. Ред държави 
настояват за мирно решение. А никой не казва какво означава това. 
Антитерористична кампания? Но без данни за връзки на Ирак с Ал Каида. 
Разоръжаване на Ирак? Но без данни за оръжия за масово унищожение. 
Остава тогава Смяната на Саддам. Ала ако реши да се оттегли, той се 
самоубива, воюва ли, си съхранява някакъв шанс - поне като герой и мъченик.  
 Тази война (отдавна прогнозирах цикъл войни на САЩ 2003-2009-2011) може 
да е светкавична, може и да не е - за разлика от Афганистан, Ирак е 
функционираща, добре организирана страна, армията е с реален боен опит.  
 Липсата на ясни мотиви за войната, дадат ли се повечко жертви, би могла да 
пресуши подкрепата за нея в американското общество. В добрия стар стил, за 
да тръгне войната, е възможна съмнителна акция – обстрел на самолет или 
кораб, (опит за) терористичен акт.  
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 Внезапен възпиращ фактор за САЩ е поведението на КНДР. Тука сработи 
самосбъдващото се предсказание: Буш назова Axis of Devil, сега смята да 
удари Ирак, където напразно търси ядрени бойни глави, но тогава ще е длъжен 
да удари и КНДР, която разполага с тях. И Азия може лесно да бъде подпалена 
от двата края или най-малкото за дълго дестабилизирана. 
 Причина за войната е петролът: ресурсите на Ирак са втори в света; 
разработени са едва 15 от 74-те нефтени полета. Ако победят, САЩ ще 
преразгледат квотите за участие в добива и експорта на иракски нефт, според 
приноса за победата. Както и преди Афганистан, Буш щедро обещава на Путин 
руските “нефтени” интереси в Ирак да бъдат надеждно гарантирани и Русия да 
може да си вземе дълга от 7-8 млрд. дол. от Ирак?! 
 Малко цинично, тази война е нужна и навременна, понеже ще покаже дали 
САЩ са годни да носят бремето на имперската сила, как се справят с 
глобалните си отговорности. Те печелят сега от своята изключителна позиция, 
без да са доказали по безспорен начин, че я заслужават: световната империя 
трябва да може сама да се справя, да се бие и да налага волята си. А не 
страните да се страхуват от нея, да признават господството и мощта й, да й се 
подчиняват, ала когато тя опре до реална война: Хайде всички на помощ! Който 
не е с мен е против мен! 
 Но от “глобална алабалистика и стратегически тъпизми” (Самюъл 
Хънтингтън), трябва да преминем към предизвикателствата, които тази война 
носи за България. В чуждата преса излизат някои подигравателни писания за 
нас като за престараващи се пред САЩ – с алюзии за предното сателитно 
поведение. Така стоят нещата, че ще е успех, ако се отървем само с коридор и 
Сарафово. Дано намеците за участие с жива сила не се сбъднат. Това струва 
милиони долари и носи огромен риск за живота на момчетата. Още помня 
кошмара в Камбоджа, когато след 5 жертви от невоенни инциденти, при подли 
бойни атаки Khmer Rouge убиха 4-ма наши. Настана истерия, родителите ме 
кълняха, заплашваха и умоляваха, 70 депутати от БСП депозираха искане за 
незабавното отзоваване на батальона, защото нашите момчета ги избиват там 
хладнокръвно. Желю Желев ... молеше да измисля нещо, т.к. изтеглянето ще 
опозори страната. Много усилия ни струваше с Иван Палчев и Димитър Йончев 
да не допуснем досрочно прекратяване на мисията, да принудим МО, ГЩ и 
МВнР да предприемат незабавни мерки за повишаване на безопасността на 
момчетата. Като резултат, и мисията бе завършена успешно, и в оставащите 4-
5 месеца нямаше, слава Богу, дори леко раняване на наша “синя каска”. 
 За засилена охрана на стратегически обекти и “чувствителни посолства” в 
столицата, според МВР ще са нужни още 400-600 полицаи (+ 200 души за 
охрана на Сарафово) – България това трудно може да си го позволи. Тя няма 
пари за увеличение на запасите от петрол и газ. При евентуална война се 
очаква 15% инфлационен натиск върху цените на горивата у нас, което би 
довело до 3-5% инфлационен натиск върху цялата икономика. 
 Правителството се кани да проведе терапевтична кампания “Няма нищо 
страшно!”. По-добре е както в САЩ да се изготвят оценки за уязвимостта и се 
вземат мерки за охрана на обекти, реална цел на терористични атаки: 
комуникации; информация; енергетика (АЕЦ!); банков сектор; здравеопазване; 
химическа и хранителна промишленост; води; селско стопанство; ВПК. Да се 
оцени уязвимостта на правителство, полиция, армия, на всички служби за 
реагиране при кризисни ситуации. Нужни са точни критерии, по които ще се 
преценява рискът: възможни масови жертви сред населението, размер на 
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материалните и финансовите щети, въздействие върху отбраната и вероятен 
обществен отзвук. А бързи реформи и инвестиции в Агенцията за бежанците 
ще помогнат за справяне с потоците хора (може дори 10-15 хил.), дето ще се 
струпат на границата ни с Турция. Всичко друго е нашето вечно българско 
“Дано ни се размине!”. 
 
 

За г-н Президента, 26.01.2003 г., Материал No. 56 
 Успешната първа година e и последната с медиен комфорт за президента. 
Най-запомнящата се негова изява - за АЕЦ, е повод за противоречиви мисли: 1. 
Щом се заеме ясна, честна и смела държавническа позиция, хората я 
забелязват, ценят и подкрепят; 2. Президентът няма властови ресурс да 
провежда политиката, която изповядва, ако правителството е срещу нея; 3. 
Нашите медии са ненадежден партньор – те експлоатират всеки проблем, но не 
се борят за национални каузи (+ че не са умни, а повърхностни), а днес едно 
събитие го има, докато те го отразяват, загубят ли интерес към него, то спира 
да живее в общественото ни съзнание. 4. Сякаш единственият начин, по който 
президентът би могъл да отстои своя идея е да влезе в конфликт с кабинета, и 
то в остър конфликт (“Да се сбори поне веднъж, ама здравата!” - казва мой 
приятел); ала “сборването” между тези институции разклаща държавата, а и у 
нас винаги при конфликт губещи са и двете страни – народът не си прави труда 
да вниква кой крив, кой – прав и да защитава правия. 
 90-те години, загубени за България в тежка конфронтация, ме научиха да съм 
за диалог и разрешаване на конфликтите с мирни средства, понеже цената на 
войните между политиците, партиите и институциите е крайно висока. Но в 
системата за национална сигурност, по доста спорни въпроси ще се наложи на 
президента да има твърда, разбираема, публична позиция, дори да вземе 
страна в лични и принципни конфликти. Защото в повечето от тези спорове 
истината изобщо не е по средата. 
 Да започнем с МВР. Конфликтът между министъра и главния секретар е на 
фаза необратима непоносимост. На България само това й липсва! Тъне ли в 
разпри, МВР не произвежда ред и сигурност. На едно МВР двама министри са 
твърде много. 
 Когато ги питам за промените в НСС, Бойко Борисов или Иван Чобанов ми 
казват: “Това 3 пъти съм го докладвал на президента.” Така и трябва - 
президентът да следи тези промени отблизо. Но аз все тъй не разбирам защо 
се изпразват каси в НСС и прекъсва работа по доста важни икономически 
далавери. Изглежда ми невероятно, да съм “проспал” нов обществен договор 
между партиите: каквото било – било, който отмъкнал – отмъкнал! Освен това 
нямам разумни отговори, че в НСС някой ще работи по насъщни проблеми на 
вътрешната и икономическата сигурност. Структурата може и да изглежда 
перфектна. Аз обаче говоря за същината на нейната дейност. 
 Кадрови и структурни проблеми има и в други служби в МВР: напр. в 
Гранична полиция, Пожарната, ДОИ, особено в СОБТ! 
 А МО? Растящата пропаст между министъра и началника на ГЩ... 
Фармацевтичното трио – заместник-министър, шеф на “ТЕРЕМ”, шеф на 
“Снабдяване и търговия”... Тихият конфликт между началниците на двете 
военни разведки – на РУ-ГЩ и на СВИ - като философска дилема не са ли 
много 2 разузнавания в МО. Спорът с ремонта на “МиГ-29” едва-едва набира 
сила и може да ни донесе дипломатически търкания. Има опасност от провал в 
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социалната адаптация. Да вмъкнем тук рискът от голяма бъркотия при 
орязване на правомощията на военните съдилища по отношение на 
служителите от МВР. 
 Не заяви ли позиция по ВПК, президентът ще трупа минуси сред редовите 
хора и асовете от бранша. Да не говорим за мътните води в приватизацията на 
“Кинтекс” и “Тератон”… 
 НРС още ни виси като камък на шията. Но по-тревожно е, че оставаме сами 
по въпроса за преподчинението на службите. И да са големи моите усилия, те 
не са легитимирани, ниска е камбанарията ми. Ние не играем по правилата на 
играта, дори не участваме в тази игра. Тук трябва да се работи с експерти, с 
NGO-та, с посолствата на САЩ, Великобритания, Германия, Франция. Иначе в 
един момент ще отнемат на президента НРС, а и НСО, “защото най-често 
спецслужбите са към правителството”! 
 Подобен е случаят със Закона за управление на кризи. Това не е поредният 
закон, искан от НАТО, а закон, който може, ако управляващите се сетят, да 
преструктурира цялата система за национална сигурност. Има идея например 
да дадат значими правомощия на Съвета по сигурността към МС, като ядрото 
за управление на кризи – ето как могат да ни “дръпнат черджето”, не се ли 
преборим. В Закона за защита на класифицираната информация точно така ни 
“забравиха” в състава на ДКСИ... 
 Стигнахме до КСНС. Като аргумент за тезата ми, че de jure правомощията на 
президента не могат да се променят, но de facto – могат и то как, умната работа 
по промяна на закона за КСНС ще даде шансове както за по-силна роля на 
президента в системата за национална сигурност, така и за подобряване на 
способността на тази система да произвежда сигурност. 
 Мисля, че тия сериозни въпроси подсказват усилване с 1-2-3 експерта на 
сектора по национална сигурност при президента. Колеги от други държави 
трудно ще повярват, че едничкият човек, с когото работя в този сектор е само 
моята секретарка. 
 
 

За г-н Президента, 02.02.2003 г., Материал No. 57 
 Иван Костов записа ярък плюс, изпреварвайки със статията си всички реални 
или измислени държавници. Той направи това, за което говоря – да 
публикуваме в медиите сериозни анализи по стратегически теми. Защото с 3 
изречения само се маркират позиции, но не се обясняват. А Иван Костов си 
пере имиджа и народът, който няма време да осмисля всички алтернативи, си 
казва: “Характер! Политик! Разглежда всички варианти и едва тогава 
предприема нещо. Не е като днешните – винаги услужливо готови.”  
 Иван Костов е крачка напред с материала. Макар че ползва нелепи 
аргументи за това: Как България “договорила подкрепата си за НАТО срещу 
Милошевич”, “поискала и получила гаранции за сигурността”: 1. “Настояхме и 
получихме [от НАТО?!] подкрепа за Дунав мост-2” (този мост още го няма); 2. 
“Не се включихме напълно в югоембаргото” (т.е. нарушавахме го... ?!); 3. “Не 
дадохме коридор за десант на Русия в Прищина” (какво свързва гаранциите 
преди ударите, с нещо, случило се след тях); 4. “На няколко пъти отказахме да 
приемем косовски албанци на своя територия” (отлично, но не е ясно какво 
общо има това с гаранциите, които сме получили + прегръдките на Иван Костов 
с ... Хашим Тачи). 
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 Истината е по-друга. 1. За Косово България просто “клекна”. 2. Тогава 
нямаше рискове за националната сигурност – какво, сърбите ще ударят нашата 
АЕЦ? 3. Не подкрепата за Косово, а основно 11 септември ни направи толкова 
желан член на НАТО.  
 За съжаление и статията на Иван Костов е post factum. Защото не е дори 
толкова важно каква позиция заемаш, а каква позиция ти е приписана. 
 Външната ни политика стана обект на анекдоти. България е зачислена в 
лагера на ястребите. Не кучето върти опашката, а опашката върти кучето. Не 
парламент, президент и правителство определят външната политика, която 
министърът осъществява, а и те, и цялата държава са въртени от Соломон 
Паси... 
 Отправна ни точка би трябвало да е позицията на Франция и Германия. Това 
не значи да имаме точно същата позиция, а да сме вързани за нея с по-късо 
или по-дълго въже - та да има момент, в който нещо да ни дръпне здраво или 
да ни напомни, че сме се отдалечили прекалено от нея. Това са държавите с 
мисия за Европа – Европа като самостоятелен геополитически фактор и полюс 
в световната политика. Испания на Аснар е изгряващата звезда на 
европейската, а и на световната политика. Тя има имперско минало, днес – 
вулканичен резервоар от латиноамерикански народи, растящ брой 
испаноговорящи в САЩ. Тя ще копира англосаксонската US-UK връзка в 
променящата се етническа структура на американското общество. Дирейки 
утвърждаване на голямата сцена, Испания няма да пропусне този миг, за да го 
направи звезден. Аснар е втори кандидат за “пудел на Буш”, облекчен от 
липсата на предходници като Чърчил и Тачър. 
 Не бива да се преминава чертата, отделяща логистичната подкрепа от 
участието ни с жива сила. Само привидно това е въпрос на политика. Защото 
нашето участие с жива сила не е фактор в изхода на войната. Такова решение 
е много повече въпрос на морал и личен избор. Президентът като човек също 
трябва да направи този избор.  
 И друго, нека не говорим: войниците ни са доброволци! Държавата, 
управлението са ги докарали до това – децата им да гладуват. И те отиват от 
неволя, за измислени 100 долара на ден. Подобна “доброволност” не е по-
различна от продажбата на лични човешки органи срещу къшей хляб. 
 Докарахме я дотам, че ... да стискаме палци САЩ да бъдат подкрепи от 
колкото се може повече държави, та ние да се размием в мнозинството, да ни 
спасят добрите връзки с арабския свят и да се отървем с присмеха ... че сме 
все най-верния сателит на всеки пореден Голям брат.  
 Да, това са гротескови мисли. Чисто егоистично, нека президентът да остави 
Паси да вади с голи ръце кестените от огъня... Нито за страната, нито за 
президента ще има вреди, ако той, президентът се придържа към 
разбираемата, човешка позиция: 1. Мирно решение; съгласие на СС на ООН; 2. 
Логистична подкрепа; 3. Участие не с жива сила; 4. Съдействие след 
регулирането на конфликта; 5. Симпатии към обикновените иракчани; 6. 
Уважение към мюсюлманите.  
 Паси вече изтегли позицията ни като много крайна. Президентът нека да 
мисли, говори и работи за сигурността на народа. Разумна доза въздържание е 
много здравословна. 
 Ако президентските съветници могат отделно или в екип – да печатат 
анализи за алтернативите пред страната, това ще влияе добре на обществото, 
ще показва как се работи при нас, как президентът е изправен пред различни 
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опции, как отстоява националните интереси. Пълната непрозрачност на 
вземането на решения от властта помага да се ширят масово убеждения у нас, 
че на България категорично й налагат готови решения. 
 Президентството е изградено по сходен с правителството начин на работа. 
Но за даден министър работят управления, отдели. А с изключение на МВнР 
(то помага много) и ГЩ, ние сами следим всички събития, готвим виждания по 
тях. И няма много време за работа над по-стратегически неща. Може да се 
помисли в тази насока. Президентът само ще спечели от това. 
 
 

За г-н Президента, 09.02.2003 г., Материал No. 58 
 Международната конференция в Мюнхен се смята като Мека за всички, които 
работят в сферата на сигурността. Така бе и този път. Зад небивалите мерки за 
охрана, в които участваха и полицията, и армията, високопоставените гости не 
видяха как вън срещу войната протестират хиляди. Два свята - разделени и 
вече малко или много започващи да се презират един друг. 
 “Разделение” е главното, което се набива в очите. То е дори с елементи на 
шизофрения. Сериозни издания пишат: В Съвета за сигурност на ООН Колин 
Пауъл убеди само убедените. [След речта му] всички в Съвета за сигурност 
четоха написани предварително изказвания. Декларацията на 10-те от Вилнюс 
(че били убедени от Пауъл) бе готова ден преди неговата реч.  
 Други “подписанти”, 8-те европейски лидери начело с Блеър и Аснар са 
наречени “наемници”, обвинени са, че принасят в жертва общата европейска 
външна политика и политика за сигурност и прокарват най-дълбоката 
разделителна линия на континента от падането на Берлинската стена. А за 
писмото им бе споменато, че като форма е дълго и банално, в стила на 
съветските резолюции, в които се казва, че “Ние шивачките от предприятие 
номер еди кой си се солидаризираме…” 
 Президентът Квашневски е ясен: Ако това е възгледът на Буш, то това е и 
моят възглед. Каспар Уайнбъргър направо го пише: Що се касае до връзките на 
Ирак с терористичната мрежа на Ал Каида, въпросът е - От какви 
доказателства още се нуждаете и защо въобще са нужни доказателства? А 
издателят на “The National Interest” Дмитри Саймс апелира: “Дайте шанс на 
войната!” 
 И веднага: писмо до Буш на 45 видни личности – Фредерико Майор, Ноам 
Чомски, Марио Суариш, Даниел Митеран, Ален Турен, 4 нобелови лауерати: 
“Не допринасяйте да се шири крещящото послание, че единствено 
икономически интереси, свързани в този случай с нефта и военната индустрия, 
могат да тласнат световната сила да предприеме действия и да сее още 
насилие, бедност и омраза по света”. Или Карлос Фуентес: “Какво ще стане ако 
общественото мнение в западните страни, мнозинството жители на които (до 
80%) са против иракския поход на Буш се обърне срещу своите собствени 
управници, придържащи се послушно към войнствената политика на Буш? А 
ако първата след Рим еднолично господстваща империя не се вслуша, както и 
Рим, в мъдрите съвети на един вечен грък: “Тщеславието, горделивостта и 
похотливата наглост довеждат до гибел и хората, и държавите”. Накрая – 
Николъс Кристоф: “Дали това е най-добрият начин да се похарчат поне 100 
млрд долара и хиляди човешки живота? Ако повече държави ще се наредят в 
подкрепа на американската кауза, то натискът, а не убеждаването ще са ги 
принудили да направят това”. 
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 Ето го е ключът: Не убеждаването, а принуждаването тласка повечето 
държави да декларират своята подкрепа за войната срещу Ирак. Ние вече сме 
във времето на едноличната власт на глобалната сила, на наложения, 
принудителния консенсус. Както каза някой в Мюнхен – “като не можеш да 
спреш войната, приспособи се”. С невъоръжено око можеше да се види как са 
обзети всички от мисълта за войната, за нейната неизбежност. 
 А американската топ-делегация излъчваше почти религиозно чувство на 
предопределеност, на кауза, на мисия, на месия - просветлени лица, речи-
проповеди. Но не само във външен план, но и във вътрешен US-лидерите ще 
имат най-сериозни проблеми с “продаването” на идеята за войната. Тази война 
е един голям залък; той трябва да бъде смлян, защото погълнат наведнъж, 
може да заседне в гърлото, да задави обществото. 
 Мнозина в кулоарите говореха за общото настроение като шизофрения, като 
параноя. Да, трябва да се разоръжи Ирак, но оръжия за масово поразяване 
имат и Индия, и Пакистан, и Израел. Впрочем, ясно се видя, че независимо от 
партийната си принадлежност, всички американски политици до един са зад 
Израел, зад Ариел Шарон и твърдо са отписали Ясер Арафат. И още – Джон 
Маккейн говори за Лукашенко като за последния европейски диктатор. Но как 
пък нито един не каза и дума за Сапармурад Ниязов, за Ислам Каримов, за 
Нурсултан Назърбаев. В сравнение с тях Лукашенко е малък, дребен 
комплексар. Но за тях (и не само за тях) вратите на Вашингтон и Ню Йорк са 
широко отворени. Може би защото Беларус няма нефт и иска да се интегрира с 
Русия. 
 Никой не постави публично и друг кулоарен въпрос – Дали някога САЩ ще 
признаят открито редица големи грешки на своята външна политика, които 
после самите те се мъчат да поправят с военна мощ. И иранският шах, и 
въоръжаването на Ирак, и муджахидините/талибаните са тяхно дело. Както 
каза един канадски участник: Какви днешни грешки правят те, които утре ще се 
превърнат в тежък проблем за моите внуци – дали пакистанската (първата 
мюсюлманска) атомна бомба; дали някоя днешна афганска или утрешна 
иракска марионетка!? 
 България не трябва да си прави илюзии, че може да влияе на процеси, които 
имат много висока цена - за единството на световната общност, за единството 
на НАТО, за единството на ЕС, за европейското единство (“грижата е не за 
European Union, а за European Unity”). Но са съвсем реални опасенията, че 
войната, която ще избухне след 1-4 седмици ще е с много тежки последици 
както за икономиките, така и за политиките на доста държави, вкл. за техните 
политически елити. 
 
 

За г-н Президента, 16.02.2003 г., Материал No. 59 
 Изтичането на чисто климатичния срок за възможен старт на войната с Ирак 
и тежката загуба, която Буш търпи в борбата с глобалното обществено мнение, 
ескалират напрежението. 
 Трябва не само да сме още по-внимателни, да маневрираме прецизно, а и да 
правим изводи за досегашното си поведение:  
 1. Президентът се дистанцира отчасти от “ястребите”, запази образа на 
умерен, владеещ емоциите си човек, но не е успял все още да европеизира 
позицията си, да спечели обществена подкрепа за нея; 2. По въпрос от подобна 
важност (Войната) е нужно да се държи ръка на пулса на обществените нагласи 
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– за мен президентът бе избран и защото народът ни в някаква чисто човешка 
степен се идентифицира с него, приема го като свой, сроден, близък; 3. 
Секретарите не бива да гледат (волно или неволно) на проблемите “през очите 
на МВнР”, с удобното му, пожелателно мислене, че “Китай ще си затрае, Русия 
ще го изтъргува, Франция ще клекне, Германия не се брои, щото е без право на 
вето” - картината в СС на ООН е много по-сложна; 4. Не открихме начин за 
неутрализация на ... Стефан Тафров; 5. Потопени в ежедневните зиг-заги на 
ситуацията, рядко мислим в понятията на геополитиката, където лежат често 
истинските движещи мотиви на ключовите играчи: Да, става дума за нефт, но 
къде са: Имперското поведение и самовъзприятие на САЩ, (“имперско” у нас е 
с изцяло негативен привкус, но навън е по-изчистено от морални оценки за 
добро-лошо, оценява се като обективна реалност), Несъгласието с тоя 
еднополюсен модел, Запазването на Европа като самостоятелен глобален 
фактор? 6. Ситуацията е кризисна, динамична, малки причини могат да имат 
големи последствия, но нещата в нашата сграда следват нормални си ход, а би 
трябвало нещо да се промени, да има в работата ни специфичен акцент “Ирак” 
- напр. група секретари да се събира (сама) в началото и края на деня за 30 
минути по проблема, или вместо аз всяка сутрин от 7 до 9 да се ровя за 
аналитични статии във водещи издания - “International Herald Tribune”, “Wall 
Street Journal”, “New-York Times”, “Washington Post”, “Financial Times”, по 1-2 
френски, немски, руски, арабски, - да прави това за нас пресцентърът (където 
са доста хора, при острата нужда от аналитично звено - и супергрупа от 
имиджмейкъри не ще поправи вредите от една грешна дума по ключов въпрос), 
или да се иска от НРС, НСС, Служба “Военна информация”-МО (СВИ), ВКР 
всяка сутрин по 1 стр. доклад за кризата, или дори да се пратят хора на 
президента до 3-4 ключови президентства за информация от първа ръка (а не 
от внушения на МВнР) и за координиране на позициите…  
 За яснота – аз изпитвам пълно доверие към позицията на президента. Зная, 
че (по Висоцки), като катерачи по скали сме вързани с едно въже, с тази 
разлика, че само ако президентът полети надолу, се сриваме всички, докато 
ако някой друг от нас се подхлъзне, може се разбие сам, а президентът да 
продължи нагоре. Често соча недостатъци, защото се опитвам да видя как ще 
изглеждат нещата не само преди, а и по време, и след. Тревожа се, ако 
професори във Варненския свободен университет ме питат: Ти ли го съветваш 
да подкрепя войната? Защо той не постави на място Паси и Тафров?  
 Може би все някога трябва да кажем ясно на нашия народ, че систематично 
преговарят зад гърба ни; че от нас постоянно крият информация за позициите 
си по Ирак; че подписаха без да ни уведомят мнението на Вилнюската група; че 
без да ни кажат издадоха заповед за набиране на първата рота, която за първи 
път след 1945 г. ще (съ)участва в реална военна операция.  
 Това е нужно не само защото един ден някой може да отговаря пред народа 
и съда, а защото може да се отговаря пред историята.  
 Равносметката от поведението ни е тъжна: голямата преса за нас пише с 
присмех (пак васал на Big Brother); за нашия представител в СС на ООН се 
носят вицове... 
 Още по-голяма е тревогата за подготовката на страната за наближаващата 
война. Това не означава да сеем паника сред хората, да слагаме и ние зенитни 
установки пред парламента, но дипломатическата офанзива в подкрепа на 
войната далеч загърбва усилията ни за справяне с възможни актове и атаки.  
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 Макар, заговорил от огорчение, че няма да е директор на НРС, Бриго 
Аспарухов е много прав. Нашите специални и полицейски служи са лошо 
подготвени срещу терористични действия – на нивото на криминалната 
престъпност те горе-долу са добре, не е съвсем така при противодействието на 
организираната престъпност, а срещу тероризма сме доста зле. Там се изисква 
интелигентно ръководство, работеща структура, умна координация, разумно 
финансиране, фино проникване в рискови мрежи. И пак няма гаранция, та какво 
остава при това ни насипно състояние… 
 Затова все “натискам” за преглед на законите и структурите в системата за 
национална сигурност. В обръщението си към нацията Буш каза, че е наредил 
на ЦРУ, ФБР, Министерството на вътрешната сигурност и Министерството на 
отбраната да се създае Terrorist Threat Integration Center. Структурни промени 
правят в Русия, Франция, Китай… А у нас се нехае, изтискват се кризи от 
“Гном”-ове. Гномско по-скоро е нивото на мислене в националната сигурност.  
 Президентът е единственият, който може да направи нещо градивно и да 
извади политиците от глухарското самовлюбено захласване и кокошата им 
слепота. 
 
 

За г-н Президента, 23.02.2003 г., Материал No. 60 
 Ще сглобим глобалния пъзел, ако отчетем всички подводни геополитически 
течения, не само вълничките на повърхността. Раздорът по Ирак е резултат от 
дълбоки противоречия между САЩ и Европа. Такива анализи излизат все по-
често на Запад, но са незабелязани от не съвсем умната ни и озлобена преса. 
 Робърт Кейгън пише в “Policy Review”: “Време е да спрем да твърдим, че 
европейци и американци разделят общ възглед за света и дори, че живеят в 
един и същ свят.” Според него американската и европейската перспективи по 
отношение на силата (power) се раздалечават. Европа преминава в света на 
законите, преговорите, сътрудничеството, в пост-историческия рай на мира и 
просперитета, в Кантовия Вечен мир, а Америка е затънала в историята, 
прилагайки сила в Хобсовия Свят на анархията, където международните закони 
са ненадеждни, а сигурността, отбраната, либералният ред зависят от военната 
мощ. В този смисъл американците са от Марс, европейците – от Венера. 
Причините за това разделение се задълбочават. Европа и САЩ определят по 
различен начин националните си приоритети, заплахите, външните и 
отбранителни политики. 
 Различията са в “стратегическата култура”. За американците светът е 
разделен на добро и зло, на приятели и врагове. За европейците той е по-
комплексен. Американците предпочитат принудата пред убеждаването, 
санкциите пред поощренията, тоягите пред морковите. Те искат проблемите да 
се решават, а заплахите – елиминирани. Не са склонни да действат чрез 
международни организации, да преследват общи цели с други държави. 
Европейците гледат на проблемите по-нюансирано и действат по-изкусно, 
стремят се да въздействат на другите ловко, индиректно, толерантни са към 
провалите, търпеливи, когато решенията не идват бързо. Те предпочитат 
мирните решения на проблемите, дипломацията, убеждаването пред 
принудата. Уповават на международното право в уреждането на споровете. За 
тях по-важен е самият процес, не резултатът от него. Американците говорят за 
“заплахи”: оръжия за масово унищожение, тероризъм, държави-бандитки; 
европейците – за “предизвикателства”: организирана престъпност, етнически 
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конфликти, миграция, бедност, екологични проблеми. Така е, защото 
европейците се тревожат от проблеми, които могат да бъдат решени с 
политическо ангажиране и големи финансови средства, а американците 
признават наличието на заплахи, за които са готови да предприемат нещо, та 
да им дадат отпор. 
 Тези различия се дължат и на обективни реалности. С края на Студената 
война Европа загуби стратегическото значение в битката на двете системи. 
Голямо е различието във военната мощ на САЩ и Европа. За ловец, въоръжен 
само с нож, мечка, която върлува из гората е заплаха, която той трябва да 
търпи. Да се изправи срещу й е по-опасната алтернатива. Но ако е с пушка, ще 
мисли другояче. Сходна е реакцията за Саддам. По принцип европейците 
разчитат повече на soft power, меката сила, икономиката и търговията, на 
влиянието; американците - на hard power, грубата сила, военната мощ, на 
въздействието. Американците търсят абсолютната и обективната сигурност, а 
европейците - относителната и субективната сигурност. 
 Тимоти Гартън Аш в “New York Review of Books” разсъждава за 
антиамериканизма на европейците и антиевропеизма на американците. Отвъд 
океана смятат европейците за капризни, слаби, разединени, лицемерни и 
двулични. Те харчат своите Евро не за отбрана, а за вино и ваканции, за 
разплутите си от благосъстояние държави. Дори се надсмиват отстрани, докато 
САЩ се мъчат да направят света по-сигурен и за самите тях. Европейците-
антиамериканци гледат на американците като на каубои-грубияни; 
американците-антиевроепейци пък гледат на европейците като гънещи китките 
си педали. Американците са потентни хетеросексуални мъже, европейците - 
импотентни, женствени, кастрати, т.е. евнуси, eunuchs (по-точно EUnuchs). 
Прословутата европейската интеграция е просто една EUtopia. 
 Чарлз Купчън очаква “сблъсък на цивилизациите” между Европа и САЩ. За 
Робърт Каплан на твърде секуларизираната Европа й липсва християнският 
фундаментализъм, с който в САЩ е заредена “борбата с тероризма”. Герхард 
Шрьодер спечели изборите “цинично експлоатирайки антиамериканизма”. Един 
експерт смята, че европейците не приемат формулата: “САЩ бомбардира, 
Европа разчиства”. Друг - че те отричат пòчина: “САЩ сготвят обяда, Европа 
насе чиниите”. Трети - че САЩ и Европа преминават от колективна към 
селективна сигурност. Пол Кругман съзира различия и в начина, по който 
медиите в САЩ и Европа подхождат към Ирак. CNN, Fox действат сякаш 
решението за война е отдавна взето и те трябва да подготвят американците за 
нея, да “продадат” успешно войната. Джордж Буш пък предлагал не Marshall 
Plan, а Martial (войнствен) Plan. Ален Дюамел пише с тъга за разчленената 
Европа: сърцето й е на едно място, а пък главата - на друго: брюкселска Европа 
(повече европейска, отколкото западна), която е обкръжена от вашингтонска 
Европа (повече западна, отколкото европейска).  
 Все подробности от EU-US пейзажа. И все пак - българският президент 
трябва да е поне с малко над краткосрочните цели на преходните ни политици. 
За да бъде президент и след тях. 
 
 

За г-н Президента, 02.03.2003 г., Материал No. 61 
 България се доближи до поведение, за което съм апелирал, руган съм 
сурово, платил съм висока цена за отстояването му. Вярно, малко е лично, но 
президентът има и секретари с биография, с явно и с чест бранени принципи. 
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Щом държавният глава на родината действа в духа, за който с години съм 
писал и аз, как да не ме обземе радост, колкото и високопарна и непрактична 
да е тя. 
 Първо бе Ирак. България беше сред най-крайните ястреби. Не вярвах, че ще 
станем и с грам по-умерени, но президентът успя да европеизира отчасти 
политиката ни, да я балансира. 
 Винаги съм бил за европейския ни избор. Отдавна написах: “Главна цел е 
членството в ЕС. А членството в НАТО е повече средство, отколкото цел. 
Грешна е тезата за членството в НАТО като единствена цел и дори самоцел за 
България. При цялата обвързаност на ЕС и НАТО, знак за равенство между тях 
не може да се сложи. Ако сближаването с НАТО скъсява дистанцията с ЕС, 
трябва да се стимулира. Кой разумен човек би възразил с необорими аргументи 
срещу присъединяването на България и към ЕС, и към НАТО? Ала да влезем в 
НАТО с цената на отказ от ЕС, ще има дългосрочни последици и може да ни 
изправи пред следните рискове: 1. България да получи утешителната награда 
под формата на полу-, а всъщност на псевдоевропейска интеграция; 2. 
България да бъде поредното общество-участник в експерименти за ранно 
сигнализиране на конфликти, за превантивна дипломация, управление на кризи 
и мироподдържащи операции; 3. България да установи, че за нея 
демократичните ценности минават на заден план: пивотна за интересите на 
САЩ страна, трябва да следва тия интереси строго; докато човешките права, 
просперитетът, гражданските свободи са с много по-нисък приоритет; 4. 
България да загуби частично геополитическата си значимост, защото ще се 
влее в защитния тил на Турция: и логистично, и като планиране на политиката 
за сигурност. Отбранителното ни пространство ще започне да се разтваря в 
турското; ще се превърнем в тил на държава с големи проблеми както с 
Европа, така и с всички свои съседи; ще заприличаме на онези варварски 
племена, разполагани по границите и приемани в армиите на римската, сетне 
на византийската империи, за да ги охраняват в замяна на някои съмнителни 
привилегии.” Разбира се, апелирайки за повече европеизъм, отколкото 
атлантизъм в политиката ни, аз съм си давал ясна сметка, че: “В това се крие 
риск да заложим на карта, каквато в геоколодата няма. Т.е. да инвестираме в 
по-самостоятелна, по-смела, силна и еманципирана Европа, в Европа с повече 
Европа и с по-малко САЩ, а тази Европа да не се състои. Дори да няма 
намерение да се състои.” 
 Сетне бе Русия. Малко нагáрча, че бях напълно изолиран от посещение, 
което толкова очаквах. В смутно време съм обяснявал на стратегически 
късогледите русофоби във и извън СДС, че “Русия не е мръсна дума”; че 
“външната ни политика трябва да направи и невъзможното дори, но да 
реанимира и подобри осезаемо връзките с Русия; че “всяка национално 
отговорна партия, желаеща по-добро бъдеще на страната, е призвана да 
работи за връщане на доброто име на Русия в политиката ни – и това ще даде 
перспективни измерения на геополитическото положение на България, ще 
повиши стратегическата й цена”; че за България алтернативата е не “или 
НАТО, или Русия”, а “и НАТО, и Русия”; че “доброто бъдеще на НАТО е не да 
бъде инструмент за укрепване на лидерството на САЩ и за защита на 
сигурността на своите членки, а да заеме главно място в битката за сигурност 
на света, в борбата на цивилизацията (а не между цивилизациите) - с новите 
бедствия, като глобалния тероризъм: при подобна трансформация Русия ще е 
надежден партньор на НАТО, а България ще спечели много от своето членство 
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в Алианса”; че “Русия ще се завърне на голямата сцена: 1. Измеренията на 
силата й са уникални: територия, население, ресурси и източници на енергия, 
интелектуален потенциал, ценности, ядрена мощ – с тях Русия ще си запази 
статута на велика сила; 2. Русия като огнище на духовност и хуманизъм, с език, 
на който са писали и с култура, която са градили Толстой и Достоевски, ще е в 
състояние да изпраща завладяващи послания, да се бори за душите на 
народите, да остане велика сила; 3. Славяно-православната цивилизация 
доказа жилавостта си, умението да надмогва трудностите и да поставя вярата 
дори над материалното. Пазителка на духа на славяните, опора на 
православието, Русия ще брани в идните цивилизационни сблъсъци мисията и 
волята на велика сила; 4. Евразийското постсъветско пространство с ядро 
Русия, ще прояви инстинкт за самосъхрание, ще се интегрира, за да не се 
разпадне на държавоподобни късчета. Страната, пращаща вълни на модерност 
в това пространство, е несъмнено велика сила; 5. Съпротивата срещу 
еднополюсния модел минава през Русия. Без да е лидерът на глобалната 
опозиция, Русия ще бъде нейният безспорен авторитет. Такава държава няма 
да търси от другите разрешение да се съхрани като велика сила.” 
 Дълго мислех, че писаното от мен за Русия е само илюзия. Ала с Путин 
дойде надеждата, че гръбнакът на Русия започва да се изправя. Това променя 
глобалната политика, прави я по-сложна, “алогична”. Ирак е само първият 
поучителен пример... 
 
 

За г-н Президента, 09.03.2002 г., Материал No. 62 
 Освен отразените в Паметната записка мисли, семинарът в Гармиш 
Партенкирхен, 3-6 март “България: “Новата” война - Конфликтът на 21 век” 
породи и други разсъждения, някои от тях свързани с възможно подобряване 
на работата на администрацията ни. 
 Имаше над 40 участници от немалко структури от системата за национална 
сигурност. Може да приемем, че мнението им е доста представителна извадка. 
Те не криеха впечатлението си от непрозрачността и затвореността на нашата 
институцията, от анонимността на работата ни. Те не са наясно какво правят 
секретарите, какви са техните позиции. Оказва се, че с малки изключения не 
знаят имената на повечето секретари, че за тях продължава практиката от 
времето на Петър Стоянов. Смятат, че не е добре, че мълчим, че не ни виждат 
по вестници и телевизии. Аз съм убеден, че неотдавнашният провал в “Блиц” се 
дължи не на това, че секретари се явяват в медиите, а че го правят много рядко 
и така губят рефлекси, опит, самочувствие, боят се да кажат личното си 
мнение, чувстват се сковано, неуютно. 
 Допускам, че през тези 4 дни съм чул повече това, което съм искал да чуя. 
Ала освободени от йерархии, събеседниците ми бяха искрени. Те смятат, че 
секретар на президента е “повече от мъжки род на секретарка”, че “с вас трябва 
да си сверяваме часовника”, че “май ви хареса да си седите на топло”, а на мен 
лично често ми казваха, че им липсват много моите статии и изяви в 
телевизията – от тях са се учили и следили с интерес.  
 И домакините от американско-германския център “Маршал” също показаха 
отношение към секретарите - институцията ни бе единствената, от която бе 
поканен 1 човек. Казаха ми: “Вас единствено познаваме, знаем какво можете” 
(от моя доклад на конференцията у нас под патронажа на вицепрезидента). 
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 Жалко – така бе пропусната възможността още 2-3 колеги да участват в 
толкова силно и перфектно организирано събитие. 
 Специално внимание бе отделено на новия тип организация: 
“трансформираща се” - на 21 век (нататък ТО-21), в отличие от “традиционната” 
- от 20 век (ТО-20). Различията между тях са системни, структурни, качествени. 
При това се отчита, че тук иде реч за организации от националната сигурност, 
т.е. в не малка степен неизбежно централизирани и дисциплиниращи.  
 В стария тип организация, в традиционната, ТО-20, лидерът: контролира 
схемата на организацията; смята, че знае кое е най-доброто; бави промяната 
колкото е възможно повече; придържа се към стари парадигми; използва 
линейния подход и вертикалната йерархия на командване; за него хората са 
зъбчати колела (така работата за тях е досадно повторение). Като резултат, 
ТО-20 е обърната към миналото и настоящето. 
 В новия тип организация, в трансформиращата се, ТО-21, лидерът: е убеден, 
че схемата на организацията се създава от хората, работещи в нея; смята, че 
най-доброто постоянно се мени; веднага реагира на промяната; предвижда 
промяната предварително, доколкото е възможно; използва системния подход 
и колегиалните отношения; за него хората са главно сътрудници и съекипници 
(така работата за тях е смислена себеизява). Като резултат, ТО-21 е обърната 
към в бъдещето. 
 ТО-20: ориентирана е към достатъчност и към бюрокрация; управлението е 
по цели; с традиционни роли на двата пола; с много и различни нива в 
йерархията; ръководи се от позиция на властта; проблемите се атакуват; иска 
се придържане към правила; решенията се вземат еднолично, без консултации. 
 ТО-21: ориентирана е към постоянно себеусъвършенстване и към хора и 
идеи; управлението е от стратегически мислещ, отговорен и интуитивен лидер; 
с отчитане и възнаграждаване на компетентността; с кръстосващи се функции - 
с ясни роли и достъп до информацията; лидерът е на базата на доверието; 
проблемите се предотвратяват; решаването на проблемите е творческо; 
решенията се вземат след мозъчни атаки и в екип. 
 В ТО-20: колегите са като спринтьори – всеки иска да стигне пръв до целта; 
хората говорят на по-старшите (а често и на равните) на “Вие” и с “г-н/г-жа”; 
лидерът дели сътрудниците си на кръгове от повече или по-малко приближени 
и си отдъхва (весели) с малцина от тях; всеки подчинен се бои за мястото си, 
страхува се да не сгреши, избягва инициативността и стига до извода, че 
“уволняват за действие, а не за бездействие”; освен лидера няма различими 
физиономии, грешката на някой в екипа се възприема като грешка на 
организацията и лидера. 
 В ТО-21: колегите са като отбор от колоездачи – водачите се сменят, всеки 
води, “цепи въздуха” колкото може и отстъпва на друг, главното е тимът да 
победи; всички говорят помежду си на “Ти” и на малко име; лидерът се държи 
еднакво (колкото е възможно и без размиване на отговорностите) с всички свои 
сътрудници и в делник и в безделие се стреми да е по равно отворен и близък с 
тях, като следи да редува ония, с които остава до по-късно или “си пие кафето 
или уискито”; никой от подчинените не трепери за своето място, не се страхува 
от грешки, стреми се към предприемчивост, лансира идеите си; всеки има своя 
ясно различима физиономия, успехът на някой от екипа се възприема като 
успех на организацията и лидера. 
 Дори от тази “суха теория” има поуки за извличане. Защото е ясно, че нашият 
тим не работи все още с оптималния си к.п.д. 
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За г-н Президента, 16.03.2003 г., Материал No. 63 
 За разлика от медиите и експертите у нас, по света отделиха голямо 
внимание на значимите структурни промени, които Владимир Путин направи в 
системата за национална сигурност на Русия. 
 Федералната гранична служба (ФПС), създадена от Борис Елцин (174 000 
души!), минава към Федералната служба за сигурност (ФСБ). Разпуска се 
Федералната агенция за правителствена връзка и информация (ФАПСИ), 
самостоятелна от 1991 г. – тя осигурява секретността на правителствените 
връзки и върши електронно разузнаване (подслушване на телефони, следене 
на компютърни комуникации, банкови преводи и сделки чрез кредитни карти). 
Нейните функции сега си поделят ФСБ и МО. Федералната служба на 
данъчната полиция (ФСНП) също се разпуска, функциите й отиват към МВР. 
Създава се Държавен комитет за контрол над незаконното разпространение на 
наркотични и психотропни вещества. Към МО се учредява Държавен комитет по 
държавните отбранителни поръчки. 
 Путин заяви относно промените: “Анализът на ситуацията в силовия сектор 
показва, че заедно с противодействието срещу престъпленията срещу 
личността, една от най-важните задачи на държавата е борбата с незаконното 
разпространение на наркотиците и психотропните вещества. В никакъв случай 
не може да се твърди, че органите на властта в тази толкова важна сфера 
действат достатъчно ефективно и съгласувано.” 
 Всъщност, има няколко допълнителни причини за подобно радикално 
преструктуриране: 1. Новите заплахи от глобалния тероризъм заварват 
повсеместно системите за национална сигурност неподготвени, статични, лошо 
организирани и слабо координирани на фона на световната динамика на 
процесите - в тази връзка Путин работи систематично, последователно, с 
удивително тънко разбиране на проблемите и наложителните мерки (все пак 
той е от Системата) и нареди преосмисляне на стратегията за национална 
сигурност, на ролята и задачите на разните структури в системата за 
национална сигурност, в т.ч. на въоръжените сили; 2. Драмата със заложниците 
постави на дневен ред множество задачи, чието решаване е неотложно; 3. 
Наближават президентски избори и отсега се вземат мерки срещу всевъзможни 
изненади; 4. В изпълнение на политиката си за изправяне на вертикала на 
властта, Путин се стреми да въведе необходимата централизация и в силовите 
структури. 
 Повечето коментатори отбелязаха, че главният печеливш от тези 
реорганизации е ФСБ, основният наследник на КГБ. Нека напомним, че самият 
Путин има 16-годишен стаж в КГБ, после бе директор на ФСБ и от там бе 
изстрелян във висшите сфери на властта като премиер, а после и като 
президент на Русия. 
 Трябва да се признае, че наистина ФСБ укрепва значително – за разлика от 
нашата НСС тя е с полицейски функции, а сега освен спецчасти, се сдобива и с 
войски (от ФАПСИ и ФПС). 
 Както обикновено консервативните и либералните западни медии и 
правозащитните и либералните структури в Русия се отдадоха на неспирни 
критики срещу въпросните промени. Те посочват “тоталитарни” съдебни 
процеси, инициирани от ФСБ, назначаването на важни държавни постове на 
кадри от ФСБ (напр. ген. Александр Зданович е в надзора за сигурността на 
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държавната телевизия). Заговори се за полицейската държава и съвсем по 
инерция бе извикан духът на вездесъщия КГБ – стигна се до твърдението, че в 
момента ФСБ вече повтаряла структурата на КГБ, макар че извън нея е 
Службата за външно разузнаване (СВР). Според Сергей Ковалёв, значим 
съветски дисидент: “Реформите са естествена крачка за човека, който дойде от 
КГБ и се заобиколи с хора с аналогична биография.” 
 Слабата опозиция на Путин в Русия оценява промените като периодична 
ротация на кадрите, издаваща задълбочаващ се кадрови и идеен дефицит, 
каращ президента да се опира на управленски стереотипи и доказано лоялни 
му хора – Виктор Черкесов например, шеф на новия “Нарко”-Комитет е негов 
състудент и до перестройката “ловял” дисиденти в Ленинград. 
 Изтъква се безкомпромисността на Путин към тия структури и личности, 
позволили си да се изявяват като самостоятелни играчи на политическата 
сцена и да “отхапват” от властта му. С изключение на МО, всички силови 
органи, които биха могли да действат без санкциите на Путин сега са 
разпуснати или са преподчинени и лишени от оперативна самостоятелност. 
 Путин демонстрира твърда ръка и не оставя съмнение, че е скъсал с 
Елциновото наследство, че той управлява Русия. Но зад този подход се крие 
стремеж, аналогичен на реформите в САЩ, за оптимизация на системата за 
национална сигурност и на отделяните за нея ресурси и личен състав, за 
извеждане на вътрешната сигурност като категория с по-висша значимост от 
вътрешните работи. Поради много по-властовия в Русия пост на президента, 
при активното участие на секретаря на Съвета за сигурност при президента и с 
големия апарат, който е на разположение на Съвета, в президентството кипи 
сериозен труд по стратегическото преустройство на руската система за 
национална сигурност. Никой не би повярвал, че у нас аз сам (фактически) 
трябваше да готвя документите за един от най-важните, и дано не се окаже 
исторически КСНС, при това за 1-2 дни, нещо, което естествено се отрази на 
тяхното качество. 
 
 

За г-н Президента, 23.03.20023 г., Материал No. 64 
 Промяната в работата на нашия екип, започнала с Ирак, при която вече се 
събираме и обсъждаме, е пореден повод да се анализира (и проверява на 
практика) дейността на група хора, обединени от общи цели (и общ лидер) – 
една тема, която аз изучавам от години и преподавам в науката си за 
сигурността. 
 Разбира се, и най-добрият, задружен, единомислещ екип не би могъл да 
изтегли лидера си до такава отлична позиция, ако самият лидер нямаше своя 
вътрешна подредба от принципи, възпитание и порядъчност, които да го 
изведат на тази висота. 
 Разликата в изходните становища и прогнозите но колегите се дължеше в 
значима степен на това, че някои плащат данък на навика да се коментират и 
анализират събития, а не процеси. Но събитията се менят динамично, докато 
процесите си имат вградена логика: понякога се иска огромен труд да се вникне 
в нея. Нужно е да се следят сериозните научни публикации, а не само 
вестникарската пяна. За мен за кой ли път стана ясно, че в информациите на 
МВнР вярна е само фактологията и който се е доверил на изводите им, нерядко 
е бил горчиво излъган. 
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 Случилото се е добър повод за припомняне на някои истини за това – как да 
се създадат условия за един по-верен анализ. Те не са аксиоми, панацея, но 
според мъдрите хора - помагат. 
 За да бъде едно изследване по-ползотворно и дълбоко, за да работи групата 
по-ефективно и смислено, първата ключова дума е система. Т.е. - разглеждане 
на явленията и свойствата на обекта в система. По този начин те няма да се 
анализират разпокъсано, хаотично, несвързано, изолирано едно от друго, всяко 
едно само за себе си, няма да се скача от проблем на проблем, да се губи 
нишката на мисълта, да се пилее енергия. Интерес представляват системи със 
синергия, с умножаемост на свойствата, а не просто с механичното им 
събиране – аз мога да нося камъка 10 м, той – 20 м, а заедно го носим 40 м. 
 Втората ключова дума е процес. Т.е. обектът трябва да бъде възприеман 
като процес, който има минало, настояще и бъдеще и се изучава в неговото 
развитие във времето, а не се схваща като някакво моментно, статично, 
уникално състояние.  
 Третата ключова дума е логика. Т.е. във всички действия, влияния и 
отношения, на които обектът е функция, в които той встъпва или които 
поражда, е нужно да се търси логиката, съдържаща се в тях – това гарантира, 
че в оптимална степен ще се отчете взаимната зависимост, обвързаността на 
обекта с други обекти. Добре е да отбележим, че логиката не винаги се 
подчинява на “нормалната” линейна причинно-следствена връзка - може да има 
както нелинейност, тъй и т.нар. Обратна връзка, когато следствието също 
въздейства върху причината. 
 Четвъртата ключова дума е абстракция. Т.е. необходима е някаква степен 
на абстракция – поне известно отделяне на същественото от несъщественото, 
откъсване от емпириката и конкретиката, от присъщото и очевидното, та чрез 
аналогия, хомоморфизъм, хомология и др., да се хвърлят мостове към други 
области на познанието и да се използват идеи от тях. 
 Мисленето често е инерционен процес, обича да се опира на познати схеми, 
на натрупан опит, това води до психологически комфорт и особено когато се 
работи в група, където малко или много има конкуренция, предпазва от 
излагане. При нормални ситуации подобен подход на мислене по индукция 
дава верни резултати и не носи особен риск. Но в кризисни моменти той най-
често е грешен. Защото тогава всеки нюанс има стойност, дори на пръв поглед 
да е незначителен. Такива нюанси бяха влизането в СС на ООН на Германия, 
дори без право на вето, логичното осъзнаване на малките в Съвета за 
сигурност, че сега е техният час, антиамериканизмът на Чили и Сирия, 
опасността за Пакистан. Затова можеше да се предположи, че този Съвет за 
сигурност е по-сложен от предния. Беше също тъй наивно да се смята, че 
понеже имало традиции в Съвет за сигурност, и сега ще стане същото с новата 
резолюция. При условие, че целият свят разбра, че и с нея, и без нея удар ще 
има. Но без резолюция вината за провала на ООН би била на САЩ, а с 
резолюция, вината за провала на ООН би била на ООН, което се превръща в 
маша и одобрява имперска война. 
 Всеки анализ крие риск - само оракулите знаят всичко, но и те понякога 
вещаят не съвсем ясно, както е изпитал това Крез. За мен си смятам, че най-
много за да ми просветне, помогнаха пътуванията до Мюнхен и Гармиш. Като 
видях и чух Йошка Фишер, Доналд Ръмсфелд, Джоузеф Либерман, Джон 
Маккейн, Сергей Иванов, представители на Франция, Великобритания, 
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Испания, Китай, Индия, Пакистан, Израел, Иран, схванах доста вярно накъде 
отиват нещата. И се убедих, че трябва да пътуваме, да черпим вода от извора. 
 Не са малко тези, които смятат, че позицията на президента е достойна, 
държавническа, но закъсняла. Много спорна теза, но нека си я отбележим. 
Очевидно тук не се подкрепя виждането ми, че ние, секретарите трябва да се 
явяваме по медиите и разясняваме позицията на президента. Впрочем, от 
многобройните покани, които получавам за участия (и не ми се разрешава, а 
понякога отиват други колеги, макар че най-напред поканен съм бил аз), зная, 
че в медиите има глад за гостувания от президентството. 
 Войната в Ирак може да влоши политическия климат у нас и това ме кара да 
мисля, че има какво да се направи, за да бъде екипът ни по-сплотен и 
ефективен, отколкото бе преди година. 
 
 

За г-н Президента, 30.03.2003 г., Материал No. 65 
 Веднъж писах за Робърт Кейган, според когото съществуват дълбоки 
противоречия между САЩ и Европа. И ето - книгата му “За рая и силата” вече 
излезе на български! Да уточним, че Робърт Кейган е сред най-изявените 
идеолози на тази американска администрация, ястребът над ястребите на 
която Ричард Пърл (стратегът на войната в Ирак!) току-що подаде оставка 
поради съмнителен бизнес от позиция на силата (и отличната си 
осведоменост)… 
 Робърт Кейган пише, че САЩ и Европа “вече нямат обща стратегическа 
култура”, те са “фундаментално различни”, “бездната помежду им е по-голяма 
от всякога и се разраства с обезпокоителна скорост", “американците са все 
едно от Марс, а европейците от Венера: те постигат съгласие по много малко 
въпроси и се разбират все по-трудно”; “разделението на труда се състои в това, 
че САЩ приготвят вечерята, европейците мият чиниите”, "тенденцията на 
разделяне може да се окаже необратима”. 
 Основното различие е по “първостепенния въпрос за силата - доколко е 
ефикасна, морална, желана” Американците виждат света разделен между 
добро и зло; между приятели и врагове: свят на Хобс - на война на всеки срещу 
всеки, в който силата е  основен регулатор на йерархии и отношения. САЩ 
клонят към едностранни действия, с все по-малка готовност да действат чрез 
ООН и все по-малка склонност да сътрудничат с другите за преследване на 
общи цели; по-скептично са настроени към международното право и 
демонстрират по-голям стремеж да действат извън неговите структури, ако 
сметнат това за нужно и дори само за полезно; предпочитат политиката на 
принудата пред убеждението, поставят ударението върху наказателните мерки 
и санкциите, върху тоягите (“когато държиш в ръката си чук, всички проблеми 
започват да ти изглеждат като гвоздеи”). 
 Европейците-кантианци виждат света много по-комплексно, опитват се да 
влияят на другите по-внимателно и индиректно, по-търпими са към неуспеха, 
по-търпеливи, когато решенията не се постигат бързо. Те обръщат гръб на 
силата, движат се към свят на закони и правила, на транснационален диалог и 
сътрудничество, към постисторическия рай на “Вечен мир” и относителен 
просперитет. Изповядват мирното регулиране на споровете, международното 
право, преговорите, убеждението, а не принудата, т.е. те използват 
поощренията или морковите; изтъкват процеса пред резултата, контакта пред 
контракта. 
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 Американците предявяват претенция за “съвършена” (т.е. абсолютна) 
сигурност, “следствие от водения векове наред защитен от два океана начин на 
живот”, европейците познават само една сигурност – несъвършената (т.е. 
относителната); те знаят какво значи да живееш лице в лице с опасността и в 
съседство със злото, тъй като са го правили много столетия.  
 За Робърт Кейган краят на Студената война, доведе “до увеличаване на 
дисбаланса на силите и до изчезване на общия съветски враг, и не само 
изостри различието в стратегическите перспективи, но и промени естеството на 
споровете”. И друг път съм давал такъв пример - два гранитни блока в 
постройка са скрепени с мощна скоба: махнем ли скобата, те дълго време 
остават като съединени - и при сътресения, сякаш “помнят”, че са свързани. 
Ала при силен трус започват да се отделят - постепенно или отведнъж. Така са 
САЩ и (Западна) Европа. Тия два гранитни блока 45 год. бяха здраво скрепени 
от скобата на съветската заплаха. С падането на Берлинската стена тази 
мощна скоба бе премахната и 13 години двата блока стояха плътно един до 
друг, сякаш все още скрепени здраво. Въпросът сега е дали тяхното 
отдалечаване, този стратегически дрейф в различни посоки ще бъде 
постепенен или шоков. Но различията им са същинни, ценностни, много трудно 
управляеми и примирими. 
 Шега – книгата ми “Измерения на сигурността” е като виното: колкото повече 
отлежава, по-вярна става. Много от днешните процеси са очертани в нея. 
Имаше упрек в антиамериканизъм и писания срещу НАТО. За НАТО моята теза 
си остава: НАТО е повече средство, а ЕС - цел на външната политика; боя се 
интеграцията ни да не спре с НАТО и да станем периферия на друго 
геостратегическо и цивилизацонно пространство; ролята на НАТО отслабва – 
Алианс без мисия в пост-биполярния свят на коалициите от желаещи с 
променлива геометрия и размити принципи и цели. По раздалечаването на 
САЩ и Европа писах за двете алтернативи на политиката ни: европеизъм 
(изборът ми) и атлантизъм. Тези 2 сложни алтернативи пред България отчитат 
новите отношения Европа-САЩ, процесите в НАТО, баланса между 
европейското и атлантическото й крила. Те са избор, дето всеки политик трябва 
да направи рано или късно. 
 Верността на много от изводите ми, а и отличният анализ на проф. Димитър 
Иванов в “Труд” пак ме карат да се питам: защо се боим да полемизираме в 
публичното пространство? Ние сме отдали медиите на Иван Кръстев, велизар 
Шаламанов, приятеля Димитър Йончев, още 2-3 души. Нас ни няма, тихи на 
своя Олимп. Президентът не може всеки ден да брани позицията си. Добрата 
изява ще е плюс за президента, лошата - минус единствено за мен. А не съм 
само аз - имаме поне 5-6 силни, словесни, пишещи експерти. Защо да се 
лишава страната от умни хора с един-едничък читател, та било то президентът, 
вместо да ги чува и цялото общество. 
  
 

За г-н Президента, 06.04.2003 г., Материал No. 66 
 Войната в Ирак отклонява вниманието от родните проблеми. А те 
непрекъснато се изострят и не заслужават оставането на втори план. Особено 
влошаващата се криминогенна ситуация. 
 Взривеният луксозен джип на (жената на) районния прокурор на Перник за 
малко да потроши стъклата и на моя апартамент: ние живеем в един блок. [В 
Перник се смята за публична тайна], че този прокурор е свързан [с лица със 
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съмнителна от криминална гледна точка репутация], че той 3 пъти поне е 
предлаган за наказание, но е със здрав гръб в София, че е нарицателно 
явление.  
 След доста клевети и лъжи по мой адрес се мъча да не се терзая какво става 
в Перник, но ... [в града мнозина говорят], че там това ... не е единственият 
прокурор с връзки с ... подобни лица, че съдии изпълняват директни указания, 
че групировки са опитомили 2-3 депутати, че са си поделили дори 
ръководството на РДВР.  
 Да беше само Перник! Колкото и оголени да са нравите в града ни, той не е 
изключение. И в София нещата са трагични. Няма друго определение, освен 
“лудница” за Главна прокуратура. А наистина - там царят параноя, страх, 
деспотизъм. Възлагат се предварително предрешени становища, които трябва 
само да бъдат обосновани. Скриват се и спират дела, вземат се пари от 
бизнесмени и политици. Впрочем, това също е публична тайна. 
 За политизацията ... на Иван Григоров и близките му помощници ... битуват 
легенди. 
 Ами за МВР? Колега-секретар ми каза, че някъде някой бил говорил, че съм 
кадрувал МВР. Това е поредната инситуация – като разнасяното, вкл. и в 
нашата сграда..., че съм устроил вече половината си роднини на работа. 
Драмата на МВР е, че там корупцията продължава. А повечето от най-
корумпираните знаят, че знам за тях или поне го подозират. И наистина – 
мнозина (някои от тях почтени хора) ми разказват за беззакония, далавери и 
своеволия... Имам представа какво става в Пожарната, в Гранична полиция (на 
разни ГКПП и Аерогарата). Как да не смятам, че Валери Григоров най-малкото 
се досеща за безочливата корупция? За комбинации и безобразия говорят в 
Националната полиция, на по-ниски нива и в НСБОП, и в НСС. 
 За някои твърдения има и писмени сведения, анонимни за жалост. Както е за 
Гражданска защита, за Агенция за бежанците, за Министерство на 
икономиката, за бивш заместник-министър на отбраната “фармацевт”, за някои 
министри. Чет нямат. 
 За политиката на приватизация, целяща откровен грабеж е излишно да пиша: 
тя се опитва да стане пред очите на всички. С други думи, нищо ново под 
небето - от 1992 г. виждаме една и съща картина. Променят са само мащабите 
и актьорите. 
 Разликата днес обаче е много съществена: ние в тази сграда, всеки от нас от 
своята камбанария, носим също отговорност за ставащото. 
 Символично в тази насока е едно отворено писмо тия дни, което бе 
адресирано и до президента – от Слави Бинев. Няма да се включвам в общия 
хор на всички, които казват - а самият Слави Бинев какъв е?! Нашето общество 
непрекъснато гледа кой казва, а не какво казва, макар че най-често именно то 
е по-важното. 
 Писмото на Бинев е силно, жестоко справедливо. Държавата е проядена от 
престъпност, от престъпни помисли и деяния на бандитите и властта. 
Изградена е мрежова, децентрализирана структура от престъпни интереси.  
 Както винаги на Балканите въпросът е не дали престъпността е във властта, 
а колко от нея притежава. Западът прекрасно знае, че Джинджич бе убит 
защото в жаждата си за бързо забогатяване той се бе заиграл с един от 
престъпните кланове за сметка на останалите. 
 Аз като депутат, Мариана Борисова като окръжен прокурор и Димитър 
Огнянов като председател на Общ.съвет през 1992 г. опитахме да ударим 
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корупцията в Перник... Срещу нас изпонаскачаха “бизнесмени”, напазарували 
си местни политици, нахранени с магазини, петна за строеж и привилегии от 
пуернишки и национални лидери..., получили щедри жестове, ангажименти и 
армагани... От тежките удари, които понесохме и които опропастиха добре 
тръгналата ми политическа кариера знам, че времената на Матросов са 
минали. Сам срещу системата е огромен риск, а пък днес си е чисто 
самоубийство. Системата трябва да се промени, но не с донкихотовщина и 
гладиаторски сражения под възгласите на тълпата, а с общи, координирани, 
смели политически усилия. 
 Да, това са само думи. Но прогнилостта на нашата държава; нарастващата й 
неуправляемост ... ; бомбената истерия в съдебните палати; пернишкият 
прокурор; шефът на районния съд в Плевен, пил кафето си със застреляния 
пред очите му бандит и сводник, са симптоми на задълбочаваща се болест на 
държавността: по-страшна от грипа-убиец (той както биотерористично Оръжие 
за масово унищожаване може да промени радикално света). 
 Има какво да се промени в законите и то общо-взето се знае. Конституцията 
също трябва да се “пипне”. Но специалистите, с които говоря ги наричат 
конвенционални, палиативни мерки. Те ще останат в рамките на сегашното 
статукво и дори ще го задълбочат. Да се върнем към писмото на Слави Бинев: 
нищо не пречи и при тези закони Георги Илиев да бъде осъден - дори за побоя 
в “БИАД” - макар че за всичките негови дела се знае всичко и той е дръзко 
предизвикателство за цялото общество. 
 
 

За г-н Президента, 13.04.2003 г., Материал No. 67 
 Шоковото рухване на Саддам поставя и света, и нас в нова, качествено 
различна ситуация. Адептите на проамериканската позиция в страната 
употребиха ярко бързия край на битката за Багдад като доказателство за 
правотата си и получиха право на триумфална обиколка из информационното 
пространство. 
 Стриктно играещ по правилата, можех само безучастно да наблюдавам тези 
3 седмици стратегия, която не разбирам - на практическото ни отсъствие от 
медиите. За мен не е вярно, че: 1. Че е достатъчно президентът да говори 
веднъж в месец; 2. Че участието на секретарите в обществения дебат носи риск 
за президента; 3. Че има два паралелни свята – на политиците и на 
политолозите (и който иска да е в единия, да излезе от другия) - политиката ни 
често се формира първо от политолози. СДС и Иван Костов добре знаеха това 
и имаха “придворни” анализатори, които до ден днешен текат от всяка медия. И 
не е странно, че ... в НДСВ просто ги приватизираха за своите си цели. 
 В кризисни моменти всичко е обект на дискусия, на битка за душите и 
умовете на хората. Ястребите мобилизираха всички ресурси, бяха ежедневно 
навсякъде и формулираха позициите си като отговарящи на националните 
интереси. Опонентите им оставиха впечатление, че бранят лична или партийна 
позиция. “Нашето” пространство е оголено, Кьосев, Ивайло Дичев, Андрей 
Бунджулов са умни, но сами за себе си..., Андрей Райчев е в измисления свят 
на свои конструкции, лявата парламентарна група е без изразител на 
концептуално мислене (Андрей Пантев е ситуиран там като Другото мнение), 
перото на Велислава Дърева е преднамерено, а “Дума”  сякаш става одеснява. 
И за капак ние мълчим. Добре поне, че не посипахме косите си с пепел. 
Впрочем, сега вече е малко късно. Всеки опит да поставим темите, които навън 
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се дискутират, в тоя момент си е загубил смисъла: ще питат къде бяхте досега? 
Нека стиснем зъби и погледаме чуждия триумф.  
 При еуфорията на победителите може да има краткосрочни негативи за 
президента. Смазващата победа на Коалицията повлия на доста хора, иначе 
мислещи като него. Те казват: 1. САЩ са господари на света, трябва да се 
впишем в техния световен ред; 2. САЩ са отмъстителни и той (президентът) ще 
усети това и скоро, и на изборите; 3. Може да се стигне дори до маккартизъм у 
нас; 4. Той трябваше да потисне емоциите, вътрешния глас и си остави място 
за маневриране, да е по-йезуит; 5. Заедно със Сергей Станишев той не изигра 
добре ситуацията и стана проводник на лявата, а не на националната позиция; 
6. Не бе дадена ясна  оценка на ужасния режим на Саддам; 7. Няма начин САЩ 
и Европа да не се разберат, а България ще изконсумира двойно минусите от 
двойствената си позиция; 
 Логични настроения - спор няма. Но в дългосрочен план (ако се прояви 
издръжливост и спокойствие) позицията по Ирак би трябвало да донесе 
позитиви на президента: 1. Редът в Ирак е все още далеч зад хоризонта; 2. 
Тероризмът след Ирак не ще отслабне, дори напротив; 3. Войната трудно ще 
бъде напълно лeгитимирана със задна дата 4. Високомерието и отказът на 
САЩ да се опират на ООН ще продължи да ражда несъгласие; 5. 
Възстановяването на Ирак ще сблъска редица интереси; 6. Екстремизмът на 
Паси и Cо. ще им изиграе лоша шега... 
 Въпреки стратегическите плюсове от позицията за сметка на някои 
тактически минуси, за президента изникват редица проблеми: 1. Дискусията 
за идентичността му (като президент) започна и той не може да е извън или над 
нея; 2. Прегръдката на БСП се засилва и може да го задуши ...; 3. 
Парламентарна република сме, аналогиите с други региони не работят, но 
проучвам държави, в които при тиха, вряща под повърхността икономическа 
криза (но реална, не като 1996-97 г. у нас) капакът на скороварката изведнъж 
литва и президентът не остава невредим, понякога предсрочно сдава 
правомощията си; 4. При засилващото се присъствие на САЩ у нас – 
политическо, информационно, в структурите за сигурност (длъжни сме да 
отворим архивите си там), с военни бази…, ще има обратна реакция в 
обществото, която може да узрее по-бързо, макар медиите да се потрудят в 
обратната посока – очаквам президентът да е принуден да съчетае центристка 
позиция с някакъв мек антиамериканизъм; 5. Добре е ние да продължим да 
участваме в мероприятия на правителството: така получаваме информация за 
това, което се прави; но е разумно да ограничим до минимум участието си в 
работата на парламента – имам пред вид в мероприятия и заседания на 
комисиите: едно, че там позициите ни съвпадат с БСП, второ, че без да имаме 
равни права с депутатите в дискусията, ние сме съучастници в решенията – 
“Вашите хора бяха там!”; 6. “Подялбата” на приоритетите – правителството със 
САЩ и НАТО, президентът – с Франция/Германия и ЕС, може да ни отвори ново 
поле за дейност, но би могло и да ни изиграе лоша шега, ако не намерим 
подходящия баланс. 
 За мен е вярна мисълта на човек, съпричастен с каузата на президента: 
Произвеждайте не новини, а резултати. Новината много повече зависи от това 
как е препредадена от медиите. 
 
 

За г-н Президента, 20.04.2003 г., Материал No. 68 
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 Подготовката и резултатът от лекцията пред Българското дипломатическо 
дружество не бива да се драматизират: 1. Видни анализатори по света 
констатират концептуален дефицит след Ирак; 2. Временно в емоционален 
план сме в неизгодна позиция; 3. Информационната среда не разполага към 
такъв тип речи, а и за тях трябва пропагандна подготовка; 4. Народът ни има 
съвсем други грижи: бедност, здраве, престъпност. Политиците си поиграха на 
война, сега - бегом в реалността... 
 Освен това в медиите цитираха важни пасажи от речта, тъй че: 1. Не се чу 
въпросът: Какво всъщност искаше да каже?; 2. Никой не забеляза известната 
вътрешна противоречивост; 3. Разбра се – това е политическа реч и на нея не 
може да се гледа (а как иначе!) като на доклад пред научна конференция. 
 Тезата, че България е “участник във воюващата коалиция” е политическа 
декларация, на нея сред нас право има само президентът. Приемам я като 
указание. Но би трябвало по-прецизно да се каже за реакцията срещу 
глобалното лидерство на САЩ – да, против могат да са ядрени държави 
(Франция, Русия, Китай) и терористични мрежи, но е невярно смесване на 
понятията, че тези несъвместими актьори ще се обединят. Това са различен 
тип съпротива - първата е “отгоре”, конструктивна и търсеща  плуралистичен 
световен ред, другата е “отдолу”, деструктивна и стремяща се към 
анархистичен световен безпорядък. 
 Да, политически “Европа бе разделена от Ирак”, но по-скоро  бяха разделени 
правителствата, не европейските народи. Ала и политическото разделение не 
бе механично: при дисекцията се вижда, че със САЩ основно са: 1. 
Геополитическият rimland (като по учебник! – Великобритания, Испания, 
Португалия); 2. Ултрадесни и/или неоконсервативни асоциални правителства 
(Испания, Италия); 3. Довчерашните сателити на СССР, които промениха 
системата си, но съхраниха сателитното мислене и са сякаш без капка 
съзнание за мисията за еманципирането на Европа и оцеляването й като 
значим глобален фактор.  
 Далеч съм от буквалната аналогия, но ме порази анализ за тълпата при 
падането на скулптурата на Саддам: че е лумпен-маргинализиран пласт от 
народа, който вкл. поради жестокия режим и държавното изхранване, е 
неспособен към отговорно поведение, самостоятелност; зависим е наркотично 
от силата, от властта, от обладаването на господаря. Това е възбудило у него 
не съзнателни, а несъзнателни чувства и страсти – да се “отдадеш” на новия 
господар и докажеш харемна покорност. 
 Добър бе цитатът от Мишел Барние. Но още от 1998 г. в статии и през 2000 
год. в книгата си, говорейки за европеизма като възможност за нашата външна 
политика да намери достойно място в европейските интеграционни усилия, в 
разширяването на европейското пространство на сигурността, аз пиша за “по-
самостоятелна, по-смела, силна и еманципирана Европа, в Европа с повече 
Европа и с по-малко САЩ”. Президентът не може да цитира свои сътрудници, 
но пък и Барние не е автор на идеята за “повече Европа”. А постигане на ESDI 
(European Security & Defence Identity) вътре в НАТО е оксиморон. Тя ще се 
развие ефективно, ако има капацитет и извън НАТО, за да действа “там и 
тогава, когато по различни причини” САЩ, а не НАТО “не желае или не може, 
не бива да поема отговорност”. За това обаче се искат финанси и още повече: 
смелост и визия! 
 Ние трябва да стискаме палци за оцеляване на НАТО. Но: 1. Има 
неразрешено (а дали е разрешимо?) противоречие между 
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Северноатлантически алианс и Евроатлантическа общност. И разликата не е в 
едната буква: още през 1993 г. писах - НАТО има бъдеще само ако се развие в 
ЕАТО; 2. Като казваме “ефикасен отбранителен инструмент”, “система за 
колективна отбрана”, трябва да знаем от кого и от какво ще отбранява НАТО 
своите членки и не е ли по-точно да се мисли за НАТО, трансформирана от 
организация за отбрана в организация за сигурност, вкл. за управление на 
кризи от невоенен характер; 3. ЕС не можела да изработи единна политика в 
отбраната и сигурността. Но войната в Ирак доказа старата моя теза: което 
важи за ЕС, се отнася фактически и за НАТО, защото до вчера 11 европейски 
страни (вкл. всички “обструкционисти”) бяха и в ЕС, и в НАТО, т.е. и тук, и там, 
те следват националните си политики и интереси; 4. Никога не бих посъветвал 
президента да засяга отказа от консенсуса при решенията в НАТО: от това 
България само ще загуби; 5. Всяка метафора заживява свой собствен, 
неподвластен на волята ни живот. Затова се сепвам винаги щом чуя, че 
България “може и трябва да стане “мост на НАТО” към Западните Балкани, 
Черноморския басейн и [дори] Кавказ”. Знам  какво се подразбира, но знам и че 
при конфликт взривяват мостовете или ги държат под снайперски обстрел. 
 Като страна в конфликтен регион, с ерозирана идентичност и в икономическа 
криза, България има стратегически интерес от “световен ред, чиито опори са 
ООН, ЕС и НАТО”. То е така не само защото вярваме в легитимността и в 
“силата на правото над правото на силата”, а понеже всеки друг световен ред 
ще е много по-рисков за нас, без надеждни опори, котви и репери. 
 
 

За г-н Президента, 27.04.2003 г., Материал No. 69 
 Цяла България получи тема за размисъл, разговор и разпри, оставила на 
заден план даже светите Великденски празници. Това доказа - на Бойко 
Борисов трябва да се гледа първо като на политик.  
 При всеки изход от водевила с оставката, Бойко Борисов ще спечели – или тя 
няма да бъде приета и това ще го издигне на пиедестал - само че на жив бял 
кон (на който той ще влезе в МВР и тежкò на министъра); или тя ще бъде 
приета и народът ще си каже - ето, Бойко Борисов посочи истината за 
свързания с мафията политически елит и този елит не му прости, изхвърли го – 
него, мъченикът на битката с престъпността, националният герой. А той бе (и 
сигурно ще продължи да е) хем Робин Худ, хем във властта! 
 След това..., което Бойко Борисов направи от “Неделя 150”, ако зависеше от 
мен, президентът щеше още в неделя да свика Симеон, Петканов, Бойко 
Борисов - с Доклада, веднага! Аз не бих се поколебал незабавно да върна 
Докладната записка и да им кажа - не, не струва! Ако това е, което МВР знае за 
престъпния свят, значи МВР просто не е на нивото на отговорностите си! В тази 
обидно непълна и семпла записка липсват цели звена от организираната 
престъпност. Най-важното - тя драстично се разминава с това, което Бойко 
Борисов обяви. 
 Защо обаче народът целокупно почти застана на страната на Бойко Борисов, 
на “човека с най-високия рейтинг в държавата” ? (Макар че според MBMD през 
последните 5-6 месеца рейтингът на Бойко Борисов постоянно пада от 80% до 
60% - и това също е нюанс към оставката). 
 Отговорът (или част от него) е в процесите, протичащи у нас през последните 
10-15 години. Нашето общество необратимо се деинтелектуализира, става все 
по-ниско технологично и по-малко образовано (дори грамотно). То гледа 
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сапунки, порно и екшъни, които не искат умствено усилие; слуша пошъл фолк и 
рап; не чете дълбоки книги. Кой пътува вече сутрин от Перник за София - 
секретарки, продавачки, мацки, охранители, редови бачкатори, не като преди: 
студенти, преподаватели, инженери. 
 Всичко, което отхвърля действителността и чувства в себе си поне някаква 
способност, умение, воля за по-добър живот - бяга от тук. Коя държава би 
издържала на подобна селекция!?... 
 Смазан от страха за утре, зает само с оцеляване народ ще си пада по Бойко 
Борисов...! Бойко Борисов е отрицание на онова, което потиска хората - убит 
дух, разядена психика, разбито самочувствие, смачкана полова потентност. 
 И друг път съм писал - Бойко Борисов е диагноза на нашето общество. Но и 
аз не съм предполагал колко точно е моето твърдение. Това е много сериозен 
повод за размисъл за президента. 
 И Георги Първанов, и Бойко Борисов (ще) са антиподи на сегашния 
политически елит в съзнанието на масите. Твърде вероятно е пътищата им да 
се пресекат и те да се окажат главни политически противници. В този бъдещ 
сблъсък: 1. Бойко Борисов ще се възприема като отрицание на статуквото, а 
Георги Първанов – като част от това статукво; 2. Бойко Борисов минава с 
лекота през идеологическите и политическите разделения, а Георги Първанов - 
трудно, почти невъзможно; 3. Бойко Борисов е първичен, мъжкар, решителен, а 
Георги Първанов – деликатен, размишляващ, изчакващ; 4. На Бойко Борисов не 
му пука от нищо, сече директно, кара напряко, а Георги Първанов се 
съобразява с ред неща, маневрира, говори витиевато; 5. Бойко Борисов е 
човекът от народа, а Георги Първанов - човекът от политиката; 6. Бойко 
Борисов се е борил с престъпността, настоявал е за промени, не е виновен, че 
нищо не се направи, а Георги Първанов свикваше съвети-говорилни и носи 
вина, че нищо от това, което искаше Бойко Борисов не бе направено; 7. Бойко 
Борисов има висок рейтинг, извоюван самостоятелно, а Георги Първанов има 
не лош рейтинг, но главно заради институцията; 8. Бойко Борисов е нещо още 
неопитано, той е самата противоположност на начина, по който страната беше 
управлявана досега, а Георги Първанов няма как да се дистанцира от 
досегашното тотално неефективно управление. 9. Бойко Борисов е с ореол на 
мъченик, страдалец, биткаджия, а Георги Първанов търпи минуси от 
отрицанието, с което се гледа на привилегиите на властта - охрана, ритуали, 
приеми, плюс критичния в края на 5-годишния мандат на президента 
популистки въпрос: и какво толкова той направи? 10. Бойко Борисов разполага 
с финансови средства, които ще му позволят да изгради екип вън от 
политическата система, та дори и задкулисен, а Георги Първанов може да има 
екип само от системата - по партийна линия и най-много в президентството. 
 Бойко Борисов е символ за домодерна постдемократичност, ако можем да 
употребим такъв неологизъм. Това е знакова аполитичност на обществото, 
ясен отказ от съпричастност към партийността и към самата политическа 
същност на демократичния процес. 
 В тази ситуация президентът не може да си позволи директен  сблъсък с 
Бойко Борисов. Ако все пак Симеон реши да приеме оставката му, ОК - Бойко 
Борисов има само една възможност - да се яви на изборите за кмет в София - 
не най-доброто място за подобна изява. Слава Богу, до президентските избори 
има много време. Но и то не е съвсем гарантирано, ако се тръгне на решителна 
промяна на политическата система (напр. към президентска република). 
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 Даже опасността “Бойко Борисов” да е тук преувеличена, обществото ни 
показва болестни симптоми на мислене, ставащо податливо на внушения... 
Президентът трябва да се бори с тази тенденция, защото отсега нататък тя 
ежедневно и подмолно ще подяжда неговите шансове за втори мандат. 
 
 

За г-н Президента, 04.03.2003 г., Материал No. 70 
 България си остава страна на парадоксите и престъпността у нас ще расте 
заедно с рейтинга на главния борец срещу нея. 
 Рано или късно ще стане невъзможно повече да се отлагат неотложните 
промени, които са законодателни и персонални. Но и структурни, а именно те 
са най-подценявани. В този вид МВР е осъдено на неефективност и няма 
аналог в ЕС и НАТО.  
 МВР е механичен сбор от ред структури: полицейски (Национална служба 
“Полиция”, НС “Жандармерия”, НС “Гранична полиция”, НС “Борба с 
организираната престъпност”); охранителни (НС “Жандармерия”, НС “Гранична 
полиция”); паравоенни (НС “Жандармерия”); информационни (НС “Сигурност”, 
НС “Борба с организираната престъпност”); спасително-аварийни (НС 
“Пожарна и аварийна безопасност”). Една от идеите е създаването на нещо 
като ФБР. 
 Исто/е/рията около Бойко Борисов също е повод за напомняне за ФБР, 
колкото далечни и неточни да са аналогиите между Бойко Борисов и Джон 
Едгар Хувър (за едни суперпрофесионалист, а за други - морално чудовище), 
ръководил ФБР близо 5 (!) десетилетия.  
 Антъни Самърс пише в “The Secret Life of John Edgar Hoover…”: “Снемем ли 
от Джон Едгар Хувър маската на защитник на обществото от грабителите и 
убийците, ще видим изцяло корумпирана личност.” В същото време малко след 
смъртта на Джон Едгар Хувър един зрител задава в писмо до NBC типичния 
за масовите нагласи в САЩ въпрос: “Ако ги нямаше Джон Едгар Хувър и ФБР, 
как ние с вас щяхме да съществуваме?”. 
 8 президенти: Кулидж, Хувър, Рузвелт, Труман, Айзенхауер, Кенеди, 
Джонсън, Никсън все по-неохотно понасят Джон Едгар Хувър - той е синоним 
на сигурността и базисните ценности на обществото на САЩ - но и на страха. 
“Пропагандата отдавна е сътворила от него мит, благодарение на който 
американките-домакини се чувстват в безопасност. “New York Post”: “Това, че 
човек с изкривена психика, способен да извърши голямо зло, стана символът 
на стабилността и доброто, е парадокс на нашето време”. Според 
председателя на Върховния съд Уорън Бъргър: “Джон Едгар Хувър въплъти 
Американската мечта, ала същевременно редица психиатри смятат, че в 
нацистка Германия той би заел един от най-високите постове”. Дон Едуардс, 
конгресмен, твърди: “Войната на ФБР срещу американците, които не бяха 
престъпници, но не съответстваха на параметрите на американския гражданин, 
приемливи за Джон Едгар Хувър, се лепват като петно върху всички наши 
претенции да се наричаме свободно общество.” 
 Добре известни са някои от най-негативните черти на JEH - с перфектен PR, 
расист, популист, подкупен. И хомосексуалист, но е преследвал сурово видни 
личности-хомосексуалисти и на мнозина от тях с компромати е разбивал 
успешната кариера. 
 Джон Едгар Хувър е смятан за опората на обществения ред в САЩ, докато 
всъщност е поддържал най-топли дружески отношения с доста най-известни 
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мафиотски босове: напр. Франк Костело и Мейер Лански, като ползата доказано 
е била всеобхватна и взаимна. 
 Джон Едгар Хувър се е заигравал с едни клонове на мафията за сметка на 
други и внимателно е следял неговите “избраници” да излизат сухи от водата. 
Те пък се грижили за човешките му слабости и удоволствия. Като при това са го 
държали здраво с нагледни доказателства за неговата уязвимост – 
хомосексуализма му. 
 Впрочем, както често се случва в САЩ (кой знае, може би от някои следващи 
избори то ще стане практика и у нас), не само Джон Едгар Хувър, а и всеки 
президент е трябвало да се “сроди” с големите пари, които рядко са от най-
чистите. Удивително “мръсни” са например парите на Джоузеф Кенеди, без 
които е невъзможно синът му Джон да стане президент (Да не говорим за 
оргиите, които съпътстват и Джон, и брат му Робърт през бурния им и кратък 
път из върховете на американското общество - за които Джон Едгар Хувър 
упорито е трупал данни и е снабдявал с тях Линдън  Джонсън).  
 Нищо чудно, че една от най-реалните версии за убийството на братя Кенеди 
е свързана с дългата ръка на мафията, чрез босовете на редица нейни кланове 
- Сам Джанкана (в Чикаго), Сантос Трафиканте (Флорида), Карлос Марчело (Ню 
Орлеан), Джоузеф Чивело (Далас). Може би с помощта на ФБР и ЦРУ? 
 Никсън е първият президент, изгорял заради подслушване на политическия 
противник, но не е първият, който е вършил това: Джон Едгар Хувър му 
заявявал, че от Рузвелт насам, всеки президент е ползвал ФБР за подслушване 
и следене, които не са имали нищо общо нито с националната сигурност, нито с 
борбата с престъпността, а са били с политически цели. И всеки от тези 
президенти ставал зависим от Джон Едгар Хувър. Най-добрият осведомител 
на фамозния сенатор Джоузеф Маккарти е разбира се Джон Едгар Хувър. 
 Джон Едгар Хувър се промъква до върха умело, прикриващ слабостите си, 
играещ върху най-първичнини потребности за ред и сигурност, градейки култ 
към себе си - за неподвластната на съблазни и корупция силна личност, за 
твърдата ръка. После Джон Едгар Хувър стиска здраво в клещи политиците и 
обществото и стои дълго на своя връх непоклатим, побиващ ледени тръпки. 
Докато смъртта не си го прибере най-сетне. Защото само над нея той няма 
власт. 
 А.Самърс казва: “Дългото царстване на Джон Едгар Хувър в атмосфера на 
фалшивото обожание можеше да има място само в общество, ръководено от 
хора, насърчавали неговите тайни злоупотреби и публично лицемерие; вкл. 
президентите - и републиканци, и демократи, които се примиряваха с 
произвола му, т.к. това отговаряше на техните политически цели”. Или както 
пише по този повод вицепрезидентът Уолтър Мондейл: “Не е възможно да 
обезпечим надеждно нашите свободи, ако сляпо вярваме в добрите намерения 
на хората, облечени с огромна власт.” 
 
 

За г-н Президента, 11.05.2003 г., Материал No. 71 
 Напоследък от френски преведоха ред значими книги: Жан Зиглер, “Новите 
господари на света”; Ерик Лоран, “Войните на семейство Буш”; Еманюел Тод, 
“Залезът на империята” (най-добрата). Френският поглед е важен и понякога - 
оригинален. 
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 В анализа на Еманюел Тод няма преднамерен антиамериканизъм. Едно е да 
си анти принципно, друго - по принцип. У нас съвсем трето е, когато същите 
неща ни ги каже някой отвън - като Тод. 
 Според Тод светът е на път да открие, че може без САЩ, но САЩ - че не 
могат без света, че вече минават от състояние на полезност към състояние на 
безполезност и изпитват страха да станат ненужни, страха от изолацията. От 
1990 до 2000 г. търговският им дефицит нараства от 100 на 450 млрд. дол. и за 
да го балансират, САЩ се нуждаят от равностоен приток на външни капитали. 
Икономическата мощ на САЩ спада, те се превръщат в хищник: засилва се 
способността им да грабят от световната икономика. Принудени са с 
политически и военни средства да бранят своята хегемония, така че да 
поддържат жизнения си стандарт. САЩ не могат да се разглеждат повече като 
миролюбиви по природа: виждаме агресивно поведение и все по-
авантюристична политика на зле контролирана каста. Целта на САЩ не е 
защита на либералната демокрация (тя се изпразва от същност), а: 1. Повече 
пари и власт, за тия, дето и така са най-богати и най-силни; 2. Снабдяването с 
капитали и стоки; 3. Политическият контрол върху световните ресурси. 
 Това че САЩ са бездънна яма, поглъщаща стоки и капитали; че потребяват 
повече, отколкото произвеждат; че са нужният консуматор, се приема от света 
като благодеяние; търговският им дефицит е имперски данък, събиран 
доброволно и ловко; всички народи се държат като планетарни поданици на 
САЩ. 
 В САЩ има социална поляризация от римски тип: развива се плутокрация, 
расте плебсът - тия понятия не означават само обем на богатството, а че то не 
е от производствена дейност, ами от политическото господство над света. За 
САЩ укрепва тенденцията към империя, те са на етапа “panem et circenses”, а 
не на “новата икономика” и “информационните магистрали”. 
 В САЩ демокрацията се изражда в олигархия. В недрата им се сблъскват 
елитаризъм и популизъм, запазва се всеобщото гласуване, но десният и левият 
елит са се договорили да възпират всякаква преориентация на икономическата 
политика, която намалява неравенството. Налудничав свят, в който след 
титаничен медиен сблъсък изборната игра трябва да запази  статуквото. 
Доброто разбирателство сред елитите не дава на политическата система да се 
разпадне, дори щом всеобщото гласуване подсказва криза (вж. изборът на 
Джордж Буш-младши).  
 С театрален милитаризъм САЩ: 1. Поддържат безредието, за да оправдаят 
глобалното си военно присъствие и да крепят илюзията за една нестабилна 
планета, нуждаеща се от тях; 2. Унижават джуджета във военен аспект (Ирак, 
КНДР), т.к. само това им позволяват техният реален потенциал. 3. Разработват 
нови и нови оръжия в надпревара, която не трябва да спира. 4. Превръщат 
базите си в банкови клонове за раздаване на субсидии на местни лидери. 5. 
Издигат тероризма в глобална сила и институционализират състоянието на 
постоянна война: нека изчерпят енергията си в тая ерзац-“война с тероризма”. 
Щом те упорито желаят да покажат своето всемогъщество, то да им позволим 
най-сетне да разкрият своята безпомощност. 
 Американската реторика за “империята на злото”, за “оста на злото” изразява 
обсебеността на САЩ от мисълта за злото, което бива заклеймено вън от 
страната, но всъщност е вътре в тях. Там злото е навсякъде: то е в отказа от 
равенство, във възхода на безотговорната плутокрация, в живота на кредит, в 
честото налагане на смъртното наказание и расовата истерия. 
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 САЩ показват растяща нетолерантност към разнообразието в света. Това им 
нарцистично възгордяване е само един знак, сред многото други, за 
драматичния упадък в реалната военна и икономическа сила, а също и в 
универсализма на Америка.  
 До имперския избор на САЩ ги води носене по течението на събитията, 
търсене на най-лесното решение, изискващо най-малкото инвестиране в 
икономически, военен или идеен план. 
 Една угроза за глобалното равновесие тегне днес над света: Америка, която 
от закрилница става хищник. Никоя стратегия, колко и умна да е, не може да 
позволи на САЩ да превърнат полуимперското си положение в имперско de 
jure и de facto. 
 Америка е свръхмощна, но безпомощна да господства над света. Няма 
причина за паника от империята на САЩ - тя е в процес на разпад. Две 
“имперски” качества липсват на САЩ: 1. Силата им за икономическа и военна 
принуда е недостатъчна, за да поддържат това равнище на експлоатация на 
света; 2. Идеологическият им универсализъм е в залез и повече не им 
позволява да третират хората и народите по егалитарен начин - както за да ги 
обезпечат с мир и просперитет, така и за да ги експлоатират. Към 2050 г. няма 
да има американска империя. 
 САЩ трябва да заживеят като другите нации – с баланс във външните си 
сметки. Това ще доведе до снижаване с 15-20% на действителното равнище на 
живот на тяхното население. Светът няма нужда САЩ да изчезнат, а само да 
се върнат към своята същност - демократична, либерална и производителна. 
 
 

За г-н Президента, 18.05.2003 г., Материал No. 72 
 Истерията по т.нар. Доклад донякъде е “всяко зло за добро”... Това отвори 
капака на канализационната шахта. Сега в зловонието всичко говори за връзки 
на политици с престъпния свят, за корупцията в ... различни ведомства. И 
започнаха едни решителни мерки, едни разкрития на канали! 
 Ситуацията е като в колективно скупчване край помийна яма - някой хвърля 
камък в нея и всички се оказват оцапани, без да се знае повече кой е бил чист, 
а кой – до гуша в мърсотии. 
 Специалистите по “черния” PR знаят, че най-мощен ефект от манипулацията 
има, като се следва метода: “Истината, винаги истината, ала само част от 
истината и никога цялата истина”.  
 За Доктора е известно, че е ярък контрабандист от ... много време... Така че 
схемата изглежда достоверна. Но само Доктора, Мето и Косьо ли са каймакът 
на контрабандата? Защо в МВР, в митниците шепнат със страх (и намигане) 
имена на бивши и настоящи генерали? 
 Част от тези неща идват и при нас: главно в анонимни писма и разговори 
извън сградата, в задимени и скришни кафенета. 
 Винаги съм се питал: какво правим с анонимни материали, в които се 
съдържат достоверни факти? А стане ли ясно кой ги е казал, ще го смажат. 
Всеки от нас, тръгне ли индивидуално да бори престъпността, ще бъде 
смачкан. Срещу престъпността трябва да се надигне цялата мощ на 
държавата, за да се знае, че противникът не е човек - за да го сплашиш. Ами 
държавата. 
 Идващите писмени материали не са много (заради страха, а и поради 
разбирането, че ние трудно ще помогнем), но дават главните тенденции. Да 
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вземем 3 града от 3 края на страната – Монтана, Перник, Силистра – една 
представителна извадка. 
 За директора на ... едно от трите РДВР-та инспекционна проверка констатира 
липса на организационни и управленски качества и негативен морален облик. 
Разследват се дребните случаи, а по тежките престъпления и въоръжените 
грабежи се работи формално. Анонимно писмо информира за финансови и 
документни злоупотреби в “СОД” - при охрана на обекти без договори са 
допуснати нарушения за 20 хил. дол.; има липси в склада на РДВР за 56 хил. 
лв.; под натиск на директора са дадени разрешителни за притежание и носене 
на бойно ловно оръжие на поне 4 лица, осъждани за умишлени престъпления. 
Укрит е дори нанесен жесток побой на директора - заради неуредени сметки на 
сина му с хора от сенчестия бизнес. 
 Съгласно друг сигнал, директор на второ РДВР е бил най-корумпираният 
данъчен служител, който е съдействал на фирми-фантоми за обслужване на 
престъпни фирми и за източване на ДДС - получавал е по 500 лв., за да 
направи по-бърза регистрация на фирма по ДДС. И в момента е свързан с 
различни фирми - за да ги закриля от проверки и да получава по 1000 лв. на 
месец от тях. Демонстрира голямо богатство и охолен живот; ежедневно е 
клиент на питейните заведения. Купил е апартамент в центъра на града за 28 
хил. дол. и му прави ремонт за 8 хил. дол. Показва близки връзки с ... 
престъпници; за деловодител е назначил сестрата на такъв престъпник; 
поставил си е за шеф на РЗ “Полиция” човек, срещу когото през 1999 г. има 
дознание за обсебване на имущество в значителни размери, спряно сега, 
защото … не могат да открият лицето на адреса. Статистиката е нагласена, 
масово не се завеждат извършени престъпления, недействителни случаи се 
отчитат за разкрити. Изводът – че е допуснато мафията да проникне и да 
унищожи това РДВР. 
 Ето какво пък пишат за директора на трето РДВР – преди да стане директор, 
е участвал в разтоварване на кораб с контрабанден внос на цигари и в 
приватизацията на “Зелен пазар” - обработва до 13 хил. дка земи, като лично 
тогавашен министър му предоставя 6 хил. дка без търг. Пречи за изясняване на 
този случай, т.к. служители от икономическо направление се натъкват на 
престъпление, а част от тях са притискани да изопачат информацията. Личният 
му автомобил е с пренабити номера и неясен произход. Укрива побой над 
младежи, понеже виновник е синът на негов приятел. Заедно с управителя на 
една фирма от региона закупува 2 вили и част от гора за 300 лв. Пушка-помпа, 
която е на склад в РДВР, е върната на известен бандит, чийто шурей сетне 
извършва убийство с нея. 
 Вярно, това са анонимки... Но министър Петканов и Бойко Борисов знаят за 
тях... 
 С идването на Бойко Борисов МВР започна да добива самочувствие - 
рейтинг, динамика, грижи за деца на убити колеги.  
 Днес 99% от хората там знаят, че рибата МВР е вмирисана от главата... За 
да оцелее тази риба, главата й час по-скоро, неизбежно ... трябва да се отреже. 
 
 

За г-н Президента, 25.05.2003 г., Материал No. 73 
 Докато и по принуда, и с позагубена представа за реалните стойности в 
голямата политика, България се вторачи в Средна Азия, на Балканите (дето са 
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интересите ни и истинското наше значение) продължава свръхпроизводството 
на история. 
 От Скопие и Охрид ни питат: как ничие политическо сърце не трепна от 
вопъла на Любчо Георгиевски? Та той изрече гласно това,  което всички знаят - 
след Охридското споразумение Македония не е суверенна и унитарна, а 
кантонизирана, федерализирана, двунационална страна-протекторат, 
съществуваща виртуално,  осъдена на тихо умиране, без искра надежда, а 
македонците ги очакват демографска експанзия и етническо прочистване. 
 Любчо иска размяна на територии и население, очертаване на разделителни 
линии с етническото спасяване на Куманово, Скопие, Кичево и Струга, което 
значи изселване на албанците с обмен на финансови средства и имоти. Дори 
ако се наложи, македонските лидери трябвало сами да тръгнат към подялбата, 
вкл. чрез изграждане на бетонна стена между двата етноса!?!? 
 Какъвто и да е Любчо Георгиевски, той е довчерашен премиер и от това 
трагичните му думи кънтят още по-силно. И аз съм писал, че не е изключено 
лидери на ВМРО вместо да са опозиция в тая обречена Македония, да дирят 
вариант, в който да са на власт в остатъчна, славянска, българска, македонска 
Македония… 
 С идеята “Ке я дèлиме” Любчо Георгиевски не е оригинален. Учените от 
МАНУ предлагат откъсване на Западна Македония по линията Чано-Рибентроп, 
включваща Тетово, Гостивар, Кичево, Дебър, без Струга. И те говорят за 
размяна на население, но Албания да даде на Македония южния бряг на 
Охридското езеро с гр. Поградец и района Голо Бърдо и Мала Преспа с 45 
селища. 
 Направо проспахме конгреса на ВМРО-ДПМНЕ, избрал нов лидер на 
партията. Шансовете на Мариян Гьорчев бяха малки, логично победи Никола 
Груевски. Това е част от проблема във ВМРО, а не е неговото решение и 
нещата там ще продължат да клокочат. Точно когато Македония е пред 
изпитание, ВМРО е разединена, докато Бранко Цървенковски позициите си 
мени, но нрава - не. 
 С невъоръжено око се вижда какво значи Македония оставена на самотек. 
Разломът между двата етноса расте, битовизира се, минава от форма в 
съдържание, от дим в огън. И прониква силно в македонските албанци, а те за 
разлика от КироГлигоровите и Косовските пришълци, милееха за страната, 
имаха комшулъци с “бугарите”. Сбиванията сега между младежи от двата 
етноса в Куманово и Тетово са с истинска, кръвна злоба на отчуждени 
общности, които вече не искат и не могат да живеят заедно. Едните не искат и 
затова не могат да живеят с другите, те пък не могат и затова не искат да 
живеят с тях. Едните действат по вехтозаветното “око за око, зъб за зъб”, 
другите – по закона на клановата омерта. De facto Македония е разделена. 
 Не е време президентът да говори за делене. Но реалността иска да 
включим подялбата в стратегическото си планиране: 1. Тази теза вече е част от 
обществения дебат в Македония, у нас, в региона, в международни анализи. 2. 
Времето работи за албанците и от 1/4, по-късно 1/3, те могат да заговорят и за 
1/2 от страната, вкл. за Скопие като нов Ерусалим – столица на две държави. 3. 
Босна и Косово са тъжна илюстрация какъв е крайният резултат от намесата на 
Запада (тяхната трагедия показва също, че кантонизацията на Балканите е 
невъзможна, а впрочем за Македония тя и без това е опасна). 4. Колкото и 
странно да звучи, но допускането на подялбата би могло да засили вялата 
подкрепа на Запада за целостта на страната. 
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 Но нека няма романтизъм и пожелателно мислене! Да не влизаме в 
парадоксалната дилема: “Преди Любчо Георгиевски лèпеше Македония, Али 
Ахмети я цèпеше; сèга веке Любчо Георгиевски я цепи, Али Ахмети я лепи!”.  
 Схващането на днешните и утрешни реалности в Македония има смисъл, ако 
осъзнаем голямата отговорност на България за Македония и македонските 
българи. Тежките перспективи за тях са чудесна възможност да се засили 
връщането им към историческата истина за техните корени, произход, кръв и 
дух.  
 Щом Западът така слабо държи на естествени и така силно - на изкуствени 
граници, то на de facto разпадането на Македония и de jure подкрепянето на 
целостта й, може да се отвърне с de facto интегриране на преобладаващо 
българската Македония с България и de jure подкрепяне на единството й с 
днешната  преобладаващо албанска ивица от разпадащата се държава...  
 Кабинетът все още не е отпуснал щедрите 100 хил. лв. за годишнината от 
Илинденско-Преображенското въстание. Македония ще издаде 200 книги около 
тази годишнина, а ние я сколасаме да издадем 2, я не сколасаме. 
 В тази ситуация ключова е ролята на президента. Както каза човек от 
Куманово: “Като историк той е наясно с проблемите. Чакаме да го видим как ще 
подходи към тях като държавник.” 
 
 

За г-н Президента, 01.06.2003 г., Материал No. 74 
 Излезлият най-сетне годишник на Стокхолмския институт за изследване 
проблемите на мира (СИПРИ) за 2002 г. отново ни помага да видим къде е 
България в големия бизнес с оръжие. 
 Наличието на ВПК носи на страната редица ползи и блага: 1. Тя опазва при 
криза свободата си от шантаж със “завъртане на кранчето” от страни, от които 
тя би купувала оръжия; 2. Тя може да манипулира при криза страни, които 
купуват оръжия от нея; 3. Тя получава големи приходи от “кокошката, снасяща 
златни яйца”. 4. Тя може да модернизира цялата си индустрия - та нали ВПК 
вредом е на острието на технологичния прогрес. 
 В подкрепа на тия изводи е достатъчно да видим анализите на западни 
издания в сферата на ВПК, да проследим връзката между сътресенията на 
Русия и агонията но мощния й доскоро ВПК, да вникнем в размишленията на 
хората у нас, създали навремето уникалния сектор на нашата икономика, 
превърнал ни в значим и търсен партньор на световния оръжеен пазар. 
 Според СИПРИ при сума на продажбите на основни оръжия (танкове, 
бронирани машини, самолети, вертолети, кораби, артилерийски  системи, 
ракети, ракетни системи) за 1997-2001 г. 100 732 млн. дол. (цени от 1990 г.), 
класацията е: 1. САЩ - 44 821 млн. (44.5%); 2. Русия - 17 354 млн. (17.2%); 3. 
Франция – 9 808 млн. (9.7%); 4. Великобритания – 6 699 млн. (6.7%); 5. 
Германия - 4 821 млн. (4.8%);… 20. България - 223 млн. (0.2%). 
 От челната петорка се вижда, че логично големите държави диктуват 
правилата на геополитическата игра и държат близо 5/6 от световния оръжеен 
пазар. Странното е, че България се мярка изобщо в подобни класации. 
Скромно е 20-то й място, но по-скромни са числата, стоящи срещу нейното име: 
1997 г.,  2000 г., 2001 г. – по 4 млн., 1998 г. – 48 млн., 1999 г. – 163 млн. Спасява 
ни сумата за 1999 г. СИПРИ не обяснява произхода й - има е подозрение, че тя 
е от приблизителната калкулация за танковете, които ние дарихме на 
Македония. Но да кажем, че данните са нищожни и т.к. тук не са включени 



 107 

въоръжения и муниции (напр. леко стрелково оръжие и боеприпаси), с чиято 
продажба България събира шепа трохи от преразпределената след края на 
Студената война апетитна баница. При падането на Берлинската стена 
съотношението на пазарните дялове на СССР:САЩ бе съвсем друго: 37:30%, 
за да се стигне до 6:56% през 1998 г. Това е подкана за размисъл над 
екзистенциалния въпрос за смисъла и същината на последните 14 години, за 
целите и последствията от бурния край на Студената война. 
 В глобалната експанзия на САЩ важно място заема техният ВПК. Ако в 
световен мащаб продажбите на основните видове оръжия падат от 124 млрд. 
дол. за 1987-1989 г. на 53 млрд. за 1999-2001 г., или с цели 71 млрд. дол., то 
продажбите на САЩ за тия периоди падат от 37 млрд. на 21 млрд. – т.е. с 16 
млрд. 
 САЩ са основен доставчик на оръжия за нашите две южни съседки, като за 
1997-2001 г. те са продали на Гърция оръжия за 2 220 млн. дол., а на Турция – 
3 271 млн. дол. Следва ги Германия, с продажби съответно за 632 млн. и 1 035 
млн. дол. 
 Страните, купили най-много основни видове въоръжения за 1997-2001 г. са: 
1. Тайван - 11 397 млн.; 2. Китай - 7 117 млн.; 3. Саудитска Арабия – 6 717 млн.; 
4. Турция – 5 028 млн.; 5. Индия - 5 710 млн.; 6. Гърция - 4 436 млн.;… 120. (!?) 
България - 6 млн. През последните години пропадането на страната ни е 
шеметно – тя изпадна от третата, после от четвъртата, петата, шестата, 
седмата десетка, за да отиде за 1 год. на 120 място. Тези 6 млн. са през 1999 
год. и те са навярно за комуникации. 
 Отделна тема за коментар е, че сред първите 11, купуващи най-много 
оръжие са 7 ключови партньори на САЩ и то от пивотните страни, т.е. водещи 
проводници на американските интереси в дадения регион: 1. Тайван; 3. 
Саудитска Арабия; 4. Турция; 7. Южна Корея; 8. Египет; 10. Пакистан; 11. 
Израел. На тях за 1997-2001 г. САЩ са продали въоръжения за 23 008 млн.  
 Излиза, че колкото по-близък си на САЩ, толкова повече въоръжения от тях 
си задължен да закупуваш непрекъснато. 
 Огромните ресурси, заделяни от Гърция и Турция за оръжия са напомняне, 
че трудните дни на Балканите не са отминали. 
 Всяка разсъдлива и разумна (за да не влезе в спиралата на т.нар. 
самосбъдващо се предсказание) страна в нашия регион прави всичко, което е 
по силите й, та дори много повече, за да поддържа системата си за национална 
сигурност в състояние да действа в автономен режим. Точно затова Гърция и 
Турция не спират надпреварата във въоръжаването и модернизират армиите 
се, макар че са под чадъра на сигурността на НАТО. Стратегическите им 
центрове очевидно включват в прогнозите си възможност за бъдещ мащабен 
конфликт в региона и се подготвят за него без да изчисляват дали тази 
възможност е с голяма, средна, малка или с нищожна степен на вероятност. 
 В същото време ние се самоубеждаваме, че нашата армия е боеготова и 
боеспособна и просто по варварски унищожаваме имущество, техника и 
въоръжения за милиарди. Ясно, нямаме днес средства за превъоръжаване, но 
вече можем да заявим, че години наред сме престъпно безотговорни към своя 
ВПК, с който можеше да помогнем на изтъняващите въоръжени сили. 
 Ако се допуснат още 12 месеца пълно безразличие към ВПК, тогава за него 
вече ще се говори или само хубаво, или нищо. 
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За г-н Президента, 08.06.2003 г., Материал No. 75 
 Годишникът на СИПРИ за 2002 г. дава точна представа и за Военните 
разходи, т.е. какво внимание по света се отделя на бюджета за отбрана. 
Годишникът е до 2001 г. вкл., и слабо отчита ефектът 11 септември, но 
тенденцията за намаляване на Военните разходи се обърна към нарастване 
преди това – още от 1999 г. 
 Висше умение на властта е с по-малко ресурси да постига повече сигурност. 
И е знак за слабо управление, ако с повече ресурси се постига по-малко 
сигурност. Изключително труден е балансът между потребностите на 
обществото от сигурност и възможностите то да си я обезпечи надеждно и 
рационално. 
 Различните демокрации се справят различно с проблема за гарантиране 
сигурността на обществата си. В някои държави демократичната уредба 
спомага за създаване на чувство за стабилност, защитеност и безопасност; а в 
други - тя генерира масови (и)рационални усещания за уязвимост, изоставяне 
на произвола на съдбата, за безгрижие на управляващите пред лицето на 
сериозни потенциални и дори най-реални външни и вътрешни заплахи. А това 
поражда у хората логично желание да разменят повече демокрация срещу 
повече сигурност. 
 За илюстрация на казаното ще сравним бюджета на нашето МО с Военните 
разходи на ред страни: развити държави и балкански съседки. 
 Според СИПРИ, Военните разходи в милиарди долари и цени от 1998 г. са:  

страна 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Свят, млрд. $ 847 814 793 741 722 732 719 728 757 772 

1. САЩ 354 507 335 940 316 776 298 376 282 231 280 785 274 278 275 057 285 679 281 426 

2. Русия
ППС 

80 400 70 900 68 600 43 400 39 500 42 200 30 600 35 900 40 300 43 900 

   (Русия
ПОК

) 23 200 20 500 19 800 12 500 11 400 12 200 8 800 10 400 11 600 12 700 

3. Франция 44 457 43 964 44 191 42 003 40 993 41 143 40 042 40 379 39 914 40 013 

4. Япония 35 989 36 384 36 554 36 920 37 664 37 845 37 748 37 819 38 080 38 468 

5. Великобрит. 44 532 43 528 42 108 38 815 39 442 37 019 37 232 36 778 37 307 36 975 

14. Турция 6 470 7 153 7 006 7 184 8 044 8 380 8 781 9 696 9 383 8 885 

21. Гърция 4 675 4 564 4 642 4 742 5 025 5 355 5 836 6 110 6 449 6 577 

61. Румъния 1 382 834 981 967 940 1 037 827 797 904 888 
80. България 618 467 401 395 323 310 330 377 378 361 

 За Русия данните са при два курса “рубла-долар”: по паритет на 
покупателната сила, ППС и по пазарен обменен курс, ПОК. Виждаме, че за 
световните Военните разходи най-ниската точка е 1998 г.  
 Да видим и Военните разходи за България в лв., дол. (цени 1998 г.), % 
БВП. 

Бюджет МО 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
млн. левове 6.5 8.5 14.3 22.8 41.4 460 580 681 754 772 
млн. долари 618 467 401 395 323 310 330 377 378 361 
% от БВП 3.2 2.8 2.7 2.6 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 

 При постоянни цени от 1998 г. световните Военните разходи през 1992 г. са 
847 млрд. дол., а 2001 г. - 772 млрд., т.е. по-малко с 75 млрд. дол., или с 9%. За 
България Военните разходи през 1992 г. са 618 млн. дол., а 2001 г. - 361 млн., 
т.е. по-малко с 257 млн. дол. или с 42%. 
 Нека сравним числата, дадени ни от МО с тези на СИПРИ. 

Бюджет на МО 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
в млн. лв.  – според СИПРИ 460 580 681 754 772 … … 

в млн. лв.  – според МО 436 546 658 791 814 966 917 

% от БВП  – според СИПРИ 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00 … … 

% от БВП   – според МО 2.50 2.44 2.77 2.96 2.75 2.92 2.60 

 Военните разходи в нашия регион се познават в сравнение - като % от 
БВП. 

ВР, % от БВП 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
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Албания 4.6 3.2 2.5 2.1 1.7 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 

Словения 2.2 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.3 

Румъния 3.3 2.1 2.4 2.1 1.9 2.3 2.0 1.9 2.1 2.2 

Македония … … … … 3.0 2.3 2.3 2.4 2.1 2.5 

Хърватско 7.6 8.2 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.1 3.0 2.9 

България 3.2 2.8 2.7 2.6 2.4 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 

Босна и Херц. … … 13.7 14.3 3.8 5.3 4.7 4.6 4.2 4.0 

Гърция 4.5 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.9 

Сърбия и Ч. Гора … … … … … 4.8 4.4 4.4 5.9 5.0 

Турция 3.7 3.8 4.1 3.9 4.1 4.1 4.3 5.0 4.9 5.1 

 За 1997-2001 г. Военните разходи на България са по-малки 2.5 пъти от тези 
на Румъния, 17 пъти - от тези на Гърция и 26 пъти - от тези на Турция. В 
относителен аспект, разходите ни за военни нужди са малко над 1.5 пъти по-
малки като част от БВП, в сравнение с тия на нашите южни съседки. При това 
абсолютният обем на БВП на тези държави е твърде по-голям от БВП на 
България. 
 И още една таблица: за Военните разходи на САЩ в долари - по постоянни 
цени от 1998 г. и по текущи (реални за дадената година) цени. 

Бюджет МО, САЩ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Млрд. $, по цени 1998 354.5 335.9 316.8 298.4 282.2 280.8 274.3 275.1 285.7 281.4 

Млрд. $. Текущи цени 305.1 297.6 288.1 278.9 271.4 276.3 274.3 281.0 301.7 305.9 

% от БВП на САЩ 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.4 

 Вижда се - макар в цени от 1998 г. военният бюджет на САЩ 6 години да 
държи сходни стойности, в абсолютните числа на текущите долари и цени той 
тръгва нагоре. През 2002 г. стига до 333 млрд., а през 2003 г. са планирани 361 
млрд. (но общо за национална отбрана числата са още по-внушителни – 355 и 
379 млрд.). Към тях трябва да добавим делът на Пентагона в изплащането на 
проценти по държавния дълг, изплащането на военни пенсии и пособия на 
вòините-ветерани и още други. С отчитане на всички такива пера сумарният 
военен бюджет на САЩ достига астрономическа величина - 550 млрд. дол. Т.е. 
всеки ден САЩ отделят за отбрана по 1.5 млрд. дол! Отделно ще се сумират и 
допълнителните разходи по войната в Ирак. 
 Анализът на данните показва, че на Балканите има държави, които твърдо са 
извели като главен приоритет обезпечаването на системите за национална 
сигурност с достатъчно ресурси - те обучават и възпитават армиите си в духа 
на националните интереси и цели. Те внушават спокойствие на своите народи и 
респект на съседите, работят последователно за разширяване на зоните на 
политическо, икономическо и етническо влияние. 
 А у нас и ресурсът за сигурност е минимален, и начинът, по който той се 
изразходва е с явни грешки и грешни приоритети: често е като изливане на 
вода в пясъка. Фактически България влага по-малко за сигурност от съседите, 
от гледна точка: 1. На това, от което тя се нуждае; 2. На това, тя което може да 
си позволи да задели; 3. На това, което тя реално изразходва. 
 
 

За г-н Президента, 15.06.2003 г., Материал No. 76 
 Проведеният на 13 юни т.г. Дискусионен форум “Сигурност и защита на 
информацията” бе игнориран от политиците. Те не чуха (поне) отличния доклад 
на проф. Цветан Семерджиев за Информационната сигурност. Той и тъй рано 
починалият му брат Емил (род. 1956 г.) за мен са от нивото на Алвин Тофлър. 
 Напоследък властта прибягва до две силови средства за да покрие слабости, 
безотговорност и  задкулисни сделки - тя се оправдава с националната 
сигурност и/или класифицираната информация. Така тя си издейства 
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индулгенция за невинност, а обществото бива лишавано от право на 
граждански контрол.  
 Освен другото, това компрометира науката Информационна сигурност – 
много бързо развиващ се раздел от науката за Националната сигурност, в 
който и у нас има изявени имена. 
 Макар по военна мощ, т.е. на твърдата, грубата сила/власт, “hard power”, 
САЩ да превъзхождат всички, те отдават голямо внимание на меката 
сила/власт, “soft power” (термин, въведен от Джоузеф Най): на културата, 
идеологията, образованието, на потенциала да се манипулират другите - като 
съвременно, важно измерение на силата и влиянието на държавата. Чрез 
“меката сила” може фино и с кадифени ръкавици да правиш нормите си 
приемливи и легитимни в очите на другите и те да следват желанията ти с 
минимално съпротивление. “Меката сила” е способността да се постигат 
желаните резултати не чрез насилие, а с привличане - като се убеждават 
другите да следват твоите норми. И твърдата, и меката сила са умение да 
постигаш целите си контролирайки поведението на другите, но твърдата сила 
променя чрез принуда това, което другите правят, а меката сила формира 
това, което другите желаят.  
 При твърдата сила слабият прави това, което силният иска; при меката 
сила слабият иска това, което силният прави. При твърдата сила има натиск, 
принуда, насилие (тояги, санкции, наказания); а при меката сила има идеи, 
манипулации, измами (моркови, поощрения, награди). В единия случай 
заплахата е по-пряка и откровена, в другия - по-индиректна и лицемерна. 
 Доктрината на САЩ за информационната война е брилянтен пример как 
новите технологии служат в името на глобалното лидерство. Тя включва 
психологически операции: въздействия върху хората за промяна в желаната 
посока на техните цели, възгледи, ценности, нагласи, установки, стереотипи. 
Обект на атака са и групови поведенчески норми, масови настроения, насоки на 
общественото съзнание на потенциалния опонент. 
 Закономерно и логично информационното чудо “Интернет” е както оръдие на 
САЩ за свърхгосподство в информационното пространство, така и американско 
(на Пентагона) изобретение. 
 Като информационен лидер, САЩ са сблъскват с рисковете в 
Киберпространството. Наред с познатите оръжия за масово поразяване, вече 
има и електронни. Най-големи потребители на новите технологии са армията, 
бизнесът и престъпността.  
 Интернет е среда за комуникации на наркобосове, педофили и хакери, на 
инфотерористи и инфовзломаджии за кибератаки над инфраструктура, банкови 
сметки и масиви с лични данни.  
 САЩ са нарастващо зависима от новите технологии, които създават нови 
рискове за националната сигурност. Водещи в новата парадигма на US-
сигурността са информационната им сигурност и стриктното опазване на 
тайната на информацията. 
 Да вземем т.нар. CI еволюция. Тя минава през серия етапи: C2I (Command, 
Control, Intelligence), C3I (+Communication), C4I (+Computing), C4I2 

(+Interoperability), C5I2 (+Coordination), C6I2 (+ Cooperation), C6I3 

(+Interchangeability). Стъпки на усложняваща се и по-гъвкава среда за 
сигурност, в която тече когнитивният преход данни-информация-знание-
мъдрост, съвършенства се зримо управлението на системата за национална 
сигурност. 
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 Тук някъде се вплита хиперпроблемът - как националната ни сигурност ще се 
обърне с лице към века на информационните технологии. Тофлър говори за 3 
вълни на епохална промяна - Аграрната, Индустриалната и Информационната; 
3 различни, както той ги нарича, "цивилизации". Утрешните конфликти за него 
ще са между обществата от Втората и Третата вълни, т.е. между 
индустриалните и информационните общества. Едните ще останат за дълго в 
20-и век, другите ще се устремят с бърз темп напред, тъй че сякаш ще са в 
ново измерение. Страните, които изпуснат влака-стрела към информационното 
общество, ще си останат немодернизирани, “информационни бедняци” - 
тънещи в деинтелектуализация, обезмозъчаване, компютърна неграмотност. 
Скоро който не борави с компютър, няма връзка с Интернет, не знае English ще 
е неграмотен, неук, втори сорт. 
 Кристиано Герман пише за идещо двукласово общество – от спрял 
развитието си offline пролетариат и постоянно развиващ се online елит. Offline 
пролетариатът не бива да очаква изход от битието си и добри перспективи. 
Информационно бедните просто са хвърлени на произвола на съдбата. Според 
Герман: “Поради при значителния и все повече увеличаващ се брой на 
губещите, лозунгът на новото движение за съпротивление ще бъде: “Offline 
пролетарии от всички стани, съединявайте се!”  
 И от нас зависи точно тъй ли ще се съединява нашият народ и какво да 
направим през мандата, за да спре страната ни да се превръща в коридорна 
дъжава с обслужващи функции. 
 
 

За г-н Президента, 22.06.2003 г., Материал No. 77 
 На 13 юни сутринта честитих на Бойко рождения ден и казах: Бандитите също 
те поздравиха - със салют, стрелбата по Киро Японеца. Бойко отвърна на шега 
или на истина: Каквато ни е държавата, такива са и бандитите - колко пъти 
поред ни един престъпник не могат да утрепат. И жертвите все живи остават! 
 На 16 юни, обаче, Бойко не ми честити рождения ден. Явно се беше случило 
нещо. Точно така – убит бе неговият приятел и бизнес-партньор Тодор Толев. 
Разстрелът е извършен на не повече от 100 м. по права линия от сегашния ми 
апартамент, на 10 мин. от МВР и на 15 мин. от президентството. “11 август” е от 
улиците, по които сутрин и вечер разхождам моето куче. А къщата с № 40 и по-
точно нейната прикрита от храсти и клони ограда е от местата, където моят 
Декстър непременно спира. През това време хвърлям поглед на златожълтата 
бронзова табела с изписани сериозни названия на 4-5 още по-сериозни фирми. 
 Ако не бях решил да избягам от суетата, зает с научни дела и невесели 
размисли, присъщи на един рожден ден, спокойно бих могъл да стана свидетел 
на показното и нагло убийство! 
 Сега, когато съседите ме спират, за да споделят вълненията си, се улавям на 
мисълта - колко по-различен изглежда светът през очите на обикновените хора.  
 Моето опасение е, че може да загубим умението да виждаме нещата с 
техните очи и да си мислим, че живеем в реалността, а всъщност да се 
откъсваме от нея. Политиците трябва да гледат по-далеч от обикновения човек, 
но пък не бива да губят умението да виждат и като него. 
 Дълбоко в мен не разбирам: държавният глава да рита топка - да го показват 
запотен, доволен от футболни умения. Боя се, че това олекотява институцията, 
не отговаря на лидерството, от което народът отчаяно се нуждае. Това шоу е 
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патент на Бойко Борисов. Каквото е позволено на Бика, също не е позволено на 
Юпитер... 
 Въпросът с престъпността е също функция от качеството на демокрацията. А 
то пък зависи от качеството на демократите. При нашата демокрация Тошо 
Тошев е с мегавласт, за подпис на книгата му покорно чакат топполитици и 
талантливи писатели... При нея Васил Божков си има депутати - поне 15 
парчета. При нея Иван Костов и Александър Божков са напълно невинни. При 
нея Иван Славков ръси самодоволно разни ...мисли. При нея Перник е поделен 
на 2 сфери на влияние от двама всесилни и докато те си мерят силите пред 
кметските избори, градът умира. И мълчи от страх и немотия. 
 Някой трябва постепенно, с труд, характер, себераздаване и саможертва да 
очиства душата и съзнанието на обикновения човек, живеещ сред мърсотия и 
престъпност, съсипан, уморен и разочарован от демокрацията. Бремето на 
грижите стъпква всякакви податки на европейско самочувствие. Хоризонтът на 
българина е свит и сплескан. Политиците трябва да повдигнат този хоризонт, 
да го разширяват и разведряват. Обществото показва явна умора от 
промените, изпитва остър дефицит от сигурност на всички нива и най-тежко то 
е на персонално ниво, като тотална загуба на личната сигурност. 
Преодоляването на психологическата потиснатост и зациклянето в битови 
неволи, на това принудително отчуждаване от Европа е приоритетна задача на 
държавника. Народът трябва да бъде обединяван, воден, разбуден. Не може на 
един народ насила да му дадеш демокрацията, насила можеш само да го 
поробиш отново.  
 Трябва да осъзнаем нуждата от друг, по-качествен модел на управление и 
стимулиране на гражданското общество. Трябва да преминем от демокрация на 
механичното мнозинство, към демокрация на консенсуса - когато просветените 
граждани са готови съзнателно да подкрепят решение, което максимално 
съответства на националния интерес, макар то понякога да не отговаря на 
техния личен, корпоративен или партиен интерес.  
 Докато у нас се събуди патриотизмът, а младото поколение вземе в ръце 
съдбините на страната, само президентът, сред върховете на политическия 
елит, излъчва сигнали за осъзната отговорност и разбиране, че властта служи 
на народа, а не си служи с него; само той подсказва потенциал за значима 
роля.  
 Това повишава неимоверно изискванията към личността му. 
 Никой държавен глава не бива да забравя, че независимо от личните 
качества и усилия, крайната преценка за дейността му се дава от отношението 
на народа към времето, в което той заема високия пост. А днешното време 
може да се окаже време на формални демократични процедури и на формално 
върховенство на закона. Време на брутална криминалност. Време, когато 
организираната престъпност от началото на 90-те изпра биографията и парите 
си. Време не на финансова стабилизация, а на стабилизация на мизерията, 
поделяща необратимо обществото ни на бедни и богати - т.е. на огромна маса 
хора, мачкани от чиновника, властта и закона; и на тънък слой избрани, 
прехвърлящ върху редовия гражданин тежестта на реформите и строящ си 
свой самодостатъчен свят, в който той ще е недостъпен и ограден с високите 
стени на парите, на жилищните квартали, болниците, на перспективите за 
децата. 
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За г-н Президента, 29.06.2003 г., Материал No. 78 
 Дори наричана успешна, нашата външна политика оставя у мнозина 
усещането, че в значителна степен е отклик на чужди внушения, че е 
рефлексия с обратен, на този до 1989 г. знак, а не е резултат предимно от 
самостоятелен и съзнателен избор. 
 Съществува силно недоверие към способността на елита да намира и 
отстоява значими национални позиции и приоритети. 
 Същевременно у нас го има разбирането, че ориентацията ни е 
предопределена, че много от това какво страната трябва да прави е 
безалтернативно. Остава въпросът как то трябва да се прави? Силата ни е в 
начина на неговото реализиране, в нюансите, спецификите, детайлите – в тях 
има известно място за национална позиция, за глътка суверенитет, 
независимост, за достойно, умно, разумно и (ако се налага!) хитро поведение. 
 Ние сме отрупани с непосредствени задачи на интеграцията и действаме и 
мислим с крайно близък хоризонт - 2004, 2007 г. А е почти ясно, че каквото 
трябва - ще се случи. И тия дати ще минат и заминат. Други държави гледат на 
тях като на логични етапи от развитието си, докато направо ние ги 
сакрализираме. 
 Въпросът е – какво има зад хоризонта? Как изглежда нашата страна през 
2015 г. например? Членството в НАТО ще донесе минимум облаги за България 
и далече повече притеснения. То слабо ще отвърне на стратегическите 
предизвикателства пред нас, ще бъде много скъпо удоволствие и ще 
деформира доста от структурите в системата за сигурност до неузнаваемост и 
до практическа неспособност те да функционират в автономен режим. Ще си 
патим и от вътрешното триене, което все повече ще възниква в Алианса и 
поради големия брой държави в него (това ще се отрази на ефективността му), 
и поради пролома, който очевидно все повече ще нараства между САЩ и 
Европа. 
 Тия думи не са опит да се отрече членството в НАТО, а за да погледнем на 
него трезво, без свръх очаквания и надежди. 
 Абсолютно задължителното членство в ЕС ще донесе до нас така 
необходимата модернизационна вълна и жизнено важни дисциплиниращи 
мерки, но ако при 15 държави поглъщането на по-бедните и постепенното 
изравняване на стандарта отне 15-20 години, то при 27 държави (не дай Боже – 
28 с Турция – нейното членство поне до 2015 г. е в разрез с националния ни 
интерес!), за 26-та и 27-та ще отнеме двойно повече време. 
 Искам да кажа, че като ежедневие, ние все така ще сме под натиск, все ще 
има какво да правим, променяме, изпълняваме – затова да го прехвърлим от 
графа цел в графа средство, от ранг стратегия в ранг тактика. И да мислим за 
истинските цели и истинската стратегия – които виждат по-далеч от носа ни и 
дето зависят от нас, зад които може да се сплоти обществото. 
 Кои са тенденциите, определящи като оси пространството, в което ще 
лъкатуши траекторията на България през идните 10-15 години? Списъкът тук е 
примерен, а не изчерпателен. 
 1. Задълбочаване на противоречията Север-Юг [т.е богати-бедни] и Запад-
Изток [т.е. демократични-недемократични]. 
 2. Протичане на взаимно влияещи си и взаимно преплитащи се процеси на 
регионализация и глобализация. 
 3. Протичане на взаимно влияещи си и взаимно преплитащи се процеси на 
дезинтеграция [разпадане] и интеграция. 
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 4. [Сериозно] Отслабване на националната държава. 
 5. Установяване, включително и чрез силово налагане, на [неустойчив] 
еднополюсен геополитически модел. 
 6. Установяване, включително и чрез силово налагане, на [ултра/свръх] 
либерален геоикономически модел. 
 7. Нарастваща по потенциал деструктивна роля на природни [свързани пряко 
или не с човешка дейност] бедствия - аварии, катастрофи, болести [които ще 
създават мащабни стресови ситуации и ще изискват огромни средства за 
борбата с тях].   
 8. Засилване [завръщане] в международните отношения на силовите методи 
за решаване на противоречията, за опазване на глобалното статукво, за 
контрол и принуда на несъгласните с установения геополитически и 
геоикономически модел. 
 Когато се опитваме да осмислим процесите в национален, регионален, 
континентален и глобален план, трябва може би да добавим още и: 1. 
Възможното изпадане на Балканите в периферията на голямата политика; 2. 
Дрейфът на Америка и Европа в различни посоки – “разширяването на 
Атлантическия океан”; 3. Опитът да се наложи окончателно т.нар. “глобален 
тероризъм” като заместител на комунизма и фундаментална заплаха и 
скрепителна скоба за трансатлантическата връзка; 4. Амбициите за по-
решаваща геополитическа роля на трите 1-милиардни общности – Ислямът, 
Китай, Индия. 5. Ръстът на политическото влияние на организираната 
престъпност, която с ефективните си мрежови структури, с огромния 
акумулиран капитал и с проникването в практически всички най-печеливши 
бизнеси ще се окаже геостратегически фактор. 6. Промяната в международната 
политика при бързото навлизане на модерни и свръхтехнологични комуникации 
– когато всичко, което ще се случва и на което трябва да се реагира ще е в 
режим on-line… 
 Няма да е лесно на България! Но нека не се плашим повече от нужното, нито 
пък да сме наивно безметежни. Добре е да помним, че у нас нищо не е толкова 
зле, колкото изглежда, но и нищо не изглежда толкова зле, колкото е в 
действителност. 
 
 

За г-н Президента, 06.07.2003 г., Материал No. 79 
 Научните конференции по национална сигурност, макар все по-редки (не 
броим казионните “кръгли маси”), са от оскъдните празници на интелекта, на 
усилието да се мисли в тая област. 
 Да, политиката и науката имат различни цели, различен е и времевият им 
хоризонт, и дори техният парадигмален апарат.  Политиците като правило са 
надменни към учените: сухари, живеещи сред изкуствени схеми. Учените, 
колкото са останали такива при този живот на бедуини, изпитват физическа 
болка от високомерието, плоскомислието, липсата на обща култура и 
слагачеството на повечето външнополитически “стратези”. 
 В общия дебат тонът се задава от залагащото на сигурното, канцеларско, 
бедно откъм силни идеи и смелост мислене на редовия експерт от МВнР (и 
МО!), вечно гледащ да не сбърка, да угоди на поредния шеф и да замине за 1 
мандат в чужбина. 
 На пръсти обаче се броят онези експерти, напуснали МВнР (и МО!), които 
после се доказват като състоятелни в науката. 
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 Обратното просто не подлежи на обобщение, защото много трудно 
университетски учен може да попадне в МВнР (и МО!). 
 Пример за почти не пресичащите се светове на политиката и  науката е 
дискусията в научните среди за възможните модели за бъдещето на системата 
за международна сигурност. 
 Повечето от тия модели донякъде условно носят имената на видни личности, 
най-тясно свързани с тяхното разработване. 
 “Збигнев Бжежински” е твърд (hard) геополитически модел: 1. Светът утре 
ще е многополюсен с най-много 5-6 полюса - САЩ, Европа, Русия, Япония, 
Индия, Китай. 2. Ще се съхрани глобалната доминираща роля на САЩ. 3. Ще 
има стремеж за отслабване ролята на Русия. 4. Ще се запази значението на 
военния фактор (мощ). 5. Главен център на борба за влияние ще е Евразия 
(голямата шахматна дъска). 6. Балканите ще преминат в периферията на 
голямата политика - “потенциален геополитически приз в борбата за 
европейско превъзходство”. 
 “Хенри Кисинджър” е мек (soft) геополитически модел: 1. Светът утре ще 
бъде многополюсен с поне 5-6 полюса – САЩ, Европа, Русия, Япония, Индия, 
Китай. 2. САЩ ще бъдат само първи сред равни. 3. Сигурността ще се крепи 
върху баланса на силите. 4. Ще се засилва ролята на човешкото измерение 
(хуманитарната интервенция, ограниченият суверенитет). 5. Главен център на 
борба за влияние ще е Югоизточна Азия. 6. Ще се маргинализира ролята на 
Европа: поради съвпадение на интересите на САЩ и Русия относно нейното 
отслабване, въпреки иначе глобалното различие на интересите им. 
 “Самюъл Хънтингтън” е цивилизационен модел: 1. Светът ще се разпадне 
на 7-8 цивилизации (с висок интегритет, на базата на културата, етноса и 
религията) - западна, ислямска, славяно-православна, китайска, японска, 
хиндуистка, латино-американска и евентуално африканска. 2. Ще настъпи 
сблъсък на цивилизациите, а огнищата на конфликти ще са по линията на 
допир между цивилизациите. 3. Ще расте геополитическата роля на 
конфуцианството и исляма. 4. Западът ще изпитва сериозни проблеми в 
баланса си с останалия свят (West vs. Rest). 5. Ще възникне опасност от 
ерозиране на интересите на САЩ и превръщането им в самотна сила. 6. Ще 
настъпи криза на мултинационалните институции и универсалните ценности. 
 “Франсис Фукуяма” е идеологически модел: 1. Ще настъпи победа на 
либералната идеология (т.е. край на историята). 2. САЩ ще бъдат интегративно 
икономическо и културно ядро. 3. Значима роля ще играят колективистичните 
култури (огромно значение на Доверието за преодоляване на стресовете при 
адаптиране към либералните ценности и начин на живот. 4. Ще отсъстват 
конфликти с разрушителна сила. 5. Ще е налице тенденция към глобално 
управление (Global Governance). 6. Ще възникват зони на разпаднала се 
икономика и ще бъдат необходими огромни усилия за тяхното реинтегриране. 
 “Алвин Тофлър” е технологичен модел: 1. Ще се разширява пространството 
на информационното общество. 2. САЩ ще бъдат интегративно 
информационно и интелектуално ядро. 3. Основните конфликти ще са между 
Индустриалното общество, (обществото на Втората вълна) и 
Информационното общество (обществото на Третата вълна); 4. Ще настъпят 
революционни промени в средствата и начините за управление и контрол на 
социалните процеси. 5. Ще настъпят революционни промени в средствата и 
начините за водене на война. 6. Ще възникват зони на Аграрното общество (на 
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Първата вълна) и ще бъдат необходими огромни усилия за тяхното 
реинтегриране. 
 “Джоузеф Най” е многофакторен модел: 1. От гледна точка на военната мощ 
светът утре ще е еднополюсен (САЩ). 2. От гледна точка на икономическата 
мощ той ще е триполюсен модел – Северна Америка, начело със САЩ, Европа, 
начело с Германия, Азия, начело с Китай. 3. От гледна точка на всеки друг 
аспект на сигурността (социален, културен, екологичен, информационен…, 
светът ще е многополюсен, с различни по брой и състав полюси (разсейване на 
силите). 4. Ще нараства взаимозависимостта в международните отношения. 5. 
Ще се усили институционалната архитектура на мирното регулиране на 
конфликтите. 6. Ще укрепне едно евроатлантическо ядро от държави, което ще 
определя вектора на глобалната процеси. 
 
 

За г-н Президента, 13.07.2003 г., Материал No. 80 
 Уникалната роля на САЩ на единствена супер, свръх, хипер сила все повече 
ще фокусира глобалното внимание към тях и ще подлага на критична преценка 
техните позиции и действия. 
 С ескалираща острота е критиката в US-медиите към явната злоупотреба на 
администрацията на президента Буш с разузнавателни данни при войната в 
Ирак. Най-често тази критика удря по конкретните политици, вкл. с упреци в 
лъжа (Никълъс Кристоф, Пол Кругман). Но има и опити да се копае дълбоко - в 
основите на системата. В Русия например излезе и дойде у нас силната до 
злост книга на Гор Видал “Вечна война за вечен мир. Защо толкова ни мразят?” 
 Най-актуалната тема в пресата и научните издания от двете страни на 
Атлантика сега е за Антиамериканизма. В различни плоскости се търси 
отговорът Защо той съществува?, но Дали  съществува? и че обхваща нови 
слоеве население, политици и интелектуалци - не се оспорва. Правило става 
да обясняват обратното чувство: на проамериканизъм, с негативни черти на 
властта по места: репресивност, компрадорство, безразличие към 
националните интереси, алчност, продажност, корупция. 
 Антиамериканизмът е смес на ирационални и рационални мотиви. Огромната 
мощ на САЩ, индивидуализмът, масовата култура обективно активират 
инстинктивни негативни чувства: на отблъскване на похитителя и похотта му, 
на несъгласие да се чувстваш подчинен, принуден, с накърнена идентичност. 
 Томас Фрийдман пише, че Америка оказва с мощта си днес огромно влияние 
– директно или индиректно - върху живота на всички хора по света, а те не 
могат да влияят на политиката й, изобщо са лишени от възможността да кажат 
как тази мощ да се употребява. И това поражда този техен “враждебен гняв”. 
 Според някои антиамериканизмът е преднамерен. За James Ceaser, той 
макар да има елементи на предразсъдък, главно е продукт на “високо” мислене 
и философия. И тия философски течения са най-малкото частично отговорни 
за неизброимите фатви и безбройни джихади които се обявяват срещу Запада.  
 А французинът Jean Franşois Revel твърди: “Ако премахнете 
антиамериканизма, нищо повече няма да остане от френското политическо 
мислене днес – както от ляво, така и от дясно.” 
 Но антиамериканизмът много по-малко е срещу това - Какво Америка прави, 
и много повече срещу това Какво Америка е. 
 И още: не е вярно, че антиамериканизмът е продукт основно на сегашната 
посткомунистическа силно еднополюсна епоха. 



 117 

 Още един от founding fathers, Alexander Hamilton, визирайки холандския 
натуралист Cornelius de Pauw, коментира: “Хора, почитани като проницателни 
философи, мрачно утвърждават, че всички животни, а заедно с тях и човешките 
същества, дегенерират в Америка – че даже кучетата престават да лаят, след 
като са подишали известно време в нашата атмосфера.” 
 Чарлз Дикенс пише за най-ниски пороци в САЩ: “презрени измами на 
изборите, задкулисно подкупване на държавните служители, безсрамно 
огъване пред търгашеските негодници.” 
 Фридрих Ницше смята, че: “Стремглавата бързина, с която американците се 
трудят – един отличителен порок на новия свят – вече започва жестоко да 
заразява старата Европа и да разпространява духовна празнота и върху нашия 
континент.” 
 Според Мартин Хайдегер американизмът е “развиваща се и още не 
завършена същност на зараждащата се уродливост на модерните времена”; 
“англосаксонският свят на американизма иска да разруши Европа”; “Америка 
няма чувство за история”. 
 За Кнут Хамсун е “немислимо колко наивно самонадеяни са в своята вяра 
американците, че могат да набият кой да е враг. Няма предел за патриотизма 
им; патриотизъм, който никога не свършва и е също толкова гръмогласен, 
колкото е и яростен.” 
 Ала след 1989 г. САЩ са без конкурент и без коректив. Това стесни 
пространството за маневриране на държавите. Ако по-рано те теоретично 
имаха 9 възможни опции за поведение: на приятелство, неутралност или 
враждебно отношение спрямо всяка от двете велики сили (32), сега при една 
велика сила, те са само 3, като едната (на враждебност) никак не е безопасна.  
 Ограниченият избор лесно ражда негативни нотки, от тях до 
антиамериканизма не винаги е тъй далеч, колкото изглежда. И затова навярно 
Ендрю Съливан писа, че в създаването на USЕ (United States of Europe) 
“тембърът е ясно антиамерикански”. 
 В близко бъдеще е малко възможно политическият ни живот да се повлияе от 
разни форми на антиамериканизъм (soft или hard) и това е добре за 
президента. Но в дългосрочен план по-вероятно е антиамериканизмът да 
заиграе своя роля. Вярно, самото наличие на думата “анти” е някак 
тенденциозно. Но: 1. Европейското ще става водещ императив в нашата 
политика; 2. Проамериканизмът няма корени в обществото; 3. САЩ имат т.нар. 
пивотна държава (поне 1) в региона и това ни поставя на заден план в техните 
приоритети; 4. Трудно като народ ще останем встрани от глобалната тенденция 
на (поне) негласна съпротива срещу политиката на единствената световна 
сила. 
 Прагматично печелившо е поведението, което като същност е мек 
антиамериканизъм, но е опаковано и представяно като последователен 
проевропеизъм. Такова поведение трябва да се следва не толкова като 
тактика, а като стратегия, базираща се на осмислена, мотивирана и устойчива 
ценностна система. 
 
 

За г-н Президента, 20.07.2003 г., Материал No. 81 
 Демокрацията ни е сбъркана ... щом допуска депресия, аномия, 
обезверяване, апатия сред нашия народ. 
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 Жалко, ... че твърдото ми убеждение за нуждата от силов вицепремиер се 
овеществи по този неблагоприятен, непрофесионален и стресиращ начин. 
 Непромяната в силовия сектор и издигането на Пламен Панайотов за негов 
попечител, ни връзва ръцете. Нямаме много полезни ходове: нито в борбата с 
престъпността, нито за ВПК, нито при спецслужбите. Нито по линията на МО – 
тук можем дори да си навредим, тъй-като изпращаме батальон в Ирак за 
участие в още не съвсем легитимна мисия и с ескалираща партизанска война. 
Не дай Боже да се повторят почернените дни от 1993 г., когато идваха ковчези 
с наши момчета, избити от червените кхмери. 
 Хората у нас изпитват отвращение от политическата класа и не виждат онова 
съчетание на управление и лидерство, което да вдъхва вяра, че дори криво-
ляво, но вървим по верен път. 
 В тази криза за президента има различни сценарии. Добрият сценарий е той 
да държи високия рейтинг - като се оценява по принципа на позитивната 
негативна (PN) идентификация - да е ценèн като отрицание на другите - не 
толкова за това какъв е, а за това какъв не е: не е корумпиран, ограничен, 
безродник…  
 PN (също и PP – позитивната позитивна, NP – негативната позитивна, NN 
– негативната негативна) идентификация е опосредствана. При нея 
позитивното е по-уязвимо от негативното. Това води до постепенен спад в 
доверието (въпросът: Е и?), избиващ на повърхността в един момент като срив 
и всички се питат: Как така? Да вземем Петър Стоянов, президентските избори 
в Литва. Всъщност този “добър” сценарий никак не е чак толкова добър. 
 Лошият сценарий си е просто лош: рухването на доверието в цялата 
политическа класа да завлече със себе си президента, като интегрална част от 
нея през последните десетина години. 
 Затова са необходими действия, послания и знаци, които се запомнят, 
създават неопосредстван, отличим, собствен образ.  
 Президентът с отличната си политическа интуиция навярно правилно се 
стреми да бъде вредом, с неизчерпаема енергия. 
 Но той ще е почитан и тачен, ако като държавник е оставил диря - със 
значими дела. Има ли ги тези дела, то Костенец, Костинброд, Марикостиново 
ще му простят, че не е останало време да ги обходи. Няма ли ги, и по 3 пъти да 
е ходил там, тези селища ще го отметнат само като ред от новата ни история. И 
толкоз. 
 Да си държавен глава е висока отговорност и нея си я носи президентът. 
Само той знае каква летва си е поставил. Всички други и на теория, и по статут 
сме малки и временни, за да му говорим по въпроси, допиращи се до 
историята. Ние можем да посочим някой детайл, нюанс, щрих. Дотолкова, 
доколкото той желае да слуша, камо ли да чуе, да не говорим - да се вслуша. 
 Ето защо ще се спра само на един аспект от образа, обещан на обществото – 
на социалния президент. Макар това, което се прави в тази насока да е 
правилно и немалко, то едва-едва гравитира до големия смисъл, с много труд 
напипва главното. 
 Вземам повод от проведеното от Центъра за психологически изследвания 
(ЦПИ) рали, в което участваха 30-тина инвалиди. Те демонстрираха удивителна 
воля. От ралито обаче дъхаше на мизерия. Политиците не дойдоха, за разлика 
от приемите, където идват на тълпи. Държавата е обърнала гръб на тия хора.  
 Хората с увреждания заслужават президентът да им посвети много усилия. 
Да се помага на бедните (те са много повече) изглежда популизъм, а на 
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инвалидите – не толкова. На Запад инвалидите са се осъзнали като общност и 
са много активни и атрактивни като обект на внимание, носят политически 
имидж. 
 Показни мероприятия към хора с неравностойно положение (балове, 
събиране на средства) често се разглеждат като PR, в името на рейтинга. 
Нужно е да се работи системно, това да бъде приоритет. Президентът трябва 
да се стреми да промени държавната политика, да се гради солидарност в 
обществото.  
 Има и по-конкретни неща: 1. Назначаване в президентството на 2-3 души-
инвалиди; 2. Ремонт в сградата, та в нея да могат да работят инвалиди (а 
толкоз пари се потрошиха с ремонтите!); 3. Фирмата, която прави ремонта, 
може 1 ден да работи с наши средства в помощ на някое NGO - напр. ЦПИ; 4. 
Провеждане под патронажа на президента на конференция по проблемите на 
инвалидите и/или преглед на законодателството в тая област; 5. Социалният 
съвет, а в по-общ план - за социалната политика - и КСНС (!) могат активно да 
се заемат с хората с увреждания. 
 Тези хора изнемогват – зная го, тъй-като съм ангажиран с 2 млади инвалиди 
от Перник, на които помагам без да се вдига шум. 
 Хабим нерви заради лейтенантите – здрави и прави мъже. А повечето 
инвалидите водят адско състояние, ала не хленчат, не заплашват, не се канят 
да пушат цигари под прозорците ни. 
 Трябва да се захванем здраво. Ако може обаче - без PR-мейкърите от 
пресцентъра. Доброто ще се разнесе от хората с увреждания.  
 Това ще донесе огромен авторитет на президента в чужбина - ние се борим 
за похвала от 5-6 сенатори и конгресмени при членството в НАТО, а 
парламентаристите в САЩ, които биха работили с и за нас, само защото и те са 
ангажирани активно с инвалидите, ще са поне 5-6 пъти повече. Тогава Чейни 
ще ни предлага срещи, а не да ни гледа ... от видеоекрана. 
 
 

За г-н Президента, 27.07.2003 г., Материал No. 82 
 Вертолетната трагедия, посещението в НРС и празникът на Жандармерията 
са нови поводи да се замислим над това - как е структурирана и как 
функционира системата за национална сигурност, в състояние ли е тя да 
подпомага прогнозирането на кризи и управлението на държавата при кризисни 
ситуации. 
 Ние възлагаме огромни надежди и влагаме големи усилия в интеграционния 
процес - за постигане на повече сигурност. Но точно сигурността, от която най-
много се нуждаем най-трудно би ни била гарантирана от НАТО. Онова, което 
преди всичко би могло да донесе несигурност в обществото са различните 
бедствия, аварии и катастрофи (от природни или от човешки въздействия), 
както и престъпността и тероризмът. Ала срещу тях са способни и длъжни да 
противодействат преди всичко държавните структури от системата за 
национална сигурност. 
 А точно тези структури освен, че изпитват остър финансов недостиг и 
кадрови недокомплект, стоят на втори план винаги, щом “спорят” за внимание и 
ресурси с интеграционните цели. 
 Външнополитически задачи източват тъй нужни средства за вътрешна 
сигурност и поставят под съмнение готовността за реакция при беда. Иде реч 
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не само за изключително скъпите мироопазващи мисии, които са узаконена 
форма на гурбетлък и с ... малко допринасят за боеготовността на армията... 
 Пример: имаме руски тип техника (да кажем зенитно-ракетни комплекси и 
радари), способна при ремонт и модернизация да служи още 7-10 години. Но не 
– купуваме или ще купим това, дето САЩ нареждат, трошим 5 пъти повече 
пари, не остават и стотинки за най-важното. Няма за професионална 
подготовка, за летене на пилотите (това грози да превърне катастрофите от 
изключения в правило – поради разтренираност, депресии и страхови неврози); 
расте и чувствителността на обществото. 
 След като при Иван Костов бяха направени структурни промени, изразили се 
в закриване на едни, полезни, с наша специфика институции (Строителни и 
Транспортни войски) и фактическа девоенизация и професионализация на 
други (Жандармерия и Гранична полиция), от 4-5 години нещата стоят без 
анализ на структурата и нейните дефекти, вървят по инерция, с отказ да се 
видят проблемите, с някакви си там абсурдни корпоративни и лични борби. 
Няма нито воля за изграждане на съвременна система за сигурност, нито 
знание как тя да бъде изградена. 
 Обективното сравнение, при цялото ми нежелание, изисква да се признае, че 
предното правителство имаше воля (силова) да преструктурира и използваше 
експертно знание, вярно при огромна податливост на външен натиск и 
внушение и при явна идеологическа обремененост, трансформирана в 
нахъсеност... 
 В нашата демокрация е възможно непрофесионалист-човек да стане 
министър на управлението при кризи, а заемал някога длъжност началник щаб 
в МО на управление при кризи, на 55 години, в най-зряла възраст да е ненужен 
и безработен!! 
 Системата ни за сигурност не е система, а сбор от структури... Може ли 
некомпетентен министър да преценява дали, как и докога да се използва 
вертолет при гасене на пожари! У нас - да, защото цивилните от години учат 
военните как да маршируват, как да стрелят. Няма ясно разграничение на 
политическа и експертна сфери, експертите са абсолютно зависими от 
политиците. 
 Позволяваме си опасния лукс да водим борбата с бедствия, аварии, 
катастрофи само с крехката шепа хора в държавните служби – Гражданска 
защита, Пожарна, Жандармерия, Армия. Обществото не само се отучава да 
действа при кризи, но се и отчуждава от тези действия, от съпричастност, 
консолидация. 
 И още: с 45 хил. армия и 100 хил. резерв, оставаме без сили за адекватна 
реакция във военно време: напр. не е ясно как с тази скромна армия ще 
осъществим териториална отбрана. И може ли да си позволим никой, освен тия 
145 хил., да не умее, да не желае и да не е длъжен да брани с оръжие 
родината? 
 Нужен ни е нужен дебат за националната сигурност. Той има далеч по-
сериозни рамки. Но в тях трябва да се замислим и как да изградим 
териториален резерв от граждани-войници (на принципа на доброволността и 
при двойно гражданско-военно подчинение), който в мирно време е подчинен 
на цивилните власти - за помощ при бедствия, аварии и катастрофи, а във 
военно време извършва дейности по териториалната отбрана. 
 В ред страни наричат този тип резерв Национална гвардия. Когато 
експертът Манол Тенчев преди 10 години лансира тезата, тя бе срещната с 
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недоверие и дори присмех. Сега ген. Никола Колев е узрял за нея. Идеята не е 
безспорна, но тя решава проблеми при невоенни и военни кризи, може да 
помогне за социалната адаптация, да запълни липсващо звено в нашата 
система за сигурност, без да нарушава международните договорености. 
 Цитирам тази идея, защото в нея има рационален елемент, защото нейното 
игнориране досега е резултат от все същото нежелание да изграждаме 
съвременна система за национална сигурност, самовнушили си, че членството 
ни в НАТО от само себе си, ще реши нашите най-важни проблеми на 
сигурността. 
 
 

За г-н Президента, 03.08.2003 г., Материал No. 83 
 Критиките на ръководството на ПГ на НДСВ към президента само доказаха 
очевидната истина колко неправи са тези, които мислеха, че след промените в 
това ръководство ще видим по-разумни лидери, готови на сътрудничество с 
държавния глава. 
 В голямата си маса НДСВ се състои от хора без политическа биография, 
спотаявали се в тежките първи години на прехода или грижили се за своя 
бизнес, служебна или научна кариера.  
 Те не са водили спорове, не са отстоявали позиции, нямат обединителни 
принципи помежду си, събрани са случайно или по съмнителни критерии... 
Мнозина са твърде зависими... 
 По-важното тук е как да реабилитираме и стабилизираме демокрацията си, 
та втори път да не бъде възможно в такова огромно количество в нашия 
парламент да попадне подобна безлична група хора. 
 Сложно е да се измисли друг механизъм освен партиите, от една страна, да 
си върнат водещата политическа роля – те са проверени механизми за 
издигане на депутати и министри: и с общо-взето прозрачната си публична 
дейност, и с вътрешната конкуренция. От друга страна, мажоритарният 
елемент трябва да се усили: с активни медии и лична агитация ще е не леко на 
задръстен или некачествен човек да се добере до властта. 
 След като на предстоящите местни избори народът ни отхвърли тези 
управляващи, президентът ще попадне в деликатна ситуация. 
 Той трудно може да се скрие от истината, че тази коалиция, макар легитимна, 
няма повече моралното право да е на власт.  
 С максимум до 12-16% общо, НДСВ-ДПС de facto ще получат мощен народен 
вот на недоверие... 
 И в момента президентът е значима опора на кабинета: най-парадоксален 
резултат на категоричната му воля за диалог и сътрудничество между 
институциите. След изборния резултат обаче, да се крепи кабинетът само 
понеже това е избраният от парламента кабинет, ще бъде контрапродуктивно 
за страната и за президента... А това, което е добро за страната е добро и за 
президента. Обратното за жалост не винаги е съвсем вярно. 
 Ясно е, че правителството няма умение и воля да управлява съвременно и 
ефективно. По-лошото е, че на него му липсват визия и стратегия за 
национално отговорно управление, сляпо е за процеси в държавата, които я 
разединяват и превръщат в територия, механичен сбор от разпокъсани области 
и общини. 
 Отсъствието на единна политика, на съзнателно съграждане на солидарност, 
сцепление, заедност ме терзае от години, за него пиша постоянно. И между 
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отделните региони на страната се води все същата битка по каноните на 
социал-дарвинизма, и ни едно правителство не си даваше сметка за 
пагубността й. 
 Слаба Богу, при цялото малко изкуствено десакрализирано тържество на 
Бузлуджа (то наистина се нуждаеше от известно десакрализиране - напоследък 
имаше мотиви на политическо езичество), там се чу нова загриженост за 
страната, схващане на истински (секюритизирали се) проблеми на България, 
чието решение и в ЕС-контекста си остава главно национална грижа: 
 “Някои от натрупаните проблеми в регионалното развитие вече стават 
застрашителни за съществуването на страната, заплашват да станат 
необратими. Превръщаме се в територия - в която съжителстват модели от 
различни исторически епохи - от зони на натурално стопанство до оазиси на 
модерни европейски пазарни и социални отношения. Малцина у нас са 
граждани на света. Останалите са жители на територия. Губи се връзката 
между местното и националното, разгражда се визията за държава. Граждани 
на една държава живеят в различни Българии. Бавно и постепенно се губи 
чувството за един и същ национален организъм. И на национално равнище, и 
относно регионите държавата бяга от своята отговорност.” 
 Подобно мислене позволява да простим политизирането на тая концепция 
като лява. Можем да сме по-снизходителни към не така прецизното разделяне 
на 3 региона: например Враца е сред районите за ускорен растеж - до София и 
Варна (!?), а Перник е в районите за изтегляне редом с Пловдив и Русе (!?). 
 Ако не “най-поляризираната в Европа”, България е наистина доста 
разпарчетосана. А нещата за нас са още по-сложни, т.к.: 1. Ние имаме 
компактни маси етническо различно население в напреднала фаза на промяна 
на идентичността: те са почти изцяло турци и се възприемат повече като гости 
в страната ни; 2. Наши съседи имат съзнателна, ерозираща ни националната 
сплотеност политика (опасно за време, в което се набляга повече на 
хоризонталните връзки, отколкото на вертикалните); 3. Обективна тенденция е 
свиването на шагреновата кожа на Държавата - мачкана отвън и разпирана 
отвътре, тя е “твърде малка за големите и твърде голяма за малките 
проблеми”. 
 При тези тенденции, както често съм писал, “обществото все по-рядко се 
самовъзприема като единен организъм с общи цели и приоритети”. Това 
изисква осмислена, мъдра държавна политика, която никак не е по силите на 
сегашната коалиция.  
 
 

За г-н Президента, 10.08.2003 г., Материал No. 84 
 Светът е в дълга вълна на нестабилност. Това е нов етап, не просто 
преходен период от двуполюсен в еднополюсен модел.  
 Исторически 10 години са миг: затова не можахме да схванем, че краят на 
социалистическата система се размина с десетина години с епохата на 
глобализацията. Десетилетието отиде за трансформация на структурата, на 
институциите, принципите и нормите на двуполюсния модел в такива на 
еднополюсния. 
 Така бяха изразходвани огромни ресурси, енергия,надежди в не съвсем (или 
съвсем не) ефективна посока. Рано или късно системните дефекти, 
механистичните подходи, инерционното мислене щяха да дадат сбой и 
пробойни. НАТО е пример за това: колко енергия, разделителни линии, 
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раздори, минаха и в геополитиката, и вътре в държавите ни относно този 
Алианс, колко хора обърнаха душите си в съсредоточие на раздиращи 
терзания! И защо? Да крепим военнополитическа машинария, тъй адекватна за 
новите предизвикателства, колкото е танкът срещу гъвкавите, мимикриращи 
мобилни терористични мрежи. 
 Терористите, опериращи на нивото на слабите задръжки и първичните 
отговори на незадоволени физиологически нужди (от храна, подслон, 
безопасност и др. - за себе си и особено за потомството) откриха в САЩ 
пресечната точка на влизащите в резонанс две догонващи се трансформации: 
1. На основната - на глобализацията, изпомпваща природни ресурси, човешки 
права и благоденствие от бедните към богатите и в резултат първите стават 
още по-бедни, а вторите - още по-богати; 2. На съпътстващата - на прехода към 
еднополюсен модел, чиято същност добива все по-имперски измерения - това 
помага на терористите да си намерят виновника за всички беди, да го 
заклеймят и да насочат разрушителната си сила срещу него. 
 Тероризмът, или това, което поради външни съвпадения на средствата и 
фразеологията, Западът нарича днес тероризъм, сочи източника на световните 
неправди и воюва с него, като консумира тезите, лесно и леко обясняващи с 
едничка дума 2-те базисни тенденции: а именно – наричайки глобализацията 
(мондиализацията) “американизация”. Ето така с един куршум се удрят два 
заека и всичко се оказва просто, ясно и очевидно. 
 За да е тъй ефективен обаче, тероризмът перфектно ползва грешните 
акценти в трансформацията и уклона към запазване на добрите стари 
институции и към създаване на прецедентно международно право, които 
обслужват еднополюсния модел. 
 По същината си този модел разчита на йерархията, строгия, регламентиран 
ред, на отработените информационни потоци, традициите, рутината, опитът. 
Да, има пропуски, но те са т.к. сме притъпили вниманието, подценили сме 
ситуацията, дали сме воля на междуинституционални и междуличностни борби. 
Да си подредим къщичката, да затегнем гайките, да “пипнем” някои по-
либерални закони и всичко ще си дойде по местата. 
 В този ред на мисли показателен е Докладът на Конгреса на САЩ за 
грешките на разузнаването преди 11 септември. Още по-важни са реакциите на 
Доклада. Разумни автори като напр. Брус Бъркоуиц (Hoover Institution and Rand 
Corporation) не се поколебаха да напишат за най-важния извод - че в този си 
вид ЦРУ, ФБР и като цяло разузнавателната общност на САЩ не са пригодени 
за адекватен отговор на рисковете от тероризма.  
 Това силно централизирани и йерархизирани институции все така уповават 
на старите похвати за събиране и пазене под строга тайна на информацията; в 
тях има тежки процедури за допуск; на всеки (особено от други структури) се 
гледа като на готов нарушител на свещената класифицирана информация. 
 От тоя род са танталовите ни мъки с НАТО. Колко енергия и време хабят 
нашите служби, вместо да си вършат работата?! Сякаш има в Брюксел 
суперсекретна информация, дето на пух и прах ще разбие и тероризма, и 
организираната престъпност! 
 А сега, според Брус Бъркоуиц, е нужен друг модел – да се събира 
информация от колкото се може повече източници и готовият продукт, след 
анализа й, да се предоставя на колкото се може повече институции от 
системата за сигурност и управление на кризи, за да могат те да реагират 
бързо; да се децентрализира в голяма степен дейността на отделните 
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структури; да им се дава повече самостоятелност; а държавното ръководство 
да се грижи главно за стратегията, вместо като летящ холандец да гаси пожари, 
лови бандити и раздава марли и противогази. 
 Променя се цялата философия на секретната информация. Ние сме в 
информационното общество, не в Студената война. 
 Даниъл Патрик Мойнихан пише в “Секретността. Американският опит” за 
манията за секретност у властта: “Секретността разяжда, тя противостои на 
демократичните ценности и подкопава демократичните процеси. Основава се 
на недоверието между управляващите и управляваните, като същевременно 
засилва това недоверие. Понякога в името на националната сигурност 
секретността успява да навреди дори на самата сигурност.” 
 Службите ни не са виновни, че (сляпо) подражават на това, което правят 
западните им образци. Проблемът е основно у политиците. Те трябва с 
концептуално мислене да осъзнаят времето, в което живеят и да формулират 
приоритетите, които стоят пред службите. Другото е заравяне на главата в 
пясъка. А то за жалост винаги е осъдено да дочака своя 11 септември. 
 
 

За г-н Президента, 17.08.2003 г., Материал No. 85 
 Политическият ни живот подтиска с провинциалността си, с експлоатацията 
на закотвени в 20-и век нагласи и стереотипи. Това може да е печелившо, но 
политиците трябва да работят за модернизиране на обществото и превръщане 
на българите в граждани на 21-и век - векът на глобализацията, на новите 
социални практики. Иначе народът ни го очаква културен шок. 
 Времето е толкова динамично, че рутината е риск. Простото повтаряне на 
формата и съдържанието значи банализиране. Всичко е функция от конкретния 
момент и емоционален пулс на хората. Отказът да се съобразиш с тях води до 
отчуждение, шаблон, обратен ефект. Както неудачно - до скука и досада бе при 
знаменитата песен на Валя Балканска на стадиона в Бургас. 
 Днес всичко се мени непрекъснато, няма ценностна скала и опорни точки; 
логичното е абсурдно, а абсурдното – логично.  
 На стадиона в Бургас президентът седя до ултрабогаташ с личен 
свръхкомфортен самолет и до изпечен хитрец, който от имиджмейкър на ярък 
русофоб става шеф в проруска фирма. 
 Такива са реалностите сега: от тях никой не може да избяга. 
 Ако преди 3-4 години точно така министърът на финансите бе подал оставка, 
на това щеше да се гледа през призмата на синьо-червената вражда и да се 
търси ръката на ДС. Първото, което хрумва днес е - игра на глобалните 
финансови пазари! Няма по-силно доказателство колко са се променили 
нещата.  
 Дали си даваме сметка знак за каква необратимост е това?! Глобализацията 
е дошла. Политиците са длъжни да подготвят народа за новата среда, в която 
страната вече функционира. 
 При висока динамичност държавата се управлява далеч по-трудно в 
съгласие с интересите й. Силната непредсказуемост може да деформира 
мисленето и адаптацията към нея да стане нова лична същност, подменяйки 
почти изцяло старата. 
 Юпитата ни са с брокерско мислене. А на глобалните пазари финансовите 
потоци са откъснати от реалната икономика. При тях отчуждението от 
разиграваната собственост е пълно - на кого му пука с какъв кървав труд тя е 



 125 

създавана. Разчиташ на бързината, с която узнаваш за промените във валутни 
курсове и цени на акциите. Растат ли купуваш, падат ли - продаваш. И вземаш 
комисионна. А у нас печелиш и от общото неведение за играта на тия пазари. 
По-бързият изяжда по-бавния... 
 България не може да не чувства засилващото се влияние на глобализацията, 
обезсмислящо всички параметри, свързани с процесите в националната 
държава от пре-глобализационната епоха. Така че взирането в тези параметри 
може да се окаже самоизмама или (а защо не?) съзнателна заблуда на хората.  
 Да вземем БВП. Неговото измерване все повече отразява не реалното 
функциониране - от плът, кръв и дух на икономиката на държавата, а сянката 
на тази икономика – следата, която ред процеси, транзакции, материални и 
нематериални потоци оставят върху страната ни. Някакъв капитал, дошъл у нас 
и произвел реален продукт с евтиния труд на българите, оставя трохи тук и 
изнася по ведоми и неведоми пътища основната част навън. Произведеното 
формално е отчетено, но в много малка степен то се отразява върху стандарта 
на българина. 
 По аналогия с температурата на тялото. До преди 15 години с БВП като с 
единствена температура измервахме здравето на страната. А сега трябва да 
мерим няколко температури, за да знаем какво е то. По инерция пъхаме 
термометъра под лявата мишницата и О Кей: 5% ръст на БВП, т.е. 36.80! Но 
това днес не е достатъчно. Под дясната мишница - където се отчита стремежът 
на частния сектор да изсмуква държавния сектор и да изнася печалбите си 
навън - термометърът ще сочи 38.90. Сложен в устата той, отчитайки влиянието 
на регионализацията (Варна цъфти и богатее, без да иска да дава пет пари за 
Перник, който вехне и умира), ще покаже 39.60. А сложен (с извинение, отзад), 
за да сметне въздействието на напиращата глобализация, той ще се покачи до 
41.40. Какво е тогава здравето на България? 
 Глобализацията добави не просто още 1 измерение, а 2 или 3 и 
пространството стана многомерно; самото то се разпадна на различни 
пространства, някои от тях с Евклидова, други – с не-Евклидова геометрия 
(напр. на Лобачевски); в някои има линейност (малки въздействия, водещи до 
малки последствия), в други – нелинейност (малки въздействия, водещи до 
големи последствия). 
 България опипом, със спазми от хладната вода, част по част се потапя в 
глобализацията. Днес е трудно да се каже какво и доколко ще се промени за 3.5 
години - до идните президентски избори. Може би нищо няма да е чак пък тъй 
фатално ново и с набраната инерция да може да се спечелят още едни избори.  
 Има опасност обаче обществото ни да се е променило така, че президентът 
да се окаже прекалено свързан с време, адски бързо станало минало. Факт е, 
че дори превъзхождащ с една глава и по морал всички, и той участва в общия 
политически театър, с неизменните борби, схващания, страсти, които са все 
същите за последните 15 години и слабо чувстват и носят в себе си усещане за 
различното, което иде и ежедневно променя битието. А то (съвсем според 
Маркс) променя съзнанието.  
 
 
 

За г-н Президента, 24.08.2003 г., Материал No. 86 
 Тези дни бях на Московския авио-космически салон (МАКС) и видях отново 
(след 19 години!) Москва. Банално е да се каже, че градът се е променил. 
Станал е европейски, модерен, отворил се е, диша пълноценно с нови 



 126 

магистрали, а архитектурно поразява - с мащабите, темповете, внимателното 
осмисляне на строежа. 
 Нищо общо със София и архитектурния й хаос. У нас всеки, който направи по 
някакъв (поне отчасти) извънзаконен начин, големи пари, веднага с корупция и-
или сила си заплюва терен и строи каквото манталитетът му пожелае. Целият 
наш преход минава с висока степен на анархия, без мисъл за страната и 
общността, без значими и консолидиращи цели, без сериозно лидерство, което 
надраства привилегиите на властта, не знае секунда покой, терзае се за 
държавата и държавността. Та коя обединителна идея дадохме на народа – 
НАТО ли?! Абсурд… 
 Политическият елит се отгради от тежкия живот на хората. Колкото по-черен 
е тенът на политиците, толкова по-черни са мислите на тънещия в мизерия 
обикновен човечец. Влакът за Кюстендил и рейсът за Перник не просто 
обсъждат, а осъждат ваканцията-лукс на правителството, парламента, 
политиците. 
 За любителите МАКС впечатлява с размаха. И с мерките за сигурност. 
(Впрочем, в Бургас се убедих за сетен път как сме в младенческа безметежна 
възраст относно тероризма. Защото не сме се опарили още. Стотици бяха в 
ложите и никой не бе дори елементарно проверен. НСО прави онова, което 
правим всички: участваме в ритуали, външно същите, както в другите страни. 
Какво като трима души охрана, гледат мача седнали зад президента мача?). 
 Всъщност видяното на МАКС бе по-скромно от очакваното. Но и от него 
става ясно, че Русия не възнамерява да отстъпва повече позиции в 
производството на съвременни въоръжения. Оригиналната инженерна мисъл 
на руските специалисти сега е умножена с достъпните днес информационни и 
компютърни технологии. Обновени с тях, руските оръжия прекрачват в ново 
поколение и се оказва мит тезата, че само западни компании могат да 
модернизират тези системи по натовски стандарти. 
 България е вече “бойно поле” на следния сблъсък: западни фирми искат да 
реконструират руски въоръжения, но руските фирми отказват да сертифицират 
тия реконструкции (“Ние сме производителите!”); а пък руски фирми искат да 
модернизират по натовски стандарти собствените въоръжения, но западните 
фирми отказват да сертифицират тази модернизация (“Ние държим know how-
то!”). Донякъде това се случи при ремонта на “МиГ”-овете, а предстои да се 
случи и при вертолетите. 
 Без право на изказ, мълчах на срещите, които хората от МО имаха с 
“Рособоронэкспорт”, с Комитета за военно-техническо сътрудничество, с 
производители. Какво ли мислеха руснаците за пратеника на МО?! Един най-
високопоставен домакин ме пита на вечерята как попадат тези хора (министри, 
заместник-министри, пратеници) на такива позиции и защо ли не вземем ние от 
президентството нещата в своите ръце? Обясних му какви са президентските 
правомощия у нас, но се въздържах да коментирам ... останалото. 
 С ремонта (а още повече с модернизацията) на “МиГ”-овете проблемите са 
огромни. В основата на всичко е безобразният (до наглост) слаб договор, с 
редица анекси и капани. Руската страна привнася не малко от типичните свои 
дезорганизация и “разгильдяйство”. Но има и наша вина, резултат от 
корупцията в екипа ..., паразитиращ върху всяко забатачване, гледащ да 
изнудва, мислещ главно за банковите си сметки. 
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 Единственото разумно решение за “МиГ”-овете ни, след като изпълнението 
на проекта се забавя с повече от година, е да се мобилизира държавническата 
воля и у двете страни, насочена към успешно завършване на проекта. 
 Останалото - безкрайни спорове кой крив и кой прав, означава агония на 
родните ВВС и жесток удар върху авторитета на руския ВПК у нас, с всички 
последици върху нашата армия и националната ни сигурност. 
 Има ниши в бойното въоръжение и техника, където за нас най-изгоден и 
ефективен вариант е да се опрем на Русия - но това изисква воля и кураж. Ала 
в МО нагласата е да се купува ново оръжие - големите комисионни са при 
покупките. А западните компании, че и западни посланици, аташета калкулират 
скрити комисионни за български лица в офертите и натиска си. Добре знам как 
ухажват. Малцина устояват на моралните и материални съблазни. За които 
често не са нужни усилия: просто трябва приемеш даден човек. Или да отидеш 
на вечеря, та после в шифрограмите те да отчетат, че си присъствал, значи 
институцията ти подкрепя. 
 Русофобството на върха в МО не е идеологически, а изцяло користно и доста 
кариеристично-покорно (pro-US) обусловено. 
 В сътрудничеството с Русия, според експерти в ГЩ, отличен вариант е 
модернизацията на зенитно-ракетните комплекси и на радиолокационните ни 
станции - те са реалната ПВО-защита на България, другото е игра на руска 
рулетка със сигурността. 
 Докато у нас времето е спряло (да чуем по-добре салютите и видим по-ясно 
гилзите от славната борба с престъпността), в Русия животът продължава. 
 Тъкмо на МАКС стана известно, за изненада на познатия ген. директор на 
РСК “МиГ” Николай Никитин, че правителството на Руската Федерация е 
включило РСК сред фирмите, които ще бъдат приватизирани в 2004 г...  
 
 

За г-н Президента, 31.08.2003 г., Материал No. 87 
 Продажбите на “Кинтекс” и “Тератон” и агонията на заводите извън и в 
“Терем” скоро ще ни върнат към темата за нашия ВПК. 
 Събития в Перник убиват отчасти мотивацията за тази тема. 
 Перник, Събота, Ден на миньора - унил град, пусти улици. Министър Ковачев 
обижда бедните перничани. Двама познати ни ...  богаташи ... са вече почетни 
знатни граждани на Перник. Роберт в мръсния подлез свири чудесно Вивалди. 
Ремонтират взетия с измама апартамент на родителите на самоубилата се 
Даниела (синът й е с множествена склероза). До Банята съученичка ми иска 
100 лв. и споменава общи познати, които ще гарантират, че тя винаги връща 
заеми. Камен Веселинов, по-голям с 4 години от мен, ме гледа горчиво 
усмихнат - от некролога. За да бъде драмата пълна, тлъст плъх пресича 
китната и чистичка някога моя улица “Искър” и се рови в сметта до претъпкания 
бункер.  
 Питам се – а ние не сме ли също виновни за тази апокалиптична картина? 
 Като за капак – във влака за София човек към 60-те, като ме вижда, вади 
изрезка от в-к “Труд”, размахва я и говори шумно: “Обичах го, гласувах за него, 
наше, умно момче, но се излъгах за последно!” И чете части от разказа за 
дните на президента в “Евксиноград”. Ами шах се играело един на един, а 
плажен волейбол двама на двама. А тук – футбол. Това са поне по 6-7 души. “И 
12-14 човека ние, дето за залък, за аспирин нямаме, ги храним месец - по два 
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пъти на ден да ритат топка, че и за резултата да ми се вълнуват! Ами нали 
други грижи си нямат!” 
 Разстроих се повече от това, че никой в пълното купе (влакът бе от 
Кюстендил), нито в многолюдния коридор не каза и дума в защита. Само нещо 
отронено от рода – А бе кой ти мисли за простия народ! Сигурно тази дописка 
на “Труд” бе най-тежкия удар по авторитета на президента за тия 20 месеца! 
Как да се забравят глухата мъка (и злоба) в очите, въздишките от мъка? 
 Ала колелото на живота се върти, навлизаме в новия есенен политически 
полусезон. Ниското ниво на местните опоненти не е гаранция, че тимът ти е 
класен. В царството на еднооките двуокият е цар. Като във футбола – правиш 
се на велик, докато някоя “Галатасарай” не ти посочи колко си тъжно сив, 
скучен и провинциален. Тук изобщо не визирам външната политика, макар че 
класата на Турция в нея е също тъй по-висока като организация, изпълнители, 
цели и ресурси. 
 ВПК е част от цялостната реорганизация на обществото и е логично, че той 
не е подминат от всички негативни процеси, които влияят деструктивно на 
страната ни. Ако все още говоря за държавна стратегия и политика, то е тъй- 
като има вероятност за нов значим допълнителен ущърб на националните 
интереси. 
 Две думи за приватизацията на “Кинтекс” и “Тератон”. “Тератон” е кух, 
немощен, източен и едва ли ще се спаси от несъстоятелност. 
 Битката е за “Кинтекс”. И тя може да премине в стрелба. Не само заради 
контактите и каналите, не само заради започнати и обещани сделки, не само 
заради недвижимата и движимата собственост. А заради извънбалансовите 
сметки и суми: бая крупни и съвсем реални! Знае се, че единият главен 
съперник е “ТИМ” (не е ли време е за опасение, че някой ден в сивата история 
на страната ще има ред за нашия мандат - че е бил в годините, когато “ТИМ” е 
станала най-мощната групировка в държавата, превзела е основни позиции в 
икономиката ни и е разбила и/или погълнала редица силни доскоро опоненти - 
като “MG”?). 
 Другият основен конкурент е сред сегашното ръководство на “Кинтекс... 
Смята се, че те ще играят чрез подставена западна (напр. австрийска) фирма – 
за ... да си запазят “онези” капитали. 
 Изводът на хора от спецслужбите, които ги боли за нашата икономика (има 
такива, макар че бе ликвидирано направление “Икономическа и вътрешна 
сигурност” в НСС) е, че България ще има само загуби от продажба на “Кинтекс” 
и е най-добре да не го продава, а включи в единна национална структура, която 
да гарантира държавната политика, приоритети и контрол в търговията с 
оръжия, стоки и технологии с двойна употреба. 
 Известно е, че на част от пазарите, на които ние продаваме оръжия, търгуват 
само с държавни фирми и при приватизация на нашите практически 
автоматично отпадаме от тия пазари. 
 Абсурд е наличието на две фирми с принципал МО, които имат лиценз за 
търговия с оръжие – “Снабдяване и търговия” (7-8 човека) и “Терем” (със 
заводите – 3600-3700 души).  
 Това води до конкуренция помежду им и спадане до 50% на цените! 
Началникът на “Снабдяване и търговия” единствен в МО няма над себе си 
заместник-министър и е пряко подчинен на министъра... 
 Постепенно започва битка и за “Терем” - първо за контрол, а после за 
приватизация... 
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 “Терем” е последната неразграбена част от оная прекалена, но велика наша, 
родна заводомания. Разбият ли системата от заводи, пред интересите, алчно 
искащи това разбиване, не ще има прегради да овладеят по-значимите от тях и  
унищожат и превърнат в паметници на съсипията останалите (такива виждаме 
доста в Перник). Въпреки песимизма ми, имам наивността да вярвам, че и ние 
можем да направим нещо това да не стане. 
 
 

За г-н Президента, 07.09.2003 г., Материал No. 88 
 Някои теми често и натрапливо се повтарят при разговори с експерти, макар 
да не са (още) обект на публично внимание. 
 - Напр., Национална служба “Сигурност” отделя доста много време на 
класифицираната информация, за сметка на конкретната си и неотложна 
работа. Вече е ясно, че Законът за защита на класифицираната информация не 
е съвършен, спорно е даже дали е добър. Той прекалено силно акцентира на 
формалните критерии, а не на същината на класифицираната информация. 
 - С тъжни факти споделят тежката истина за състоянието на армията... 
Всъщност с изключение на някои части, ангажирани с учения на НАТО и 
мироопазване, положението е тежко: изтърбушена техника (няма пари за 
ремонт; а оттук и агонията на “ТЕРЕМ”), бракуване и продажба на безценица на 
годно, а запазване на негодното оръжие, твърде слаба подготовка и 
боеготовност, вечни наряди, алкохол и дори наркотици сред войниците, 
скришно подработване на военни. А най-странното е, че има неизползваемо, но 
жизнено важно въоръжение - защото липсват средства за елементарни 
резервни части или тъй-като от звеното за доставките в МО искат да закупят 
тези части скъпо та прескъпо. Напр. в Банкя уникален комплекс за ПВО на 
София е изцяло вън от строя заради една-едничка платка. Тя струва $5 000, но 
от МО искат да я купят за $15 000. 
 - Или че в МВР и следствието знаят практически всичко за всички бандити. 
Просто няма неизвестен факт за 95% от тях. Дори тези с чисто минало са 
някакъв вид рецидивисти. Тъй че политици, държавници, съдебна система са 
участници в един абсурд, близък до съзнателно организирания хаос. Не повече 
от 1% на година от извършващите престъпления са нови лица, прогонени от 
живота, училището и безработицата на улицата. Ами “168 часа” и “Банкеръ” да 
вземем – та там от брой в брой излизат досиета на иначе безчинстващи на 
свобода бандити. Всичко се знае, само няма воля, няма държава, няма власт. 
 - Успоредно с тази тема: редица експерти споделят, че няма да минем без 
твърда ръка. И по-добре тя да е облечена в закон и власт, отколкото желанието 
за ред и умората от демокрацията да избият в стихиен протест. Махалото е в 
другата крайност и се появява желание да се замени малко демокрация за 
повече сигурност. Да, президентът е прав да критикува Филчев (който последен 
може да сее такива идеи!). Но има крехка органична връзка между правилните 
и верните думи. И в някакъв момент тя се скъсва. Правотата и правото тогава 
са на страната не на правилните, а на верните думи. Петър Стоянов остана 
заложник до край ... на правилни думи. Ала ако те не са верни, започваш да 
звучиш шаблонно, скучно, далеч от реалния живот. 
 - Темата за външната политика: тя не касае визитата на президента в Азия. 
 Мнозина експерти смятат, че (с изключение на несрещащите правителствена 
подкрепа усилия на президента), външната ни политика се откъсва от 
реалностите, от региона, в който сме обречени да бъдем завинаги и започва да 
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се геополитизира, глобализира, да става абстрактна, свободна от 
националното, същностното, българското. Говорим за Афганистан, Ирак, Ню 
Йорк, Вашингтон, а не сме ли слепи за ставащото наоколо? Концепцията ни за 
национална сигурност проспа Косово, “онази” война във/за Македония. Улисани 
сега в приоритети, които от средство започват да се представят като цел, 
панацея, фикс-идея, ние (съдейки по пресата и дебатите в парламента, че и по 
редките коридорни фрази между нас, секретарите) сякаш сме едва ли не 
държава, която: 1. Има потенциал и отговорност да пише световния дневен 
ред; 2. Направо е постоянен член, а не още само 4 месеца временен член на 
СС на ООН; 3. Всъщност е ключова регионална сила, способна само като 
сбърчи вежди и да укроти мигом деструктивните сили (банди) на Балканите.  
 Геополитическият и наднационален поглед върху процесите води до 
безгрижие на управляващия елит и до зацикленост на редовите хора в тежкия 
бит. И какво да правят, щом битието е сурово и липсват консолидиращи идеи и 
перспективи, които да превърнат нашия народ в сплотяващ се организъм, а 
държавата - от територия, населена с оцеляващи поединично индивиди – в 
интегративна общност с общи цели, ценности и идеали. 
 Понеже управлението не разговаря с хората, а им натрапва някакви като че 
ли лично свои приоритети (NGO са еднолични или акционерни дружества за 
правене на пари от проекти, а не коректив на властта и посредници в диалога й 
с обществото), то хората се дистанцират от външната политика. Това води до 
усилване на провинциалността и стесняване на хоризонта им. 
 Изместването на региона назад в приоритетите се отразява неизбежно върху 
мисленето на политиците, върху реформите в армията и структурите за 
управление при кризи, върху спец-службите. Първо акцентът в аналитичните 
материали пада на глобални, а не на регионални процеси – нали това очаква от 
тях властта; следва понижено внимание върху региона; докато веднъж 
разберем, че вече не умеем онова, което най-добре от всички сме можели. Но 
Ирак е временен, а Македония - вечна. 
 Естествено, че не можем да се затворим само в региона ни, но е леконравно 
да се репчим геополитически и си надскачаме сянката. В националната 
сигурност държава, която се мъчи да надскочи сянката си, може да се превърне 
самата тя в сянка. 
 
 

За г-н Президента, 14.09.2003 г., Материал No. 89 
 Излезе Годишникът на Стокхолмския институт за изследване проблемите на 
мира (СИПРИ) за 2003 г. Той обхваща периода до 2002 г. вкл., и е първият, 
отчитащ ефекта 11 септември, но тенденцията за намаляване на Военните 
разходи се бе обърнала към неотклонно нарастване преди това. Най-ниска 
точка за периода от падането на Берлинската стена бе 1998 г.; 2001 г. е 
идентична с 1994 г., а 2002 г. вече надвишава 1993 г. 
 Според СИПРИ, Военните разходи в милиарди долари и цени от 2000 г. са:  

страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Свят, млрд. $ 762 740 707 691 696 690 696 723 741 784 

1. САЩ 354 778 334 539 315 107 298 058 296 530 289 658 290 480 301 697 304 130 335 706 

2. Япония 43 753 43 958 44 398 45 293 45 510 45 394 45 479 45 793 46 259 46 727 

3. Великобрит. 41 626 40 268 37 119 37 719 35 401 35 605 35 171 35 677 36 414 36 035 

4. Франция 37 246 37 438 35 584 34 729 34 856 33 922 34 209 33 814 33 708 33 590 

5. Китай 14 200 13 500 13 900 15 300 15 500 17 800 20 700 23 000 26 300 31 100 

12.  Русия 16 400 15 800 10 000 9 100 9 700 7 100 8 300 9 300 10 200 11 400 

13. Турция 7 618 7 462 7 652 8 567 8 926 9 352 10 326 9 994 9 161 10 092 

22. Гърция 3 861 3 927 4 011 4 251 4 530 4 937 5 169 5 455 5 336 5 264 

50. Румъния 949 1 131 1 100 1 069 1 199 1 089 983 936 985 980 
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68. България 365 500 370 253 235 273 309 319 353 356 

 При цени от 2002 г. световните Военните разходи през 1993 г. са 762 млрд. 
дол., а 2002 г. - 784 млрд., т.е. повече с 22 млрд., или с 2.9%. За България 
Военните разходи през 1993 г. са 365 млн. дол., а 2002 г. - 356 млн., т.е. по-
малко с 9 млн. или с 2.5%. Най-ниските ни Военни разходи са 1997 г. и 
оттогава те нарастват, но като % от БВП се запазват. За 2001 г. бяхме на 80-о 
място в света, за 2002 г. сме на 68-о. 

Бюджет МО 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
млн. левове 7.1 19.0 22.8 34.5 372 512 595 677 805 859 
млн. долари 365 500 370 253 235 273 309 319 353 356 
% от БВП 2.4 3.6 2.6 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 

 Военните разходи (ВР) в нашия регион се познават в сравнение - като % от 
БВП. 

ВР, % от БВП 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1. Турция 3.9 4.1 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 4.9 5.1 

2. Сърбия-Ч.Гора … … … … 4.8 4.4 4.5 5.9 4.9 5.0 

3. Македония … … … 3.0 2.3 2.3 1.9 2.1 7.0 4.9 

4. Гърция 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6 4.7 

5. Босна и Херц. … 13.7 14.3 3.8 5.3 4.7 4.6 4.2 4.0 4.0 

6. България 2.4 3.6 2.6 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 

7. Хърватско 8.2 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.3 2.9 2.6 2.6 

8. Румъния 2.7 3.1 2.8 2.5 3.0 3.0 2.7 2.5 2.5 2.4 

9. Словения 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3 

10. Албания 3.2 2.5 2.1 1.7 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 

 За 1998-2002 г. Военните разходи на България са по-малки 16 пъти от тези 
на Гърция и 30 пъти - от тези на Турция. Нашите Военните разходи са близо 
2 пъти по-малки като % от БВП от ВР на двете южни съседки.  
 И още една таблица: за Военните разходи на САЩ в долари - по постоянни 
цени от 2000 г. и по текущи (реални за дадената година) цени. 

Бюджет МО, САЩ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Млрд. $, по цени 2000 354.8 334.5 315.1 298.1 296.5 289.7 290.5 301.7 304.1 335.7 

Млрд. $. Текущи цени 297.6 288.1 278.9 271.4 276.3 274.3 281.0 301.7 312.7 350.9 

% от БВП на САЩ 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.4 

% от ВР на света 45.6 45.2 44.6 43.1 42.6 42.0 41.7 41.7 41.0 42.8 

 От 1999-2000 г. военният бюджет на САЩ тръгва нагоре; през 2002 г. стига до 
336 млрд., през 2003 г. бяха планирани 361 млрд., а за 2004 г. - 380 млрд. (ала 
общо за национална отбрана числата за 2002, 2003, 2004 г. са по-големи - 349, 
376, 390 млрд.). През 2009 г. се предвиждат военни разходи от 484 млрд. дол. 
Освен тях има ред разходи от други пера, също и допълнителните разходи в 
Ирак. Тъй че съвкупният военен бюджет на САЩ е колосален: 615 млрд.! През 
2004 г. САЩ ще отделят за Военни разходи: всеки ден по 1.7 млрд., а всеки 
час - по 70 млн. дол.! Целият ни бюджет на МО е за 5-6 дни на ВР на САЩ. 
 Но да оставим САЩ… Когато наши учени питат защо Турция и Гърция все 
така се въоръжават, а ние извършваме дълбоки съкращения на военния 
потенциал, опитът да им се обясни това с идното членство в НАТО се натъква 
на аргумента, че южните съседки трупат още мощ, макар отдавна са в НАТО. 
 Можем да допуснем, че сме с най-прозорливото ръководство и най-мъдрите 
стратези, и благодарение на тях пестим големи средства, които иначе бихме 
дали за армията – та да се готви напразно за задачи, които всъщност никога 
вече няма да й се наложат: напр. да отблъсква чуждо нападение. А съседите 
ни, понеже са в плен на старото мислене, продължават все тъй да наливат 
огромни ресурси в модерни, свръхвъоръжени армии, за да се опомнят един ден 
и осъзнаят, че сме ги надхитрили. 
 Но от годините след 1989 г. бихме могли да направим и друг извод: че 
единствени в региона нямаме стратегическа визия за бъдещето си; страдаме от 
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сателитен синдром; хоризонтът ни е твърде скъсен - не виждаме по-далеч от 
днешния ден. 
 А ако последствията от това, дето властта у нас върши сега се проявят след 
15-20 години - ще имаме ли ресурси да им се противопоставим? Очевидно 
съседни нам страни имат твърда и пресметлива, прозорлива политика. Не съм 
сигурен дали те не си мислят, че времето работи за тях и България ще падне 
като презряла круша в ръцете им, че като муха утре ще се оплете в техните 
паяжини – каквото и да означава тогава това. 
 Не виждам никой друг, освен президентът, който може да е коректив на 
нашия елит, да мисли стратегически. Елитът, къде наивно, къде съзнателно, 
систематично ерозира системата за национална сигурност. Във всяко секторче 
от тази система се виждат свидетелства за стратегическа слепота или зъл 
гений. 
 Президентът вдигна летвата високо. Той има мисия. Не бива да слиза на 
нивото на дребни опоненти. Трябва не само да говори, но и да казва; не да 
върви с тълпата, а да води; да е не просто политик, а държавник; не пръв сред 
равни, а лидер. 
 
 

За г-н Президента, 21.09.2003 г., Материал No. 90 
 С годишника на СИПРИ, 2003 г. можем да видим последните тенденции в 
бизнеса с оръжия и мястото на България в него. 
 По СИПРИ при сума от 92 544 млн. дол. (цени от 1990 г.), на продажбите на 
основни оръжия (танкове, бронирани машини, самолети, вертолети, кораби, 
арт-системи, ракети и ракетни системи) за 1998-2002 г. класацията е: 1. САЩ - 
37 723 млн. $ (40.1%); 2. Русия - 20 741 млн. (22.4%); 3. Франция - 8 312 млн. 
(9.0%); 4. Германия - 4 954 млн. (5.4%); 5. Великобритания – 4 811 млн. (5.2%); 
… 21. България - 240 млн. $ (или едва 0.3%). 
 Челната петица се запазва, великите държави са велики и в този 
стратегически бизнес с 83% от световния оръжеен пазар.  
 В десятката заедно с Русия са и 6. Украйна - 2 673 млн. и 10. Беларус - 1 142 
млн. Въпреки конкуренцията помежду им, ВПК и на трите е в подем. А Русия 
върви добре заради сделките с Китай - 8 220 млн., Индия - 3 917 млн., Иран - 
1 307 млн. и др. 
 България сумарно за последните 5 год. пада от 20-о на 21-о място, ала от 
дъното през 2000-01 г. тръгва полека нагоре. Но числата са условни, че дори и 
подвеждащи. Още ни “държат” тия 164 млн. от 1999 г., които обаче изглежда са 
за танковете, подарени на Македония. Но пък не са включени напр. лекото 
стрелково оръжие и боеприпасите, дето още “капе” по малко. 

Продажби на оръжия, млн. $, цени 1990 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002 

Светът 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 92 544 

САЩ 12 795 9 996 6 086 4 905 3 941 37 723 

% на САЩ в световните продажби 55.2 47.0 39.4 30.3 23.9 40.1 

Русия 1 886 3 698 3 798 5 418 5 941 20 741 

% на Русия в световните продажби 8.1 17.4 24.6 33.5 36.0 22.4 

България 48 164 4 4 20 240 

Място на България в света 16-о 13-о 30-о 34-о 26-о 21-о 

 За разлика от мъчителното излизане на руския ВПК от криза, продажбите на 
оръжия на САЩ започват да спадат. Може би това е временно, може би е намек 
и за по-сериозни процеси. Ако засилването на глобалната роля на САЩ водеше 
до бърз ръст в оръжейните продажби, дали спадът на тези продажби не е 
симптом за “заболяване” на американската глобална роля? 
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 Може би изглежда изненадващо, че за 2001 и 2002 г. Русия изпреварва САЩ. 
Дали това е правило или е изключение, ще покаже близкото бъдеще. За нас то 
обаче е знак - трябва ли още да се толерира проамериканският настрой в МО? 
Или да мислим за диверсификация, за европейско и руско измерения в 
модернизацията на наличните оръжия и при закупуването на нови въоръжения. 
Така че да засилим конкуренцията и дадем шанс на нашите заводи, търговски 
фирми и научни институти. 
 САЩ са все така основен доставчик на оръжия за южните ни съседки, като за 
1998-2002 г. те са продали на Гърция оръжия за 1 884 млн. $, а на Турция – за 2 
846 млн. $. Следва ги Германия, с продажби съответно за 614 млн. $ и 935 млн. 
$. 
 Страните, купили най-много основни видове въоръжения за 1998-2002 г. са: 
1. Китай – 8 818 млн.; 2. Тайван – 6 822 млн.; 3. Индия – 4 824 млн.; 4. Турция – 
4 688 млн.; 5. Саудитска Арабия – 4 360 млн.; 6. Гърция – 3 958 млн.; … 121. (!?) 
България - 6 млн. Пропадането на страната ни е шеметно, а тия 6 млн. са през 
1999 год. и те са навярно за комуникации. От 2003 г. започна заделяне на 
средства, но те не са насочени към закупуване на сериозни въоръжения и 
много трудно може да се очаква завръщането ни на по-челни места в 
класацията. 
 Отделна тема за коментар е, че сред първите 11, купуващи най-много 
оръжие пак са 7 ключови партньори на САЩ и то от пивотните страни, т.е. 
водещи проводници на американските интереси в дадения регион: 2. Тайван; 4. 
Турция; 5. Саудитска Арабия; 7. Южна Корея; 8. Египет; 10. Израел; 11. 
Пакистан + съюзникът Гърция на 6-то място. На тях за 1998-2002 г. САЩ са 
продали оръжия за 19 985 млн. Вече имах възможността да отбележа, че 
всъщност колкото по-близък си на САЩ, толкова повече оръжия си задължен 
да купуваш от тях непрекъснато. 
 Петте най-големи американски производители на оръжия са (продажби в 
млн. дол. за 2000 г.): 1. “Lockheed Martin” - 18 600 млн.; 2. “Boeing” – 16 900; 3. 
“Raytheon” – 10 100; 4. “Northrop Grumman” – 6 700; 5. “General Dynamics” – 
6 500. Те бяха у нас през юни и не крият желанието да ни продават оръжията 
си. 
 Проблемът с US-фирмите е, че те навсякъде виждат главно пазари, а не 
партньори, с които да се разгръща общ бизнес. 
 С промените в кабинета, ВПК отново бе сред губещите – Николай Василев и 
заместникът му Николай Янков донякъде имаха апетит да вникват в темата. 
Сега Лидия Шулева не питае особена грижа към Комплекса; в 
Междуведомствения съвет е нейна заместничка, която искрено си признава, че 
в тези неща не никак “не вдява”. 
 И в двете министерства – на икономиката и отбраната са на принципа – по-
добре забранù сделката, отколкото да си имаш неприятности с нея (“няма 
сделка – няма проблем!”). В МО са въвели драконовски режим: всяка сделка се 
подписва само от  Свинаров. Това връзва ръцете на производители и търговци. 
Освен това е фрапантен израз на недоверие към всички други Съвети, 
Комисии, Агенции, Служби. Дали пък концентрацията на власт не е и заради 
концентрацията на комисионните? 
 Банално, но в основата на продължаващия разпад на ВПК у нас е липсата на 
държавна политика. Тя е нужна, за да защити стратегически заводи от 
пазарната джунгла, където слабият и беззащитният незабавно бива разкъсан, 
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разсипан, разбит. Ала за сериозна държавна политика се иска и сериозна 
държава… 
 
 

За г-н Президента, 28.09.2003 г., Материал No. 91 
 Високият рейтинг е оценка за това, което президентът прави и говори. Но 
рейтингът често измерва относителни величини - като сравнение с оценката за 
другите опоненти. А при нас той отразява и липсата на ангажираност на 
институцията с преки политически решения, от които зависи оцеляването на 
хората. 
 Така или иначе, рейтингът е аргумент, че президентът е на прав път, че 
действа вярно. Това само донякъде е балсам за растящите тревоги, че 
взаимодействието и дейността на екипа ни започват да куцат. Вярно, 
спецификата на институцията би могла да направи до края последствията от 
все по-видимите дефекти и проблеми минимални, но ако това малко или много 
влошава качеството на работата, може да се стигне до редица пропуснати 
възможности, някоя от които да стане решителна. 
 За мен е очевидно засилващото се атомизиране на хората в нашата сграда; 
чувството у мнозина за изолация; липсата на дебат и дискусии по важни 
проблеми; острото различие по информираност след като повече сред нас не 
се разпространява програмата на президента – ход, масово оценяван като 
грешка и обида към секретарите. 
 Голяма част от нас са преустроили живота си след идването тук и той 
напълно зависи от оставането на поста. Всяка рязка промяна освен явните 
негативи от отстраняването, би значила и огромен стрес. Това кара повечето 
да преглъщат ставащото или да го споделят под сурдинка. Но без да съм 
говорител на общи оценки, мисля, че се налага мисълта, че организацията на 
работата се влоши, координацията е под всякаква критика. 
 Между хората в общи (близки) области пукнатините са все по-дълбоки, а от 
механиката се знае, че тези пукнатини стават концентратори на напрежение, 
където се хаби много енергия.  
 Съвсем логично е, че като нямаш стимул да работиш в екип, постепенно 
развиваш типичния за такива групи “целенасочен егоизъм” – да 
възпрепятстваш работата на другия, в името на признанието от лидера. 
Колкото и специфичен да е един екип, той не е имунизиран срещу отдавна 
установени тенденции в дейността на групи, при които лидерът е високо над 
всички. 
 Такива тенденции има и при нас; информационният дефицит нараства. Аз 
като секретар не зная нищо освен от пресата за срещата с Путин в Сочи. И 
въобще - един разбира от охраната за кой държавен глава са знамената по 
сградата; друг – от медиите, че президентът е в Азия; трети тича при 
президента да изясни важен проблем и научава, че президентът е в 
провинцията; четвърти не знае, че има конференция по киберсигурност; пети - 
че президентът се кани да подкрепи ... Балканския форум за сигурност. Няма я 
обратната връзка за качеството на материалите. Няма указания за рамката, в 
която трябва да се готвят становищата. 
 Това не е черногледство. Възникват нови и нови извори на хаос. Едни колеги 
развиват комплекс за недооцененост. Други се демотивират. Трети си викат: 
Няма все аз да оправям света и се ограничават само до преките задължения. 
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Четвърти тихо чакат указания. Пети започват да гледат на привилегиите като 
на справедлива компенсация за психологическия дискомфорт. 
 Разяжда и се сплотеността на екипа. Възникват неформални йерархии/групи 
не по обективни, а субективни критерии - не на база на личните качества, на 
приноса, на името в обществото, а по близостта до лидера, по умението да му 
се нагаждаш, по достъпа до “кухнята”, до информацията, позициите, мнението. 
 Проблем за групите с лидер на когото всички са функция и от когото всички 
зависят е съгласието, че лидерът винаги най-добре знае какво и как трябва се 
направи. Това обаче е лоша услуга за него. То го фаворизира като най-умен, 
безпогрешен, всеможещ; приспива вниманието му; ражда нагласи в екипа за 
бягство от отговорност и недоверие към колегите - страх някой да не хвърли 
сянка върху лидера - като уплаха в прес-центъра да не взема аз по ВТV при 
Бареков да изтърся нещо не така за срещата с генералите!). Обезличаването, 
намаляването на собствената им тежест, дори анонимността на хората в екипа 
на един силен лидер не прави по-силен лидера на един екип. 
 За да стане даден лидер по статут лидер и по същност, той трябва да го 
пожелае, да търси непрекъснато оптимизация на организацията и дейността на 
екипа. Съветниците не са само да помагат да е подготвен, да прави нещата по-
добре. Те са и помощници в изработването на стратегията, на приоритетите.  
 Сблъсъкът между хората тип изпълнители, чиновници и тези тип творци, 
интелектуалци е неизбежен. Балансът между тях зависи само от лидера! 
 Вземат ли връх изпълнителите, всичко върви бързо, задачите се отмятат, но 
няма време за мислене. Количеството се цени над качеството. Колкото повече 
енергия се влага, колкото повече дейности, толкова е по-добре. Всеки ден се 
прави нещо, всеки път се произвеждат новини. 
 Вземат ли връх творците - има дебат, анализ, търсене. Качеството се цени 
над количеството. Важни са няколко значими инициативи от стратегически, 
дългосрочен характер. Но се губи усещането за добре работеща, смазана 
машина. Няма го бързия ефект. 
 Лидерът трябва да прецени кой тип организация най-добре отговаря на 
неговата институция и как да я постигне без да залита в крайностите – от една 
страна да кипи огромен труд, който не оставя трайни следи, а от друга - да се 
говорят велики неща, без да може да се направи каквото и да е на практика. 
 
 

За г-н Президента, 05.10.2003 г., Материал No. 92 
 През дните около 11 септември у нас се проведоха няколко конференции. 
Струваше си да се направят анализ и изводи от тях. Бе очевидно как доста 
експерти, учени (със и без кавички) променят курса, стараят се да говорят 
правилно. И това често прави докладите им сиви. Но имаше и редица 
интересни идеи: 
 - Твърде често борбата срещу тероризма се води изолирано от другите 
рискове. Това отделяне на заплахите една от друга разпокъсва и парцелира 
структурите за сигурност, усилията се дублират, има взаимно блокиране и 
преразход на ресурси. А подходът ни трябва да е системен, проблемите да се 
атакуват съвместно, защото те са разклонения на криминални дейности с общ 
произход и организационен център - престъпност, пране и фалшифициране на 
пари, различни нелегални трафици. 
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 - Тероризмът е познат от древността ефективен инструмент за постигане на 
политически цели. Днес обаче терористите от тактическо, бързо се “изкачват” 
на стратегическо равнище. 
 - В глобалната пропаганда за борба с тероризма има скрити опасни подводни 
камъни. Ако се отдели насилието от каузата, заради която е употребено; ако 
съпротивата срещу статуквото или режима се определя за престъпен акт, то 
скоро Левски и Ботев също ще бъдат обявени за терористи. Ала те са част от 
нашата идентичност, нашата ДНК. Какво ще остане тогава от нас, от същността 
ни, от парадигмата на съществуването ни?! 
 - В света се налага ултралиберален геоикономически модел, чиито най-силни 
черти са: унищожаване на колективистичните проекти, ерозия на 
солидарността, разкъсване на социалните спойки между хората, свръхсилен 
индивидуализъм. А липсата на колективни идеологии, дори на локални 
самоорганизиращи се общности, на консолидиращи идеи, неизбежно ще води 
до индивидуални актове на насилие и терор. Те също са резултат от 
атомизиране на хората, на общностите, на държавите. Това е своеобразен 
сблъсък на крайни индивидуализми, които пет пари не дават за другите хора, за 
народите, за човечеството. 
 - Отделно, ала и във връзка с това: липсва сериозен анализ за вече 
проявяващите се различни негативни последствия от този налагащ се 
ултралиберален геоикономически модел. 
 -  Нужно е преосмисляне на основните заплахи и рискове за сигурността, 
дори на разбирането ни за сигурността. Нараства деструктивната роля на 
(свързани пряко или не с дейността на човека) бедствия, аварии и катастрофи, 
на заразни болести, на атаки срещу киберсигурността, интегритета на 
критичната инфраструктура и все по-уплътняващото се информационно 
пространство. Това ще създава мащабни стресови ситуации и ще изисква 
огромни средства за тяхното преодоляване. 
 - Не можем и без преосмисляне на структурите за сигурност, на тяхното 
взаимодействие, управление и координация. Оттук - нужно е осмисляне на 
ролята на президента в управлението при кризи. Защото в условията на криза 
обикновената логика не работи. Ако в нормална (ежедневна) ситуация 
планирането на ресурсите и мениджмънтът на сигурността са ориентирани към 
неутрализиране на всички потенциални и реални рискове, то при криза 
усилията и ресурсите се насочват към основните заплахи – тези, при които и 
най-малките въздействия могат да имат разрушителни последствия. Другите 
приоритети и цели се преподчиняват на тях, стават по-второстепенни, условни. 
 - Престъпността е придобила качествено нови аспекти. Тя е ендемична, в 
световен мащаб расте с 5% годишно, станала е печеливш бизнес, съперничи 
наравно с другите сектори на икономиката и вече не е нейна периферна сива 
зона, обираща някои луфтове, непрестижни дейности, сфери на неефективно 
управление и занижен контрол. Организираната престъпност е също и 
геополитически фактор: напр. с най-силните етнически престъпни кланове тук, 
на Балканите, Западът преговаря като равен с равен и ги инкорпорира легално 
във властта. Започва да се говори за глобална мафия, за pax mafioza. 
Световният криминален БВП е 1000 млрд. долара – колкото БВП на Китай. 
 - Наблюдаваме глобализация на образците на благополучие и уеднаквяване 
на потребителските стандарти: виждайки чрез медиите високият стандарт на 
богатите, бедните преживяват нови порции стрес и депресия. Според един 
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класически тезис за аномията, ключов фактор за нея е разминаването между 
образците и възможността те да бъдат постигнати и получени. 
 - В борбата с тероризма и с организираната престъпност не може да има 
само или преимуществено национален отговор. Потребно е да се отчете 
фактът, че държавите закъсняват да намерят адекватно противодействие на 
много по-гъвкавите, адаптивни, трудно разрушими мрежови престъпни 
структури. 
 - Приносът на България срещу тероризма трябва да отчита нейното 
състояние и защùтен капацитет, за да не станем като по-уязвимо звено цел на 
отмъстителен асиметричен отговор. 
 - В България има отлични условия за нормален живот, добро управление и 
просперитет. Но тя се държи като държава без приоритети, разкоординирано и 
хаотично - поведение, типично за системи със слаба организация, силно 
вътрешно триене и дисипация на енергия, с растяща демотивация на всички 
нива, чиито елементи (цели прослойки) са изключени от процесите, отхвърлени 
са като неефективно влагане и разход на ресурси. 
 
 

За г-н Президента, 12.10.2003 г., Материал No. 93 
 Преди Срещата на военните министри на НАТО (ще разкаже ли някой на 
президента за нея?), в Русия стана нещо важно. 
 На 2 октомври с участието на президента Путин в Министерството на 
отбраната се проведе Съвещание на висшия команден състав на Въоръжените 
сили. Там бе представен документ (Стратегически преглед, Бяла книга) - 
развитие на Военната доктрина на Руската Федерация от 21.04.2000 г., 
“Актуални задачи на развитието на Въоръжените сили на Руската Федерация”. 
 Датата бе избрана точно: 1. Навечерието на 10-годишнината от метежа на 3 
октомври, потушен от Елцин с военни части, т. е. “властта и армията са още по-
единни”; 2. Преди изборите – да се спечелят за партията на властта 
Въоръжените сили и свързаните с тях семейства, военни градове, гарнизони, 
ВПК; 3. Броени дни до срещата в САЩ: като знак, че Русия ще преосмисли 
плановете си за военно строителство, вкл. ядрената стратегия, ако НАТО се 
съхрани като военен съюз с настъпателна военна доктрина. 
 Най-важното за Документа и за акцентите в речите на Путин и военния 
министър Сергей Иванов на Съвещанието в Министерството на отбраната (ще 
отбележа впрочем, че симетрично на САЩ, Путин, както Буш, има широко поле 
за маневриране между военния министър С. Иванов – “ястреб” и “лошо ченге” 
като Д. Ръмсфелд и външния министър И. Иванов – “гълъб” и “добро ченге” 
като К. Пауъл): 
 - От САЩ не е снет (в ответ на настъпателната им доктрина) етикетът 
Потенциален противник. Това четем между редовете и в пасажи като: “Още в 
началния й период войната трябва да се превърне от безконтактна в контактна 
- най-нежелателната за противник, въоръжен с далекобойно, високоточно 
оръжие”; или пък: “Решаваща роля във войната на бъдещето ще играе добре 
защитената и устойчива на смущения система за ПВО, способна да воюва 
ефективно с всички летателни средства на противника, в това число изготвени 
по технологията Стелт.”  
 - За разлика от Доктрината-2000, се включва възможност за превантивен 
удар по чужда територия - за неутрализиране на военна заплаха или намеса 
във вътрешните работи на Руската Федерация; в защита на интересите на 
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Русия и на съюзнически задължения, при нестабилност в съседни страни, 
породена от слабостта на централните правителства; срещу реализиране на 
програми по създаване на оръжия за масово унищожение (ОМУ). 
 - Значението на икономическите интереси нараства и води до разширяване 
на прилагането на военна сила. Защитата на икономическите интереси на 
Русия става втора по важност задача на руската армия. Може да се налага 
провеждането, по решение на президента, на операции с използването на 
Въоръжените сили.  
 - Главен отразяващ заплахите фактор са силите с постоянна готовност: с тях, 
без допълнителни мобилизационни дейности, Русия ще може да отрази 
въздушно-космическо нападение и да участва едновременно в 2 локални 
войни, в мироопазващи операции – самостоятелно и в многонационални 
контингенти. 2007 г. ще приключи формирането на професионалните части с 
постоянна готовност. Ще се намали срокът на службата. Въоръжените сили 
няма да се съкращават повече. Предвиждат се създаването на Чуждестранен 
легион от наемници от ОНД, нова система на мобилизационна подготовка и 
постепенна консолидация на ВПК с изграждане на крупни, 
конкурентноспособни холдинги. 
 - Руската Федерация има голям запас (десетки с няколко стотин бойни глави) 
стратегически ракети МБР УР-100Н УТТХ с наземно базиране (дълги са 24 м, с 
диаметър 2.5 м и тегло с горивото 103.4 т). Потенциалът им е огромен, а 
техните бойни възможности са уникални – те имат мощна система за 
преодоляване на всяка ПРО и могат да останат на бойно дежурство в 
стратегическите войски до средата на 2030-те. Руските ядрени сили ще играят 
страховитата си сдържаща роля в рамките на договорите за ограничаване на 
стратегическите настъпателни потенциали. Главна цел на политиката на РФ за 
стратегическо сдържане е недопускане на силов натиск срещу Русия и нейни 
съюзници. Тя ще се базира на способността да се нанесат ответни удари с 
ущърб, обезсмислящ достигането на целите на агресията. 
 - Русия следи програмата на САЩ за развитие на ядреното тактическо 
оръжие и наложи ли се, ще пренапише доктрината си в нейната стратегическа 
част. Тя няма да е безучастна към опит (чрез ядрени снаряди с малка мощност) 
ядрените ракети да станат от инструмент за сдържане в реално бойно оръжие. 
 - За първи път се конкретизира понятието “трансгранични заплахи” - заплахи 
за сигурността на Руската Федерация, които по формата на проява са 
вътрешни, но по същността си са външни: напр. ако в чужда държава се готвят 
терористични акции срещу Русия.  
 - Русия напомня, че е била съгласна с базите на НАТО (на САЩ) в Централна 
Азия само за периода за стабилизация на ситуацията в Афганистан. С края на 
операцията присъствието на Алианса в Узбекистан и Киргизия повече не е 
необходимо.  
 Отзивите за Документа и в Русия, и навън са противоречиви. Някои виждат 
само “имперскост”; други – предизборен PR; за трети, руските Въоръжени сили 
минават вече от оцеляване към укрепване; според четвърти - Въоръжените 
сили ще се изграждат спрямо новите заплахи, вместо както досега - с оглед на 
наследството от СССР; пети смятат, че се описва само какво да се прави, 
обаче не и как. 
 Всъщност, този Документ показва една променяща се Русия - която липсва 
(изцяло) в нашия вътрешнополитически дебат. 
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За г-н Президента, 19.10.2003 г., Материал No. 94 

 Един американски президент, за да стимулира дебата между съветниците си 
и да ги освободи от страха да му казват какво мислят, често ги събирал да 
поразсъждават на темата: “Какво бих направил или не бих направил, ако аз бях 
Президентът?”. 
 Макар че като екип не сме се събирали от февруари, а пък поне в група от 
април, как бих отговорил днес на този въпрос? 
 - Ако аз бях Президентът, бих настоявал час по-скоро да се изясни истината 
за казуса “Костов-Чорни”. Твърди се нещо страшно - наш премиер (не просто 
лидер на СДС) е изнудвал с цялата мощ на властта бизнесмен (какъвто да е 
той). Не бих подминал с мълчание този проблем, защото е огромно петно за 
българската демокрация и държава. Още повече - стотици бизнесмени у нас са 
били много по-уязвими при същия рекет. Не се ли изреже тоя цирей, той ще 
дава метастази. Щях също да говоря в духа на Татяна Дончева, която този път 
е най-точна държавнически и слага пръст в раната... Системата за 
финансиране на партии и избори от 14 години е една и съща... 
 - Ако аз бях Президентът, нямаше да приема Димо Гяуров да е посланик. 
Това ... политическо протеже ... обезлюди НРС и я направи малък Оруелов ад – 
там хората трепереха, той не се срещаше с тях, “за да ги уволнява без да ги 
познава!”. Там нямаше усмивки, шепнеше се, на въпроса “Как си?”, отговорът 
бе “Тук съм още!”. И вместо възмездие: посланически синекур! 
 - Ако аз бях Президентът, щях да заявя, че като Държавен глава нямам 
доверие в посланиците ни в Германия, Великобритания, Франция, Русия, 
Македония, Сърбия. Не бих подписал, по различни причини, укази за 
посланиците в Гърция и Хърватска ... 
 - Ако аз бях Президентът, бих намалил рязко пътуванията в страната и 
участията в разни мероприятия. Държавният глава е висока мисия, висотата на 
държавата. Да, този президент не стресира като Костов, който гледаше хората 
с омраза и те, ако не се налагаше, не го канеха. Да, този президент не е 
парвеню като Стоянов, който се правеше на велик и с вечните капризи, 
салтанати, “спонтанни” изцепки също стресираше хората и те общо-взето 
гледаха да не го канят. Да, този президент е много по-човешки, естествен, свой 
и ти е просто приятно да поканиш такъв човек у дома. Да, 2/3 от общините са си 
“червени” и са с вродена обич към своя президент. Ала Държавният глава не е 
свадбен генерал, който с присъствието да повдига статута на срещата. Загуби 
ли се критерият за значимост, всеки почва да кани, да си прави реклама, да се 
хвали, че може да доведе и президента. Само национално значими или 
национално важни трябва да се радват на участието на Държавния глава 
Георги Първанов. Не бива да се стига до уравновиловка, която да превръща с 
помощта на президента нормалното тържество в изключително, мероприятието 
- в събитие... 
 - Ако аз бях Президентът, не бих връчвал толкова Държавни отличия. Пада 
летвата и всеки, чието име е малко или много познато, смята, че високата 
награда му се полага едва ли не автоматично, заради кръглата годишнина. 
Губи се критерият, чувството за изключителен принос. Това ражда лични обиди, 
съмнения за пристрастия. Почтени иначе творци започват да лобират, да 
търсят връзки, да правят пътеки. Оглеждайки се назад за тия години, ме хваща 
даже скомина: Колко заслужили българи! А пък страната ни тъне в мизерия. 
Големият творец е като баща на нацията. Щом детето му е зле възпитано, 
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значи и бащата не е бил съвсем загрижен за него. Да не говорим, че орден за 
средна ръка личности ... е явна конюнктура. 
 - Ако аз бях Президентът, нямаше да приемам толкова много, най-различни 
чужденци. Сградата ни е храм на висшата власт, не министерство, комисия или 
търговско-промишлена палата. Ето, президентът на самата Raytheon пише на 
мен, секретарят: дали аз, а не Държавният глава, ще се съглася да го приема?!   
 - Ако аз бях Президентът, бих ползвал конституционното си право на 
обръщение към Нацията. Народът ни има нужда от лидер, от загрижени и 
обърнати към насъщните му проблеми слова. Той трудно се ориентира защо бе 
всичкото това, което става, защо са тия несправедливости и мъки, накъде 
вървим и какво има зад хоризонта. Веднъж на 3-4-6 месеца президентът би 
могъл да говори с народа (като Рузвелт - а той на 51 години става президент) – 
за ЕС, НАТО, националната идентичност, бъдещето на децата. Не като 
сълзливи беседи, а като визия и стратегия. Лидерът води, просвещава.  
 Президентът по-малко трябва да бъде още един участник в политическите 
раздори и фабриката за производство на думи. И повече да е над тях, да мисли 
за дългосрочните неща. Да разбулва перспективите - за да са видими. Да 
откроява смисъла - за да е ясно, че го има. 
 
 

За г-н Президента, 26.10.2004 г., Материал No. 95 
 В ден на избори е трудно да се пише за нещо друго, освен за избори. С 
резултатите от такъв ключов за демокрацията ден, сверяваме и умението си за 
анализи и прогнози на процесите. 
 Като наблюдаващ отстрани и без партия, която в момента да подкрепям, се 
възприемам за безпристрастен и обективен. Ето как в общи линии виждам 
нещата в ранното неделно утро. 
 - Активността на гласуване ще бъде лоша. Обезверяването, умората са 
драстични. След като демокрацията ни се изроди в процедура, процедурата 
може да загуби и критичния минимум участници в нея. Това е още по-ясен знак 
за апатия и аномия. 
 - Условно резултатите ще бъдат такива: БСП - 30%, СДС - 20%, НДСВ - 10%, 
ДПС - 5%. От гласувалите ще победи Партията Срещу Статуквото - 35%, а от 
всички избиратели - Партията На Негласувалите - над 50%. 
 - БСП като място и влияние ще е първата политическа сила. Всъщност тя ще 
е първа сред всички загубили. Преднината й и победата над другите правят 
вече невъзможно за нея тихото живуркане в опозиция. И за президентът идва 
сложно време... 
 - Макар с нащърбен имидж, СДС “ще се върне в играта” като втора сила. 
Което дава шанс за нормализирането му, за отказ от антикомунистическата 
маниакалност: по мисъл, словесност и поведение, за придобиване на 
европейска умереност. Това трябва да се подкрепи. По-лошо ще е ако болката 
от загубата премине в агресия. Тя може да се насочи и срещу президента. 
 - В София ще има балотаж Софиянски-Александров. Но без да се повторят 
президентските избори, защото: 1. Сега сините гласове се разделиха; 2. На 
втория тур в София ще са “всички срещу БСП”, не “всички срещу СДС”; 3. 
София трудно червенее. Ако таванът на Александров в София е над този на 
БСП, според мои приятели то е понеже и президентът му вливал подкрепа, т.к. 
младите си казвали: “Е, все пак е съпартиец на Първанов!” 
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 - Успешните кметове ще спечелят! Защото народът ни може вече да оценява 
по дела и чест. Сигурен съм в победите на Йорданов, Йоан Костадинов, 
Елеонора Николова, Иван Чомаков, Желев, Красимир Мирев, ненелин Узунов, 
Иво Андонов. Но за Софиянски мнението ми е твърде негативно, за мен той е 
корумпиран. Аз ще стискам палци за Дора Янкова, изместена за депутат от 
парашутист-натрапник. 
 - НДСВ ще са главният губещ. Оказаха се лош експеримент за страната, 
обречен на стопяване. И да добавим резултата за ДПС, очаквам неизбежен 
провал на управляващата коалиция. Това ще й отнеме и сетния грам 
легитимност. НДСВ няма да схване какъв шамар им е ударен... 
 - Изборният резултат на ДПС може да нарасне при крайно ниско гласуване. 
Електоратът на ДПС е най-слабо развитият в демократично отношение. ДПС 
“преяде” с власт, превърна се в лоби- и бизнес-корпорация. То завзе позиции 
във властта, от които трудно може да бъде свито до размери, отговарящи на 
получената - според каноните на демокрацията - подкрепа. 
 - За Перник не споделям лансираното очакване за балотаж “червен-червен”. 
Кметът ще е червен, но БСП направи всичко за да свестù СДС въпреки слабия 
му кандидат. При завързани избори (‘91, ‘99) СДС не губи първия тур и събира 
максимума. Да, сега са слаби, но не и над 2 пъти по-слаби от БСП. Затова ме 
се струва доста логично Антоанета Георгиева да отиде на балотаж. 
 - Освен позитивното явление на засилената мажоритарност, трети избори 
подред ще покажат, че реалните партии са няколко и палитрата им от програми 
е съвсем европейска. Но по-важното е, че техният общ електорат продължава 
да се свива и много повече българи остават без партии и политици, които 
отстояват техните интереси и представи за същността и качеството на 
политическия процес. Този път негласуването ще бъде не по-малко 
оздравително за страната ни, защото ще покаже острата потребност от 
катарзис у политическата класа: признание, че в демократическата ни система 
има нещо гнило. 
 - Това, че някои партии ще получат добри резултати, още не значи, че имаме 
реални центристки партии - освен “особеното” ДПС, центърът е необходимост, 
но остава вакуум. Важно е да има там още някой освен ДПС, но колкото и 
нужно да е това, и след тези избори ще се съмнявам дали то вече е възможно. 
 - Пропастта между обществото и ромите нараства. Реална е заплахата тази 
лесно манипулируема и опримитивяваща група да става политическа плячка и 
значим (анти)изборен фактор. 
 - Скандалът Костов-Чорни закъсня поне с 60 дни! Ако се бе развихрил преди 
2 месеца, бихме могли да имаме далеч по-приемлива (и по-честна) кампания. 
Сега всички партии здраво “полегнаха” на националния и местния явен и 
сенчест бизнес. А това са ангажименти, които се връщат - двойно. След като 
през 2001 г. редица бизнесмени и/или “бизнесмени” взеха активно участие в 
реденето на депутатските листи, сега те се заеха да “улесняват” и съставянето 
на листите за общински съветници.  
 В края на деня всеки може да си направи равносметка дали познава 
обществото, дали го оценява обективно или го вижда главно пред призмата на 
собствените си илюзии. Тези избори мен ме отдалечиха още от надеждите, с 
които през 1990-1991 г.  говорех в Перник за нова демократична, европейска 
България. 
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За г-н Президента, 02.11.2003 г., Материал No. 96 
 За ефективно политическо и управленско поведение е нужна навременна и 
адекватна информация. Нужно е и оптималното й разпределение между 
отделните нива и личности в нашия екип.  
 От самото начало администрацията ни не е информирана от другите 
институции по най-добрия начин и това не се дължи само на спецификата й. 
Понеже секретарите бяха сведени до анонимни, непрозрачни (някои са и 
неизвестни за обществото) чиновници, те можеха да разчитат главно на 
личното влияние за да са достатъчно осведомени и ориентирани в процесите. 
 Информационния поток и координацията при нас никак не са добри. В тази 
посока дори се направиха крачки назад. Акцентът е в администрирането, 
вместо в управлението. Атомизирани, секретарите се демотивират да работят 
задружно, като отбор. 
 Напоследък спадът на идващата отвън важна информация е рязък. Можем 
да кажем, че такава престана да пристига. Това много скоро ще почне да се 
отразява видимо на дейността ни. 
 Разговорите с компетентни хора и събираните знания дават повод да смятам, 
че нашата институция е лошо и все по-лошо информирана - и в количествено, и 
в качествено отношение. 
 Често ми е обидно колко слабо информирани и колко силно игнорирани от 
разните властови институции са моите колеги! 
 Разбира се, това е преди всичко резултат от отношение към нас, което 
преминава в умишлено санкциониране и наказание.  
 Но отчасти то е следствие и от нашия начин на действие. В моя сектор напр., 
практиката на преки срещи на президента с главния секретар на МВР и 
директорите на служби - и то най-често без дори да подозирам за тях, - доведе 
до това, че тези лица не поставят на високо място в скалата на приоритетите си 
нуждата да си спомнят за мен при информационния поток.  
 Определено смятам, че това им развърза ръцете да казват на президента 
само онова, което искат да му кажат и така да манипулират, да филтрират 
спокойно информацията до него. 
 Понеже провеждам уморително число срещи, установил съм добри контакти 
с тези хора (и не само с тях), успявам донякъде да заситя информационния 
глад, който мори всички нас в тази сграда, но често това, което научавам е или 
неофициално, или анонимно, то не е като справка или анализ на спецслужбите. 
 Службите, дори в МО, МВР, МВнР все по-явно и по-брутално започват да ни 
игнорират като получатели на информация. А пък изпратят ли ни нещо, то е 
слабо, като отбиване на номера. 
 Единственият, който редовно праща материали до мен е ген. Пламен 
Студенков. Без тях седмици наред бих бил на “сух режим”. И ако за НРС 
предполагам защо се стесни обсегът от адресати, то за някои служби нещата 
ми изглеждат направо скандални. 
 Най-общо казано, проблемът с информацията е вече общ за обществото. 
Законът за класифицираната информация (ЗЗКИ) стана предлог за отказване 
на елементарно нужни данни за да сме информирано и познаващо проблемите 
си общество. За ЗЗКИ най-важното е опазването на информацията, а не 
същността й, не събирането й. Нашите служби хвърлят усилията си само да 
опазват информацията, те нямат време да я добиват, камо ли да я анализират. 
Но за нас проблемът изобщо не е в ЗЗКИ. 
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 Секретарите на президента са без грам материали от ВКР и въобще от МО. 
Службите в МВР просто ни игнорират. И за МО, и за МВР не говорим само за 
свръхсекретна информация. Има анализи, становища, предложения на 
партньорите ни по НАТО и ЕС, с които трябва да се запознаваме, за да можем 
максимално компетентно и точно да работим за президента. 
 Чужди военни и полицейски аташета споделят с мен оценки на своите 
правителства, които са съобщени на МО и МВР – по редица, важни за 
интеграционния процес проблеми. Да кажем за покриването на критериите на 
НАТО в хода на реформата в МО и БА, за изпълнението на общи проекти в 
комуникациите, инфраструктурата, модернизацията на оръжията, защитата на 
класифицираната информация. Съществуват въпроси, където сме с месеци и 
години назад от сроковете, парите са усвоени, нещата - неизпълними. Това 
няма да се отрази на приемането в НАТО, но ще повлияе на доверието в нас, 
на характера на нашето членство: то в някаква степен ще се окаже втори сорт. 
 Като добри партньори, западните служби изказват публично високата си 
оценка за нашите успехи, но имат остра критика към работата на МВР, за 
корупцията и кадровата му политика. 
 До нас това не достига. Държат ни в неведение. Хората в МВР започват да не 
ни вярват.  
 И редови кадри, и на по-високи нива критикуват действията на главния 
секретар, стила му на работа, присвояването на успехите от труда им, 
мачкането, на което ги подлага, ... административния натиск, който оказва...  
 Но Бойко Борисов е многократно по-информиран от нас и чрез подчинените 
си служби ни държи неинформирани. Той е концентраторът на информация в 
държавата, най-информираният човек в нея.  
 Проблем с информацията има – и в обществото и при нас. Което, слава Богу, 
не пречи на президента да стои отлично в обществото. Не се знае обаче докога 
това ще продължи така. 
 
 

За г-н Президента, 09.11.2003 г., Материал No. 97 
 За максималиста, търсещ силното поведение на държавния глава в тежката 
ни действителност, словото на следизборната пресконференция е дълго 
чаканата изява, която отново показа онези образ, мисъл, анализ, които за мен 
са били причина за истинско уважение към президента като политик и 
държавник. 
 Отчитам ограниченията, които постът налага; зная, че като имащ твърде по-
малко отговорности, съм доста по-радикален в оценките, но с това слово ми 
падна голям товар от душата. 
 Бях притеснен, че президентът ще залитне в говорене на правилни, 
обтекаеми неща, от които изпада реалният живот и ги няма верните изводи, тъй 
като казването им създава проблеми.  
 Центристката позиция понякога е просто липса на позиция; в държавническия 
изказ може зачезнат болките на държавата. 
 Но на тази пресконференция видях отново президента такъв, какъвто ми се 
ще да е той. Жалко, че в нашата суматоха всяко чудо не трае и 3 дни, а от ден 
до пладне. И много от казаното мина покрай ушите на медии, партии, министри, 
политици… 
 Словото на президента показа, че сред целия политически елит той днес е 
без алтернатива, една глава над всички и като излъчване, и като 
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интелигентност, и като морал. Това вече не е количествено, а качествено 
откъсване. То в даден момент може да заработи срещу него, като срещу 
Другия, Различния. 
 Опитвам се да се пренеса към президентските избори, 2006 г. При растящата 
дистанция между президента и политиците, при засилващата се самотност на 
президента и стремежа да го избутват в сферата на представителността, какъв 
дебат ще води, на каква плоскост ще спори той със своите опоненти? 
 Тогава хората ще бъдат много по-наясно с правомощията на президента. И 
си мисля, че през 2006 г. важното и водещото ще е не какво кандидатът за 
президент казва, че ще направи, а какъв като личност, принципи, морал и разум 
е самият той. 
 Днешният президент има едно огромно преимущество пред бъдещите си 
опоненти. И то е в това, че той единствен може сега да работи за създаването 
у обществото, народа, хората на представа, на образ, на идея – какъв трябва 
да бъде нашият президент според нашата конституция. Президентът Първанов 
разполага с този мощен инструмент, който той трябва, вярвам, да употреби по 
най-рационален, национално отговорен начин. 
 И Желю Желев, и Петър Стоянов не работеха за изграждането на мисъл, 
съзнание, визия за същината на българския президент. Те и двамата се 
държаха на поста според своя личен манталитет – Желев бе първо Желев и 
после президент; Стоянов - също. У българите не бе изградено усещането - 
какъв трябва да бъде президентът. И на изборите те се отнесоха към двамата 
само като към личности; виждаха личностните плюсове и минуси, платиха дан 
на слухове за Желев (паднал е по стълбата на самолета, жена му си пресипала 
чашата) и наказаха Стоянов за грубата грешка при дебата с Бонев (говоря 
повърхностно).  
 Ако народът осъзнаваше какъв би трябвало да бъде нашият президент, той 
би оценявал кандидатите спрямо това – кой е най-близо до тази представа. И 
ако сегашният държавен глава намери точния модел на поведение, ако 
формира смисъла и образа на поста “президент” и се доближи с поведението 
си до тях, той няма да има проблеми при преизбирането си, защото в 
съзнанието на народа ще работи търсенето на сравнение с образеца, с 
еталона. А най-близо до онзи образец, еталон за президент, създаден от 
Георги Първанов е именно Георги Първанов. 
 Затова мисля, че Георги Първанов има мисия и осъществяването й ще го 
възнагради многократно. Най-малката награда ще е нов мандат. При 
утвърждаване на най-доброто в поведението му досега и очистване от уклони, 
създаващи шум в системата, преизбирането е самосбъдващо се предсказание.  
 По-важното е друго - летвата ще бъде вдигната високо. А когато лидерът на 
нацията вдига летвата високо, и нацията – съзнателно или несъзнателно - се 
повдига малко на пръсти, пораства, мъдрее. 
 Не успее ли да направи това, пропусне ли своя златен шанс, този президент 
подлага много неща на риск. И най-малката заплаха е - да не бъде преизбран. 
Аз не изключвам ситуация, при която той, въпреки всичко, може да спечели 
втори мандат и в подобна ситуация – като компромис, като най-малкото зло, 
като липса на по-достойни от конкретните издигнати опоненти. 
 Опасното е, че като народът остане без ясна съзнание какъв трябва да бъде 
неговият президент, той изпада в състояние, податливо на случайни 
въздействия или радикални уклони. И сработва ефектът на конкретната 
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ситуация. Или нещата могат да бъдат решени набързо от удачно проведена PR 
кампания. 
 Всеки конкретен случай може да си има обяснение. Но аз се старая да 
виждам зад конкретните обяснения знаците, които отделните случаи, 
синтезирани в система, дават. Напр. защо буквално в последните часове чрез 
гласуването си на тези местни избори хората не дадоха очакваната тотална 
победа на БСП? Според мен – тъй-като след първия тур БСП зашикалкави по 
въпроса за властта! За БСП гласуваха, защото има нужда от ново управление. 
А БСП изведнъж започна да бяга по допирателната за нови избори… 
 Такъв знак с голяма тревожност за мен е заявката на Бойко Борисов за 
президентска република. Аз пък искам следващият президент да се казва 
Георги Първанов, а не Бойко Борисов. 
 
 

За г-н Президента, 16.11.2003 г., Материал No. 98 
 В държавата ни съжителстват две различни версии за нейното състояние и 
за хода на реформите и политическите процеси. 
 Съгласно версията “отгоре”, нещата започват да се оправят, тенденциите 
обръщат своята посока, всички макропараметри са положителни, 
свидетелстват за икономическо съживяване, за подем, за оптимизъм у бизнеса, 
за излизане от стагнацията. 
 Съгласно версията “отдолу”, животът става още по-тежък, хората 
изнемогват, не свързват двата края, не плащат сметки, остават без зъби и 
прилични дрехи, отчаяни са и паникьосани. 
 Добре, нека моите близки, приятели, съседи са все неудачници. Но аз 
наистина ежедневно виждам фрапиращи доказателства за втората тенденция и 
изключително редки такива - за първата. 
 Обществото се разгражда, разпадат се социални връзки и малки хорски 
общности, всеки се затваря в себе си. От сгради, улици лъха мизерия. Защо 
това липсва в макропараметрите? 
 За едно от обясненията на този факт писах веднъж. Може би в 
глобализиращия се свят такива макропараметри (като БВП), нямат онова 
значение за държавата и икономиката й, каквото са имали в затворения свят на 
двуполюсната конфронтация. 
 Друго обяснение е, че позитивните тенденции се формират от една нищожна 
прослойка хора - до 0.5% от населението. Но се пита тогава: каква е тази 
държава и накъде върви тя, щом не средната класа, която навсякъде най-
силно въздейства на трендовете и флуктуациите в страната, а подобен тънък 
слой може да влияе директно върху основните й макропараметри? 
 С консолидирането на все още дисперсираните свръхбогати,  може да 
получим олигархичен тип демокрация с демократични процедури като ритуал, 
преподреждащ властта в приемлив за олигархичния модел вид. И понеже скоро 
ще влезем в НАТО и ЕС, тази консолидация на големите пари няма да как да 
бъде вертикална, монолитна, на централно ниво. Може би тогава тя ще се 
осъществи с хоризонтална, пореста, гъвкава мрежа, преплела базираните 
локално центрове на власт, финансова мощ, влияние. Такава мрежа, захлупила 
като пелена страната, ще осигури голяма автономност на местните центрове, в 
които локалната власт ще е поделена между регионалните играчи. А на 
национално ниво ще има гъвкави мнозинства и доубиване на политическия 
живот, въобще на политическото в България. 
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 Нещо като десетки ядра тип “Перник”, командвани от местни Людмил Стойков 
и Петър Белчев, а на национално ниво - размити партии, редуващи се на власт. 
Във Варна главното бе не само дали БСП, но дали “ТИМ” ще подкрепи нейния 
кандидат-кмет. 
 Възможни са и други развития. Да се замислим как утре ще изглежда 
държавата, за да предотвратим лошите тенденции. 
 Усещането за безпорядък, хаос и вакуум в управлението на процесите е 
драматично. Обществото е дезориентирано, то се лашка в разни посоки, 
податливо е на заблуди и внушения. И слаби въздействия над него могат да 
имат големи последици. 
 Какво ще стане с дезорганизирано и атомизирано общество, живеещо 
хаотично, генериращо хаос, ако му наложат матрица с много стриктни правила, 
норми и ограничения (като на ЕС)?  
 Всяка неподредима или неподреждаща се структура впада в шок, когато 
върху й наложат матрица със строг ред и порядък.  
 Тогава или започва съпротива, за да се отхвърли матрицата, като се хаби 
много енергия. Или пък структурата се разлива в матрицата, заема нейната 
форма, подчинява се на нормите й, но се приспособява, не се самоорганизира. 
Това е мимикрия, имитация, симулация - за да си осигури свобода от принуда. 
 В социалните процеси изводите от теорията на системите не важат буквално. 
Но като структура, модерност, осведоменост, способност да се справя с идните 
предизвикателства, нашето общество не е готово за ЕС, за начина, по който 
функционира тази общност. И това може да го доведе до шок: емоционален, 
психологически, културен, поведенчески. Такова състояние е кризисно и в него 
действат мотивационните и рефлексивните специфики на кризисното 
реагиране и борбата за оцеляване при кризи. В подобно състояние изборът на 
поведение не се подчинява на нормалната логика. Логиката при криза нерядко 
е антилогика. Тогава девиантното, провокиращото поведение, което отрича 
досегашното лидерство, статуквото, нормалното често се оказват естественият 
избор, убежището, пристанът. 
 Нашият народ и сега преминава от една криза през друга към трета. Той 
ежедневно се занимава с управление на кризи.  
 Нека отчитаме психологическото измерение на поведението на обществото. 
Важно е да разберем защо то харесва силно Бойко Борисов. Но е много важно 
да осъзнаем и защо отрежда толкова висок рейтинг на президента. Кои и какви 
са опорните точки, които определят този висок рейтинг? Няма ли следа от 
липсата на реални управленски правомощия? И ако има, дали харесването на 
този, който е умен, народен, човечен, обаче от него нищо не зависи, е 
устойчиво и решаващо. И докога ще е ефективно? Няма ли да се олекне, 
изчерпи и задърпа надолу? 
 Това, че реакциите на народа ни понякога са нормални, не бива да ни мами. 
Трябва да помним, че той като правило има кризисно поведение: уязвимо, 
лабилно, способно на еуфорни  подеми и депресивни сривове. Затова трябва 
да се изучава отвъд числата на рейтингите и поредните изборни резултати. 
 

 
За г-н Президента, 23.11.2003 г., Материал No. 99 

 Терористичните актове в Турция ни връщат към реалността. Тероризмът не е 
модна тема за научни семинари, а бедствие - то ще ни съпътства 
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непрекъснато. От това, как една държава се подготвя за борбата с него, се 
вижда истинската й зрялост. 
 И у нас, и за батальона в Ирак засега няма данни, че можем скоро да сме 
обект на удари. Но на четири очи редица отговорни лица казват (особено за 
Кербала) - въпросът не е Дали ?, а Кога ?. 
 Военното разузнаване смята, че в отношението на местните хора към нашите 
момчета в Ирак ще настъпи промяна, че там има предпоставки за въоръжени 
сблъсъци, които могат опасно да рефлектират върху сигурността на военния ни 
контингент. 
 Пита се - каква е степента на поносимост на обществото ни към смърт от 
терористичен удар в страната? Как ще реагират народът, медиите, органите за 
обществен ред, политиците при рязък скок на несигурността? И каква ще е 
нашата поносимост към евентуални жертви от сред нашите в Кербала: 5-10-20-
50? 
 Когато убиха няколко момчета в Камбоджа, медиите пламнаха; майки ме 
дърпаха за ревера: “Върнете ни децата, пратете там вашите!!!”; най-голямата 
парламентарна група (на БСП) внесе решение за незабавно отзоваване на 
батальона; президентът Желев ... зад дебелите стени на тази сграда ме караше 
по телефона да направя нещо, защото отзоваване на батальона е срам за 
България. Дойдоха ковчезите, ние ги посрещнахме с министър Александров - 
той ревеше като малко дете. Кошмар.  
 И днес нищо не може да се изключва. Това е като рулетка. 
 Което значи, че върху президента може да легне ново бреме и той трябва да 
се подготвя за реакция на държавник и лидер, от какъвто нацията има нужда в 
час на изпитание. Но подобна национална драма би могла да стовари огромна 
отговорност и много остри обвинения включително върху държавния глава. 
 България все още се ползва с някои облекчаващи участта й плюсове: 
доброто отношение на арабския свят; търпимостта и толерантността на народа 
ни; слабата роля в международните отношения - ако нещо стане у нас, то няма 
да има такъв ефект за света, както потресът от трагедията в Турция и т.н., и т.н. 
 Ала напоследък ние натрупахме доста минуси в тая посока. Дебалансирана, 
не-европейска позиция по конфликта Израел-Палестина, ясно проамериканска 
позиция по Ирак и участие в окупационните сили там, евреин-външен министър 
и т.н., и т.н. 
 Някои неща вече трябваше да направим. Нашата система за национална 
сигурност не е адекватна за справяне с новите заплахи. Тя трябва да се 
преструктурира и обърне с лице към тероризма. За едни дейности имаме 
дублиране на структури и ресурси, за други - не е ясно кой се подготвя да ги 
реализира. 
 Службите са без арабски направления. Концепцията ни само маркира 
тероризма. А Законът за мерките срещу финансиране на тероризма - прилага 
се изобщо? Нужен е отделен Закон за тероризма. Много далеч е и Законът за 
управление при кризи. Необходим ни е Център за управление на кризисни 
ситуации. 
 Президентът може да покаже активност в тази нова среда – поредната среща 
с директорите на полицейски и спецслужби; срещи с началниците: полк. Георги 
Узунов в МВР и ген. Атанас Самандов в МО - на двете специализирани части с 
функции в борбата срещу тероризма, а защо не и посещения на място за 
запознаване с техните проблеми, готовност, задачи, цели.  



 148 

 Президентът може да приеме група водещи наши арабисти и дори тя да има 
някакъв статут, за да работи известно време. 
 Президентът се стреми да играе активна роля във външната политика. Но тя 
трябва да се фокусира към жизнено важните проблеми, за да няма подмятания 
от МВнР, че ние сме взели приятните неща на външната политика, а за тях е 
останалото. 
 Българската външна политика в буквалния смисъл вече има много висока 
цена. От Комитета за АЕЦ ме атакуват с твърде тежки упреци. Никой не говори 
повече и за долар от дълга на Ирак към България, а фирмите ни са фактически 
аут от Ирак. Бъдещи бази на НАТО, всъщност на САЩ у нас ще направят 
страната ни ... атрактивна за най-радикални терористи. 
 Кербала е най-доброто от лошите места: другаде щяхме да имаме вече 
убити. Но тя е и капан: няма май излизане от нея.  
 САЩ затъват в Ирак, където става като извън Кабул в Афганистан: хаос и 
анархия. Със САЩ могат да затънат и всички, отишли заедно с тях там. US-
вестници с тревога цитираха top-secret доклад на ЦРУ: все повече иракчани 
смятат, че САЩ могат да бъдат победени и стават все по-смели в подкрепата 
за въстаниците.  
 Експертите заговориха за народно въстание в Ирак - участие на шиити; 
организирана съпротива и координация, нарастване - до 33 атаки на ден; 
отстрел на войници от различни нации, за постигане на по-силен обществен 
отзвук: Полша, Италия, Украйна. Ако е така, наистина става опасно за 
момчетата ни...  
 От даден момент нататък за жертвите трудно ще може да се казва, че са от 
тероризъм, а не в резултат на бойни действия. 
 Правят се залози за срока, в който Ирак ще се разпадне и за частите, на 
които ще се разпадне. Като най-вероятно се смята на 3 части: шиитски Юг, 
сунитски Център, кюрдски Север. Ще вметна, че и ситуацията в Афганистан 
никак не е по-добра. 
 В тази динамична и криеща рискове ситуация, ние трябва да намерим начин 
за по-дълбок анализ и по-адекватни реакции. 
 
 
 За г-н Президента, 30.11.2003 г., Материал No. 100  
 Вестта за новия връх на президентския рейтинг съвпадна с разговор на чаша 
бира с няколко преподаватели и студенти от Варненския свободен университет 
на тема: България след 3 години и ще преизбере ли държавата на 
Бойко&Слави тогава Първанов? 
 Струва си да се чуят моменти от импровизираната дискусия, защото и 
преподавателите бяха разумни, и студентите - умни: 
 (За да няма неяснота - спорещата компания почти изцяло бе на мнение, че 
президентът е много качествен и стои отлично.) 
 - Зад усещането за липса на реално управление, всъщност се крие 
усилващата се власт на антинационална плутокрация. 
 - Върху събитията у нас се наслагва влиянието на външни фактори, които 
толерират (и стимулират!) тревожни процеси - размиване на идентичността; 
разбиване на българското в гена на държавата; умишлено превръщане на 
ромската детеродна машина в демографска бомба със закъснител; натрапване 
на подражателски инстинкти и “ценности” от най-ниските нива на нравствената 
скала; шаржова десакрализация на сакралното; захранване на липсата на 
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достойнство - с очерняне чрез фарс и гротеска на всичко и всеки с някакви 
качества и стойности,  
 - И у нас, но като че ли с по-силна мощ, се проявява общата нагласа за 
маргинализация на политическото, на политиката, на политическите личности.  
 От една страна, политиците сами са виновни, защото убиха представата, че 
най-напред милеят за благото на народа. Той сега все по-често е доволен от 
тях ако освен преследване на лични интереси, правят поне нещо и за него, т.е. 
нагласите са да се мисли не какво е пропуснато да се направи заради 
корупция или личен егоизъм, а за това, което все пак е направено (синдромът 
“Софиянски”). 
 От друга страна, обсесията от потребителството, хипериндивидуализмът, 
тази агресия срещу колективистичното, пораждат у участниците в 
демократичните процедури (един a priori процес на колективно съ-действие) 
безотговорност, анонимност, злосторие и изява в тъмната стаичка за гласуване 
на анормални чувства, които иначе излиятелят им се бои или срамува да 
покаже на светло. 
 - Промиването на мозъци, изчегъртването на националното, унификацията 
водят до обезличностяване на политиката ни - в нея обезличностените 
инжектират своята обезличностеност. 
 - Загубата на мерило за истинските стойности ще подкопава традиционните 
нагласи и модели на поведение. Президентът е традиционен, правилен, 
предвидим, един от народа; можеш да побъбриш с него. Той реабилитира 
обикновения, нормален човек. Даже неговата международна активност се 
разглежда и като едно естествено любопитство на обикновения, нормален 
човек – та кой не иска да види свят, да попътува насам-натам. 
 - Обикновените, нормални хора са внушаеми. Лесно е да им се внуши: “Какво 
ще направи един като тях? Нищо - та кой ще му даде?” Затова може да вземат 
връх нетрадиционни модели на поведение: на тези, дето ако всички са надлъж, 
хоризонтално, те застават нашир, вертикално. От типа на Слави и на Бойко.  
 - Слави забавлява, а не решава проблеми на хората. Докато Бойко е от 
точния тип – на който традиционните, правилните, тези на Статуквото му 
пречат. Той самият е разбил собственото си статукво. Сега идва да разбие и 
общественото. Той е напук на традиционното. Той е Крали Марко, Чавдар 
Войвода. Плюс харизмата - par excellence отрицание на традиционното. Това 
не е фобия от Бойко Борисов, а търсене на типаж - на утрешен покорител на 
жадни за наказателен вот безотговорни електорални нули.  
 - Главното ядро от нови избиратели сега е на 15-20 години. Какво устойчиво-
традиционно имат те в главите? Израстват в уязвяваща интонационната среда 
и в нравствена такава. Те са с дебалансирана ценностна система, без котви в 
настоящето, с далеч по-малко отговорности, затова доста по-безотговорни. 
Искат удоволствия, които не предполагат умствени усилия. Те не четат – на тях 
им смилат интелектуалната храна, докато тя заприлича на дъвка. Засилва се 
придобитото плебейството. 
 - Слави е говорител на плебса: Да, не съм много възпитан, не зная английски, 
не мога да работя с компютър. Но майната им на учèните – аз пък ще ги 
понапържам! Бойко също не знае английски, не може да работи с компютър, но 
и той “се харчи”! 
 - И двамата, всеки по своему, са с лесно разбираем дискурс. 
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 - Да добавим добрата база за национализъм - едно убежище в желанието да 
се самоуважаваш като отричаш Статуквото. И като съпротива срещу 
посегателството към идентичността ти. 
 - Дължината на вълната на отхвърляне на традиционните, устойчиви модели 
би могла да се простре отвъд тези три години до президентските избори и така 
да не засегне този президент – което да се окаже огромен шанс и бонус за него. 
Но това не снема от дневен ред нуждата от анализ на започналото, изчезване 
на класическите форми на политиката.   
 - Ако продължи това превръщане на публиката в апатичен и безотговорен 
фактор в демократичната игра, ако продължи и това й (само)анонимизиране, 
това разделяне на действието от отговорността за него, то ще се засили ролята 
на случайни, емоционални, ирационални фактори. А това само ще придаде 
изключителност на нетрадиционните модели на поведение.  
 - При такива тенденции, шансовете на днешния президент за преизбиране и 
нов мандат едва ли ще нараснат осезаемо. 
 
 

За г-н Президента, 07.12.2003 г., Материал No. 101 
 Ясно е, че тероризмът (или това, за което използваме старото понятие 
“тероризъм”) наистина променя самата парадигма на сигурността - особено в 
психологически и емоционален план. 
 Капанът, в който Западът, воден от САЩ изпада, е, че т.нар. борба с 
тероризма трябва да се води, но начинът, по който се води само задълбочава 
проблемите. Спиралата се разгръща в погрешната посока: колкото повече се 
борим, толкова повече грешим и колкото повече грешим, толкова повече се 
борим.  
 Така Ахил никога не ще настигне костенурката, защото щом я доближи на 
половина, тя вече ще е отишла още по-напред. Не атакуваме причините за 
тероризма и все по-малко време ни остава да се заемем с тях, защото 
тероризмът е направил нова крачка в териториалния си обхват и степента на 
насилие. 
 Бомбите в Истанбул, взривяването на електричката в Южна Русия са само 
поредни доказателства, че скоро може да стане така, че да е новина не дали е 
извършен някой терористичен акт, а че през денонощието не е извършен 
нито един такъв. 
 Виждам нещо символично, че сред жертвите в Турция има и българин. Ние 
вече плащаме своята лепта - засега случайно. 
 Пожарът в университета “Дружбы народов“ в Москва може да не е 
терористичен акт, макар че мнозина студенти, сред които и дъщеря ми, са чули 
първо взрив. Следващите дни бяха за тях ужасни: заплахи за бомби, нощни 
претърсвания и извънредни мерки за сигурност. Какво се видя? След като 
отмине утехата, че слава Богу, не се е случило с теб, идва паниката. Първо, от 
мисълта, че и ти си могъл да пострадаш. Второ, от слуховете къде какво 
открили, какво видели – обгорени трупове, части от тела. Трето, от опита на 
властта да скрие истината за пожара и броя на жертвите. Настъпва ситуация на 
обща несигурност. Хората не смеят да излязат навън и да останат вътре; 
вървят и се оглеждат; спят с дрехи. Някой да извика “Пожар!” и те ще скочат 
през прозорците, независимо от етажа, където живеят. 
 Типични реакции на масови психози и страхови неврози. Да не би ние като 
общество да сме по-устойчиви на тях? Едва ли. 
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 Трябва да мислим за това, да се готвим, ако нещо такова се случи: как да 
овладеем ситуацията, как да запазим нормалния ход на живота, да предпазим 
властовите структури от колапс. 
 Народът, обществото, държавното институции ще трябва да свикват, че 
живеят с тероризма или поне с рисковете от него. 
 Това от една страна е сериозно изпитание за психиката и за умението да се 
издържа на стрес (още повече с лабилните от депресиите на прехода 
обществена и лична нервна системи). Нещата опират до менталност и 
манталитет, до способност за самоконтрол и привикване с кризисни ситуации и 
напрежения. 
 От друга страна, народ, изпаднал в такова положение, ще се нуждае от силно 
лидерство и отговорен политически елит. Ние добре знаем колко егоистично 
може да се държи опозицията у нас и чудеса не бива да се очакват, но пък този, 
който схване пръв и най-добре какво значи да си политик в такива моменти, би 
могъл да се превърне в първия ни държавник през 21 век. 
 Има и трета страна на проблема - в условията на влошената рязко сигурност, 
обществото да започне да търси отговор на въпросите – Защо се стигна дотук? 
и Кой е виновен за това? А във външната ни политика има доста решения със 
спорни или поне не очевидни ползи. Тя често се налага на народа отгоре, 
силово и без сериозна дискусия и той я смята и за натрапена. 
 Сблъсък с драматични емоции може да има и в резултат на нарастващата 
провинциалност на големи прослойки от народа ни (постоянна борба за 
оцеляване, демодернизация на селото и бита, затваряне и свиване на 
пространството) и глобалният характер на тероризма като феномен. Няма как в 
уморено от чопкане на земята с мотика село или в западнало, с отмъкнати 
капаци на шахтите градче да се разбира защо се навряхме между шамарите и 
защо плащаме сметка, поръчана от други. 
 В тази стратегическа мъглявина всичко се е объркало и не е ясно докъде е 
логичното и откъде - алогичното; твърде често сериозните неща звучат 
несериозно, несериозните - сериозно. 
 Едни експерти смятат, че създаването на бази на САЩ у нас ще повиши 
риска от тероризъм и това ще обезмисли напълно ползите, които такива бази 
носят. Други експерти пък твърдят, че щом САЩ са принудени да преместят 
базите си от Западна Европа към нашия регион, то това означава известни по-
слаби превантивни терористични ужилвания в Румъния и у нас, за да се 
спечели местното население за каузата на базите - ето че тероризмът иде и 
към вас, само САЩ ще ви защитят от него. 
 Такива анализи (с кавички или без) идват да подскажат, че в екстремални 
ситуации е възможно всякакво мислене и не е ясно накъде ще тръгне 
подпухналото обществено съзнание. И до разстрела на Самоковеца се бях 
наслушал на версии, че у нас “черен ескадрон” (бивши хора от МВР и службите, 
или от руската мафия, или на ФБР и ЦРУ…) убива мутрите по списък. 
 Тероризмът пълзи към нас. Както бандитите ни са аматьори в сравнение 
напр. с руската мафия, така и институциите ни за борба с тероризма могат да 
се окажат любители спрямо някои терористични структури. А това значи, че 
трябва нормативно, организационно, ресурсно, да направим държавата да е в 
час.  
 Докато заплахата от тероризъм все още е само хипотетична. 
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За г-н Президента, 14.12.2003 г., Материал No. 102 
 Дори обусловена от интеграционния процес, инерционна и в голяма степен 
предопределена, политиката ни за национална сигурност се нуждае от научна и 
професионална експертиза. 
 В този смисъл групата институти от Коалицията Реформа на сектора за 
сигурност от 2-3 години е безспорен лидер. Това са главно експерти извън 
обсега на БСП; те получават мощно финансиране с US-произход (но упорито 
търсят и намират и други ресурси), общуват тясно със СДС, напоследък и с 
НДСВ.  
 Активността им като конференции и кръгли маси поразява. А и писмената 
продукция впечатлява: 6 доклада за прогреса в реформата на сектора за 
сигурност, заплатени от Парламента и 6 меморандума, 5 издания на “Security 
Focus” – публикува се в Mediapool. И аз изобщо не съм единственият техен 
читател. 
 Значимото е, че Коалицията е всъщност симбиоза на хора с различен статут: 
от неправителствения сектор, от БАН, от МО.  
 Това позволява да са отлично информирани, много гъвкави. В момента 
нямат равни като енергичност, изобретателност. Те диктуват модата в 
системата за национална сигурност, влияят в медиите, лансират и налагат 
възгледите си. И с тях никой не води дебат, спор, а е и много трудно да им 
бъде равностоен.  
 Говори се с право, че каквото Коалицията каже, това става. Стратегическият 
преглед е тяхно дело. Надежда Михайлова на КСНС изчете текст, написан за 
петия брой на “Security Focus” от  Велизар Шаламанов. В същия текст Велизар 
Шаламанов пише за КСНС: “Ще изработи ли този най-авторитетен орган в 
държавата дневен ред по сигурността, график за реформи в сектора за 
сигурност?” И продължава: “В следващия брой ще анализираме резултатите от 
КСНС на президента от декември.” Аз без това очаквам, че в скоро време КСНС 
ще бъде обект на анализ на Коалицията. 
 За експертната гилдия е факт, че Коалицията има монопол в насоките за 
развитие на системата за национална сигурност. Като при всеки монопол, това 
също крие определени рискове. 
 Този монопол е обективна реалност, а не толкова продукт от съзнателна 
политика. Виждам какви са напр. тенденциите при експертите с леви нагласи.  
 Едни от тях, по-възрастните, са с овехтели палта, знаят, че са ненужни при 
тази политика, вярват в правотата си, осъждат твърде лесната смяната на 
позиции у политиците.  
 Други са махнатите от властта професионалисти - те смятат, че знаят как се 
правят нещата, сигурно пращат свои анализи и на президента, но тяхното 
време сякаш е изтекло.  
 Има трети – оправили се в живота, станали прагматици, но те главно 
обясняват случващото се, докато погледът им напред е обременен от 
предишните нагласи.  
 Накрая са онези, предимно по-младите, които виждат своя успех само в 
новия дискурс на политиката ни; те са безкритични про-атлантици, ентусиасти, 
ала понеже възгледът им е усвоен, навлечен като нова дреха, липсва 
дълбочина на анализа, а има само правилно говорене. 
 Старая се да стоплям връзките с Коалицията: първо, защото те могат да са 
опасни и умни критици на президента; второ, защото там има и разумни мъже; 
трето, защото потенциалът на сдружението е висок; четвърто, защото са с 



 153 

позиции в ред посолства; пето, защото се стремят към съвременна структура и 
нормативна уредба на системата за национална сигурност; шесто, защото 
привличат почти всичко умно сред по-младите; седмо, защото правителството 
и парламентът ще си отидат, а тези хора ще останат и както сега всяко 
следващо управление трудно би могло да реформира системата без 
подкрепата им; осмо, защото това е активна, отворена общност за сигурност, от 
която е добре да съм уважаван тогава, когато отново ще си вадя хляба с 
науката “Национална сигурност”; девето, защото не веднъж съм оценявал 
труда им като сериозен и качествен. 
 Имам желание да направя анализ на написаното и казаното от Коалицията. 
Но и без него бих предложил на президента да се срещне с нейните 
(не)формални лидери, да ги чуе, да даде положителна оценка за тяхното 
безпрецедентно начинание. С това малко или много той ще окуражи не така 
десни експерти да работят с тях и да ги “омекотят” (в резултат на старанието да 
избягат от тази своя очевидно дясна ориентация, те приеха да поканят за 
съдействие в някои проекти Антоний Тодоров). 
 Не бива да мислим тези хора за “върха на сладоледа”. Добре е да се 
създават алтернативни центрове на сивото вещество в сферата на 
сигурността. С такава цел развивах и идеята си за експертно звено към КСНС. 
Логично е, че каквито и анализи да идват от служби, от институти и сдружения 
на експерти, само това звено ще вижда най-плътно проблемите на 
националната сигурност през призмата на приоритетите на президента като 
ключов фактор в отбраната, сигурността и външната политика. 
 При все това поне 1-2 експерти по национална сигурност при нас не (б)е 
лоша идея. Колкото да се опитвам освен преките  задължения да действам като 
аналитичен отдел, това не е по силите ми, макар че се мъча да го правя с 
идване всеки ден на работа от 7.00 ч. Ако ми се иска да засилим аналитичната 
дейност по широкия кръг проблеми в националната сигурност, това е също така 
защото сега уплътняваме със съдържание и самите институции. Каквато 
структура си изгради президентът, каквито акценти постави в администрацията, 
вероятно е те да останат такива за време, далеч надхвърлящо престоя му тук. 
 
 

За г-н Президента, 21.12.2003 г., Материал No. 103 
 Поредното запознаване с факт за безочлив грабеж ме върна към дългите ми 
наблюдения над наши младежи, идващи си от Запад след следване и период 
на работа в престижни фирми. 
 Годините на прехода се трупат, мнозина заминаха, немалко успяха вече да 
завършат и поработят там, някои са отново тук - за колко и докога – само те 
знаят и само времето ще покаже.  
 И като милеещ за България, и като родител, т.е. отглеждащ потенциални 
емигранти човек, ац отдавна се взирам в тези млади хора - дали пък те не 
сочат бъдещите норми и нрави в страната ни. 
 А след като групата на юпитата се вписа във властта бе по-лесно да се 
осъзнае, че наистина съм имал повод за тревоги. Затова като ме запознаваха 
с изпипана схема за грабеж на комуникации и инфраструктура за десетки 
милиони + стотици хиляди в брой при апетитите за приватизация на 
“Информационно обслужване” АД (с принципал Министерство на финансите), 
не се учудих, че в схемата прозърта веща стратегия... 
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 Моят мозък не спира да се удивлява не на това, че се граби и граби, а на 
свежата, умна изобретателност на тези младежи, на познаването на празнотите 
в законите и прилагането на все нови и нови трикове, процедури, технологии и 
инструменти. 
 Вън от съмнение, за да са толкова успешни, на тях помага и общата среда, 
която плоди постоянно корупционни практики. 
 По времете на Иван Костов се крадеше във властта със системата на 20 век - 
с помощта на строго централизирана, силно йерархизирана структура. Сега и в 
корупцията у нас 21 век дойде с мрежовата структура - гъвкава, 
самовъзпроизвеждаща се, всепроникваща. Тя не се управлява от един център, 
а се е разпълзяла вредом, храни се от корупционната среда. 
Противодействието й е по-трудно днес, защото тя не е само дело на шепа 
корумпирани политици, водени от свръх-корумпиран лидер, а е политическа 
практика, масови нагласи и съблазни, въпрос на манталитет. 
 Забелязал съм, че между завършилите в англосаксонските страни и 
завърнали се момчета и момичета, мнозина са като по калъп. Те са енергични, 
агресивни, с ниско мнение за тези от колегите, които са учили и работили тук. 
Имат хипермания за успех, готови са да го постигнат на всяка цена, независимо 
от средствата. Практични до цинизъм, говорещи в първо лице, единствено 
число, внушаващи на другите, че са у нас едва ли не за да ни направят услуга и 
като лична само - и себе-жертва. 
 Там са вземали големи пари в солидни фирми, но ето - имат чувство на дълг 
и са дошли да ни помагат и като мисионери. 
 Само че оказват тази помощ и осъществяват мисията си не наемайки се за 
редови служители в министерства или в силни държавни и дори частни фирми, 
а непременно на най-високи места в изпълнителната власт и в апетитни 
управителни тела. 
 Разполагайки с получени буквално даром властови ресурси, те създават 
задружни тимове от себеподобни, правят схемите и оттук нататък всичко е, 
както се казва, въпрос на техника. 
 Дори да приемем, че на Запад са постигнали голяма заплата (но заплатата е 
голяма на фона на нашите стандарти, а като се платят всички дължими суми и 
данъци тя там е нормална), за да получат увеличение с 5 000, те в западната 
фирма и по западните канони ще трябва да работят по 16 часа, с тотално 
напрежение на силите, в остра конкуренция с такива като тях. 
 Колко години са нужни на върналото се юпи да спечели на Запад чисти и 
необлагаеми 300 000 - колкото то с един замах забърсва от далаверата с 
“Информационно обслужване” АД? 
 Много от тях са загубили свързаността с България, тя за тях е не повече от 
проект или бизнес, предлагащи им 400-500% печалба, докато на Запад печалба 
от 4-5% е колосален удар. 
 Западът ги е научил, че животът е борба за по-богат живот, ала там има 
правила и нарушиш ли ги, следват тежки санкции, а тук правилата са, че 
липсват правила и цари безнаказаност. 
 Те не се възприемат като министри, депутати, загрижени да управляват 
България и активите й колкото се може по-добре, а гледат на нея като на 
фирма, в която с протекции или шанс са прескочили десетки стъпала, които 
иначе биха изкачвали с десетилетия. Външният дълг? Това за тях не е дълг, 
изплащан от нашия народ, а финансов инструмент, с който може да се направи 
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супер-изгодна сделка. При нея те винаги гарантирано печелят; ако някой 
загуби, това ще е същият този наш народ. 
 Колко елегантно е например един от отбора да каже, че ще закрие валутните 
магазини; а друг от отбора да тръгне да събира пари (и какво са 2 млн. за тази 
благородна кауза) от собствениците им: да предотврати това закриване. После 
отборът ги дели. Елементарно, Уотсън! 
 Опростявам, но зная, че има хитрости, които обществото, не вдъхнало от 
тръпката на брокерството и борсите не проумява. 
 Но така е в света, в който по-бързите изяждат по-бавните… 
 Те не мислят, че за редовите българи трябва да има и утре; интересува ги 
само тяхното утре. А то е от светло - по-светло. 
 Хитри, умни, перфектни, те разпродават и раздават благата народни 
помежду си и един на друг. После ще оберат славата или ще заминат 
неразбрани и неоценени от балканския нрав на българския народ. Но и в двата 
случая с издути джобове и банкови сметки. Т.е. с постигнат успех, тъй-като 
успехът е всичко в живота, а парите са неговото най-красноречиво измерение. 
 
 

За г-н Президента, 28.12.2003 г., Материал No. 104 
 В Кербала започна трагедия, която вътре в себе си чаках на 1000%. 
Инстинктивно усещах същото като в Камбоджа преди 10 години: лошото е 
набрало ход и иде неотвратимо към нас. 
 На 23 ноември писах: “За Кербала въпросът не е Дали? ще бъдем ударени, а 
Кога?“ С голяма тревога го повторих на 14 декември. А на 7 декември писах за 
битката с тероризма: “Колкото повече се борим, толкова повече грешим и 
колкото повече грешим, толкова повече се борим”. Същото важи за България... 
 И това е само началото. А някои варианти на развитие могат да предизвикат 
сериозни трусове в политическата ни система. 
 Сложен е дори проблемът в състояние ли сме да проведем както трябва 
ротацията на нашия батальон през идния месец? 
 Нашата външна политика е като в леден улей - хвърчи и се ускорява. 1. Не 
вярвам, че тя е толкоз предопределена, че да няма мърдане; 2. Не бива да се 
води така, та всеки да знае, че правим каквото се поиска от нас; 3. Тя не е 
съвсем правилна, щом носи само рискове и щети без поне частични гаранции и 
компенсации; 4. Отдалечава ни от Германия, Франция, Русия. 
 Това не е последователност, а покорност; не прозрачност, а послушание. 
Може да ни излезе много лошо и обидно име. 
 Ще каже някой: какво предлагаш? Все по-трудно ще става да се предлага 
нещо, след като с всяко завъртане на болта той влиза по-надълбоко. Това 
стеснява алтернативите и един ден алтернативи вече няма да има. Което не 
значи, че е нямало. 
 - Точно затова ми се щеше президентът да доразвие своята позиция към 
войната в Ирак, заявена така силно в Народното събрание: Аз не приемам тази 
война! Милиони българи тогава бяха горди със своя държавен глава... 
 През следващите месеци почувствах, че президентът сякаш се стъписа от 
тази своя историческа смелост и даде заден ход. 
 - Заради това очаквах президентът да постави по-отчетливо възможността за 
американски бази у нас като следствие от и след членството в НАТО, а не 
въпросът да се обсъжда преди това членство и извън контекста на НАТО. В 
един момент а-ха той да каза точно така, ала някак се разми в пространството... 
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 - Президентът участва във външната политика и я прави, а не съ-участва в 
нея и не – за да се присъединява когато тя вече е направена! По-добре без 
консенсус, отколкото с наложен му и неизгоден за националния интерес 
консенсус. 
 Моят идеал за политиката на президента е изразен в текст от 02-03.01.2002 
г.: “За България въпросът много повече вече е не ДАЛИ, а КАК. Не ДАЛИ ще 
протича един процес, а КАК ще протича. Не ДАЛИ ще се вземе едно решение, 
а КАК ще бъде взето. Шансът ни е в нюансите, в детайлите: тук е възможен все 
пак някакъв избор. В генералното нещата се предрешават и решават от 
големите сили. Нека водим политика, при която България дори да не може да 
казва НЕ, поне да казва ДА, НО.” 
 Тъй че изобщо не иде реч за оспорване на стратегическите приоритети, а за 
начина на тяхното осъществяване. Латвийци и литовци, словенци и словаци с 
не по-малка воля преследват същите тези приоритети, но го правят по-умно и 
по-достойно. 
 При твърде атлантическата НАТО смятах, че НАТО е повече средство, а ЕС - 
повече цел за България. Т.е. винаги поставях ЕС над НАТО, а европейските 
интереси пред атлантическите. 
 Парадоксът сега е, че вече няма знак на равенство между САЩ и НАТО и сме 
длъжни да държим на НАТО винаги, когато НАТО се разминава със САЩ. Днес 
трябва да пазим НАТО от Паси!  
 Това не е носталгия по академични дискусии, а апел за една избистрена 
стратегия на президента. Тази стратегия не бива да се следва интуитивно, 
колкото и силна да е интуицията му.  
 Стратегията трябва да е продукт на огромни мозъчни усилия на цялото 
президентско войнство, като ние се сплотяваме зад нея и гребем в една посока. 
Луксът да работим за президента и да имаме високи заплати и привилегии не 
се изчерпва само с писането на опорни точки и преработката на папки от МВнР. 
 Спечелването на втори мандат става все повече тактически хоризонт, докато 
стратегическият хоризонт е не още 5 години на тоя пост, а още четвърт век в 
политиката и превръщането от държавен глава в държавник. Само така 
случайното става и закономерно, а изречението - страница в учебника по 
история. 
 Войната в Ирак е сбъркана война – война  която се води не на точното място, 
не в точното време и не с точните цели. 
 Сега се решава въпросът за лидерството в България. Тежки дни вещае 
Кербала. В тежки дни истинският лидер няма право на колебания, на 
отстъпление. Кръстът е поет и трябва да се носи. Но не на инат. Не с 
безгрижие за това - с колко човешки живота ще се заплати една погрешно 
правена правилна политика. А за да се изпие солидарно горчивата чаша. И да 
се извлекат поуки – че колкото по-висок е един пост, толкова по-високи са 
отговорностите и по-скъпи грешките. Няма безгрешен политик, но няма по-
силен политик от този, който е порасъл толкова, че да направи верни изводи от 
грешките - и своите, и на другите. 
 
 

За г-н Президента, 04.01.2004 г., Материал No. 105 
 Най-тривиален извод е, че 2003-а беше изключително успешна за 
президента. А това са завоювани и затвърдени позиции. Но вече без началните 
аванси, доброжелателност и дори скепсис. 
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 Аз бих съкратил поне с 1/4 обществените изяви, за да не се допринася за 
свръхпроизводството на думи, с които политици и медии заливат хората. И да 
се знае, че президентът ходи на национално важни събития! Има си кой да 
подава награди на спортисти и да влиза в “Клуб-М” класации за Мъж на 
годината. 
 В общия позитивен тон на медиите към президента рядко се промъква по-
остра критика и тя като правило няма ефект, т.к. обикновено е идеологизирана, 
повърхностна. Пък и отличният имидж на човека Георги Първанов отслабва 
ефекта от тая критика.  
 Сработва добре познат феномен: обществото е склонно към самоиндукция 
в позитивните си възприятия за даден политик - т.е. то вижда във всички негови 
действия само позитивното, възприеми го като потвърждение за своите 
позитивни нагласи, убеждава се допълнително в правотата им и като по 
спирала с повишена мотивация гледа на този политик още по-позитивно. 
 От този род бе отношението в САЩ към Роналд Рейгън и не напразно той бе 
наричан “тефлонов“ президент - нищо лошо не се лепеше по него (а при него 
имаше какво да се залепи!). 
 Съвсем нормално лидерите, към които има самоиндуцираща се позитивност, 
са продукт не само на своята индивидуалност и високи лични качества. Те са 
резултат и от психологическа потребност в обществото от достойни политици – 
обикновено на фона на изживявани депресии, обезверяване и безпътица. 
 Тук не става дума за явления, присъщи за издигането в култ на водач или пък 
фюрер, когато обществената маса от хора се превръща в безлика тълпа и 
покорна, зашеметена върви след този, когото тя боготвори или смята за стоящ 
много над нея.  
 Говорим за качествено друг тип явления. При тях хората (но като краен, 
идеален вариант) виждат в лидера един от тях, в него те вграждат своето 
себеуважение, ония най-добри черти, които те смятат, че притежават, но 
поради ред причини не са могли да превърнат в норма. Пак сме на 
подсъзнателно ниво, но то е “опаковано” в съзнателност и изглежда 
преднамерен, искрен, доброволен акт: всъщност ние сме много добър народ, 
заслужаващ да има много добър лидер. И да го нямаше този лидер, щеше да 
бъде измислен и най-често бива измислен. Иначе народът трябва да си 
признае, че е сива, безформена и комформистка маса, заслужаваща 
некачествените си лидери. 
 Същият този Роналд Рейгън идва след Виетнам, Ричард Никсън и Джими 
Картър, за да въодушеви унилите американци, депресирани, че светът вече не 
уважава и не се съобразява както подобава със САЩ. 
 Владимир Путин е отдушник и балсам за смачканото самочувствие на руския 
народ след края на СССР и вечните запои на Елцин. 
 У нас също бе налице удачно стечение на обстоятелствата.  
 И преди да се срине високият му рейтинг, бе очевидно, че Петър Стоянов 
стоеше някак извън и над обществото - народът не се самоидентифицираше с 
него, не го възприемаше като част от себе си: да, представителен е и говори 
добре (“като адвокат” - с готови фрази), но е повратлив, хлъзгав, 
непоследователен и зависим от Костов: все черти, които никой не уважава 
особено... 
 Не е странно, че толкова много хора гледат на президента като на един от 
тях, като на човек от народа, идентифицират се с него, говорят за него свойски. 
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Та кой не иска да се вижда разумен, почтен, симпатичен, с характер, с добро 
семейство?! 
 За разлика от отношението към тия, спуснати да управляват сякаш отгоре - 
наложени от политическия елит, от някоя каста или класа, или външна сила, то 
отношението към лидери, с които обществото идентифицира себе си или 
своите цели, ценности, мисли е много по-константно, трудно променливо.  
 Наложеният отгоре може днес да е уважаван, да внушава респект, но утре 
изведнъж да бъде загърбен, а подминаваните му в началото недостатъци да 
станат внезапно най-съществени, нетърпими. 
 Докато народният човек (“нашето момче”), този един от нас - той може да има 
почти неизчерпаем кредит на доверие. И да не сполучи и да сгреши, ще е 
защото ония му пречат. За него винаги се смята, че даже да каже нещо не 
така, то ние знаем, че си го мисли другояче, той не е същият като другите! И 
не е като тях, и е по-строен, и по-умен, и по-състрадателен от тях. 
 Не вникващ в детайли, познат човечец ми казваше убедено: Паси тъй бил за 
базите на САЩ, а Първанов – съвсем инак. Както те и да са произнесли на 
рактика. Макар че всъщност и двамата бяха “за” тях. 
 В този смисъл може би президентът е напипал неволно или волно точния към 
момента образ и всичките му (многобройни) силни ходове влизат в резонанс с 
желанието на народа ни да вижда точно такова поведение и затова стават още 
по-силни. А слабите ходове (едва няколко) се игнорират в съзнанието на 
народа. Има вероятност това да остане печеливша формула и главното, което 
президентът да трябва да прави е: да развива и уплътнява намерения образ, 
да не му изневерява, да държи на човешкото, човещината, на съпричастието и 
съчувствието. И на това нормално, естествено, почтено, внушаващо доверие 
излъчване, от което обществото има такава силна потребност. 
 
 

За г-н Президента, 11.01.2004 г., Материал No. 106 
 Ако във всяко управленско действие на ключови личности в държавата има 
три елемента: политически, експертен и PR, то аз мога да оценявам 
сравнително удовлетворително първия, сравнително добре втория и явно 
сравнително слабо третия.   
 Сигурно затова оценката ми за заседанието на “Върховното главно 
командване” не е висока. По-важно е, че е така мислят и мнозина сериозни 
експерти, а и електричката за Перник като чувствителен барометър бе по-остра 
и нервна от нормалното. 
 Усеща се липса на това, за което писах - назоваване на неща с истинските 
имена; диференциация, разграничение, отлика…  
 Още малко и няма да се разбира с какво по Ирак (и Кербала) президентът се 
отличава все пак от Паси, Свинаров... 
 15 години политиците успяваха да подчиняват общественото мнение, 
манипулират процеси и симулират масови настроения и да ги използват като 
инструмент за постигане на определени свои цели. Медиите оказваха нужната 
помощ - като цяло бяха управляеми или поне зависими. Сега за пръв път има 
фактор, който е изцяло извън контрола на политическия елит - Ирак. Ами ако 
цистерната бе изминала още 10 м - още 20 убити; още 20 м – още 50 убити; 
още 30 м - още 100 убити! Дрогиран (поне с религиозен фанатизъм) камикадзе 
би могъл да взриви нашата политическа система. Как я изградихме толкова 
уязвима; има ли тя тъй нужните предпазни бушони, буфери, стабилизатори? 
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 Държавата се лута от криза в криза, от “Индиго” до “Индия”. 
 За президента сега е важно: 1. Да запази в случай на бурна криза поне 
президентската институция здрава и невредима, за да не се появи призракът от 
зимата на 1996-97 г. със стихията на онези “спонтанни” недоволства (а и с 
някои недоизтъркани шаблони за личната му роля като лидер, върнал 
мандата). 2. Да направи анализ на собствените си действия и позиции по Ирак 
през 2003 год. и извлече необходимите поуки, как да не влиза в ситуации, в 
които няма алтернатива или полезен ход. 
 Анализ, а не формален отчет е нужен на цялата ни дейност. Това е присъщо 
на всяка склонна към оптимизиране система. Независимо от общото признание 
за втора успешна година.  
 Днес една неправилна стъпка може да се размине, и дори да мине за 
успешна, но утре тя може да се върне като бумеранг. 
 За мен бе очевидно неправилен ход идеята за подписване на обща позиция 
на първите трима в държавата по АЕЦ. Едно, че идеята изначално бе обречена 
на провал, а президентът не бива да подема с инициативи с предизвестен 
неудачен изход. Второ, що за демократична институция са тези първи трима – 
те регенти ли са, триумвират ли са - Помпей, Цезар и Крас или Октавиан, 
Антоний и Емилий? Трябва да се сближават (и то навреме) позиции на 
легитимни институции, а не на личности. Трето, създава се прецедент, след 
който при всеки по-спорен казус другите двама ще тичат при президента за 
обща декларация. Така и стана малко по-късно - обвързаха със себе си за 
Кербала и президента. 
 Разумни хора алармират, че преговори с ЕС всъщност не се водят, че 
основно се приемат указания и инструкции (понякога користно) на (понякога 
користни) еврочиновници и се залагат опасни мини за години далеч отвъд 
мандата на този кабинет. 
 Това, че в човешки план за президента ген. Колев бил много над Свинаров, 
не гарантира на генерала 100% правота. За малко даже той да подведе 
президента в стремежа да си реши покрай Кербала (за която у висшите военни 
поразява пълната липса на чувство за вина) ведомствени проблеми, искайки 
обратно част от Военна академия, Военна болница, Военното разузнаване. 
Факт - медиите целокупно разбраха думите на президента като критика спрямо 
Военното разузнаване.  
 Кербала е само нов повод да потвърдя своето убеждение, че ние, вкл. 
Върховният главнокомандващ трябва да се взрем реалистично в истинското 
състояние на армията ни. Рано или късно животът ще ни накара да осъзнаем, 
че тази игра на Армия трябва да свърши! На дневен ред са мисии, за които тя 
просто е напълно непригодна. Тези деца, които ги викат в казармите – и там 
главно ги пазят да са живи и здрави или ги товарят с вечен караул - не стават 
за войници пред лицето на съвременния противник. Те получават 1 фалшив 
урок - че може да се играе на война! Цялата армия е запълнена по списък и 
щат, а когато държавното ръководство я призове да изпълни национални 
задачи (тук не засягам тяхното съответствие на националните интереси) - няма 
кой да отиде, почва се пазарлък, страх, срам. 
 Да не говоря за неадекватната инфраструктура и претъпкани складове със 
запаси за друг тип войни, отнемащи средства и личен състав за опазване. Или 
за 1 тризведен, 2 двузвездни, + 3-4 еднозвездни генерала от ВВС за шепа 
самолети самолета с зве шепи летци… 
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 Логиката е сбъркана. И може би затова понякога президентът бива привличан 
към участие в паради и бутафории, каран (заради неговата отговорност и 
родолюбие) да подкрепя във всичко военните.  
 А нормалната логика (чието отричане е игра с огъня) е не от армията да се 
определят мисиите (и тогава като дойде някоя нечакана мисия армията дава 
дефект), а от мисиите – армията.  
 Какви са днешните и утрешните ни мисии, как всеки военен: редник, сержант, 
офицер, генерал се готви за тях? Промяната в мисленето и подхода е пътят за 
създаване на боеспособна и боеготова да защитава България и нейните 
интереси армия. 
 
 

За г-н Президента, 18.01.2004 г., Материал No. 107 
 Дебат за съдбата на НАТО се води от 1989 г. насам. Винаги е имало 
сериозно течение в западната експертна мисъл, което смята Алианса за 
исторически изчерпан и останал без мисия.  
 След 11 септември хорът от такива гласове стана  по-мощен. Макар крайни, 
те дават алтернативна гледна точка, която и да не се реализира изцяло, може 
да доведе утре до преоценка на северноатлантическия ентусиазъм в нашата 
външна политика. 
 От обширната литература на Запад подбрах анализа на E. Уейн Мери, учен в 
Съвета по външна политика, Вашингтон: “Delenda est NATO” (по “Delenda est 
Carthago” на Катон Стари).  
 Мери пише, че НАТО е пречка за възстановяването на поне минимум 
взаимно уважение към Трансатлантическия диалог. НАТО е не решението на 
проблема за разногласията от двете страни на Атлантика, а самият проблем. 
Алиансът е реликт от Студената война и препятствие за еволюция на 
европейската интеграция - необходима на европейците, за да поемат върху 
себе си изцяло отговорността за своята собствена сигурност.  
 Европа не може да стане нито център на силата през 21 век, нито партньор 
на САЩ в световните дела, докато зависи от неевропейска държава в 
обезпечаването на сигурността си.  
 НАТО е механизъм за интегриране на американската сила в Европа и 
успешното функциониране на този механизъм стана препятствие за по-
съществена военна интеграция в Европа. 
 Много европейци искат НАТО да се съхрани, за да може все така Америка да 
плаща значим дял от сумата за гарантиране на тяхната сигурност - един 
типичен пример за менталността на хора, свикнали да живеят от социална 
помощ. Получените даром пари пораждат своеобразна наркотична зависимост 
от тях, но и като наркотик те водят до деградация на организма. 
 Ирония е, че държави като България влизат в Алианса тъкмо когато за него е 
вече крайно време да отиде на бунището на историята и не разбират, че 
ролята на САЩ за сигурността на Европа, която идеализират и почти 
митологизират, е към края си. Но тая ирония е благожелателна, защото те не 
биха могли да влязат в НАТО, ако той не бе преизпълнил своята мисия. 
 Страните от Източна Европа не трябва да харчат оскъдните си ресурси за 
скъпи системи въоръжения, за да угодят на своя  задокеански патрон. Когато 
редовите им граждани питат защо правителствата изразходват толкова пари за 
оръжия, а не за образование, те задават верен въпрос, но получават грешен 
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отговор, защото управляващите в тези държави продължават да възприемат 
НАТО просто като западен Варшавски договор. 
 Както и да се опитват да създават образ на “новата НАТО”, базисен и 
очевиден факт е, че НАТО остава антируски алианс.  
 Именно тази същност подбужда бившите сателити на СССР да се стремят 
към членство в НАТО. Но тогава защо е нужен вече Алиансът, ако угрозите, 
идващи от Русия са не танкове, а туберкулоза, нелегална миграция, 
организирана престъпност? 
 Трансформирайки се, НАТО не се занимава с колективната сигурност,  а 
става “набор от инструменти” за “проециране на сила”. Но на чия сила? И за 
чии цели? Тия въпроси говорят за раковата болест, разяждаща НАТО 
последното десетилетие.  
 Днес НАТО служи за неевропейски цели - за осъществяване на политиката 
на САЩ извън пределите на Европа. Смисълът от съществуването на НАТО е 
обърнат наопаки, даже нагоре с краката, макар че самият Вашингтонски 
договор не е изменян!  
 Това е трансформация, предприета главно от бюрократични съображения, за 
да се оправдае някак си съществуването на НАТО. Алиансът, излизайки извън 
границите на своята зона за отговорност (за да не се окаже ненужен), извърши 
по думите на бившия му генерален секретар (Х.Солана) “тих политически 
преврат” в отношенията между неговите държави-членки. 
 Новото трансатлантическо партньорство изисква Европа да бъде не 
подчинена на САЩ, а партньор при отразяването на съвременните заплахи. 
Взаимното уважение ще дойде тогава, когато Европа започне да уважава себе 
си като самостоятелен участник в международните отношения, а САЩ започнат 
да виждат в нея партньор, достоен за уважение. НАТО е модел на отношения 
между доминиращ старши партньор и другите младши партньори. Формирането 
на европейска идентичност и развитието на европейската интеграция правят 
този подход остаряващ. Докато НАТО остава механизъм за поддържане на 
стария модел на отношения от Студената война, между САЩ и Европа ще 
растат взаимното недоволство, враждебността и  неуважението. На действията 
на НАТО все повече не достигат правна легитимност и значима цел в зоната й 
на отговорност.  
 Днес Алиансът е отговор на въпроси, които повече никой не задава. Още 
преди 10 години НАТО трябваше да обяви своята победа и да реши след това, 
къде да складира архивите си. 
 След 1945 год. на Европа й провървя - САЩ й предоставиха най-напред 
инвалидната количка на Плана “Маршал”, а после и патериците на НАТО. Тези 
патерици сега не позволяват на европейския организъм да се развива 
хармонично и зряло, те го деформират и му причиняват болка и вреда, даже 
повече вреда, отколкото полза. Добросъвестният американски лекар ще донесе 
най-голяма полза на европейския пациент, ако му вземе патериците и го пусне 
да ходи само с неговите си крака – зяавършва анализа си Мери. 
 
 

За г-н Президента, 25.01.2004 г., Материал No. 108 
 Отзивите на колеги от Варненския свободен университет за Словото на 
президента в Народното събрание този път са противоречиви. От: Ти ли му 
пишеш тези обтекаеми неща?; През: Имаше добри попадения.; До: Трябваше 
още по-остро! 
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 И на мен ми се струва прекалено рисковано непрекъснатото повтаряне - 
буквално през ден - на верността към коалицията в Ирак. Това е на път 
окончателно да размие разликите между “идеолозите на войната” и президента, 
заявил “Аз не приемам тази война!” Даже самият Костов и верни му 
псалмописци по национална сигурност (Румен Кънчев) говорят за ограничения 
в изпълнение на мисията, за предел на възможностите ни и за условия, при 
които мисията не ще може да бъде продължена (това, което не само аз 
наричам exit strategy). Би било добре президентът да си оставя пространство за 
маневриране... 
 Изобщо, ние, както в навечерието на войната (когато колеги-секретари 
твърдяха, че САЩ ще прокарат каквато си поискат декларация през СС на 
ООН) се вторачваме в една точка – сега Кербала, - и я разглеждаме изолирано 
от всички останали факти. А Кербала е само част от пъзела. Трябва да си 
дадем сметка, че в Ирак се мени парадигмата на процесите: там вече тече 
откровена борба за власт и бойците ни са заложници както по линията 
окупатори-местни народи, така и по линиите шиити-нешиити, разпадане-
единство на Ирак, централизирана власт-широки автономии. 
 В нашите анализи напълно липсват президентските избори в САЩ. Как ще 
изглеждаме като външна политика ако в САЩ допълнително набере сила 
преоценката на Иракската война? 
 Дори нещата да вървят както досега и дори да няма повече жертви сред 
нашите, тревогата ми е, че натрупалата се доста критична маса от мнения и 
изводи по войната в Ирак на цяла плеяда световни личности, чиито имена и 
дела остават дълго в паметта на народите, ще доведе до крайно негативна 
оценка за тази война (като по отношение на Виетнам, и напр. Чили) и тази 
оценка в исторически план ще се лепне върху България и съответно върху 
нейния държавен глава по време на войната. 
 Може би надценявам Иван Костов, но това е по-добре отколкото той да бъде 
подценен. А Костов чувства, че нещо по Ирак издиша и за него се появява шанс 
да направи от този случай политика и кауза, да покаже – ето, аз съм 
Държавникът, останалите си играят на политиканстване, на Съвети, ритуали; 
нужен съм на страната защото умея да управлявам кризи, да вземам тежки 
решения след продължително обмисляне, умея да се пазаря с американците и 
браня интересите ни, да нося отговорност. А Костов говори само по най-
значими проблеми: напр. външния дълг (където започва да се оказва прав), 
мисията в Кербала. 
 Аз също споделям мнението на колеги от ВСУ, че е дошло време да се каже, 
че президентът ясно вижда провала на МВР в борбата с престъпността. За 
хората у нас е повече въпрос на зрелище самоизтребването на мутрите из 
Лозенец, но има градове, където местни банди отново мачкат дребния бизнес с 
рекет. Мой роднина е пребит два пъти и докаран до инсулт (много по-млад е от 
мен), защото не е предал навреме 1800 лв. месечен “внос” за правото да има 
бизнес в града. Тези дни важен служител в МО по друг повод ми каза: “До 
преди 2-3 години бях бизнесмен в този град и редовно внасях лепта на тези 
хора.” ... На идеята ми да помоля Бойко Борисов да каже да не го пипат, моят 
близък ме посъветва да не си прося боя, а на него да не нося ядове от които 
градът ще му стане тесен.  
 Последните изречения от Словото бяха най-точни, но тъкмо те според 
събеседниците ми във ВСУ сякаш дават отговор на усещането, че Словото 
можеше да бъде по-силно: “Трябва да върнем в политиката дневния ред на 
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държавата, обществото и гражданина.” Опитите да се погледне на Словото 
през очите на обикновения човек, не ни гарантират, че той намира в него много 
от своя дневен ред, от тревогите си и мъката да свърже двата края. 
Президентът е най-близо до сърцата на редовите хора, ала и в Словото му има 
разминаване с техните помисли.  
 Няма просто “енергийна стратегия, пробита от политически решения”, а 
въпрос - отписал ли е и президентът 3 и 4-и блок на АЕЦ? 
 Няма просто корупция като социален феномен, ами има ли според 
президента корупция във властта - напр. корумпирани министри или 
корумпирани кметове? 
 И референдумът по ЕС е като новина заради самата новина.  
 Чудесна е идеята за Стратегическа програма, но кои са най-сериозните 
предизвикателства пред българското общество – и дали за президента напр. 
демографската криза е сред тях? 
 А как ще “реабилитираме политиката в очите на хората и ще върнем 
доверието на хората в институциите”, щом опозицията изкуствено крепи 
изгубилото легитимност Народно събрание и загърбилото реалните проблеми 
на страната правителство? 
 През 1997 год. опозицията подпали парламента и изгони депутатите и 
министрите на управляващите, а сега опозицията се мъчи как да попречи - да 
не би управляващите сами да се съборят. 
 Надеждата е, че оптиката на колегите от ВСУ е изкривена от нивото и 
обхвата на частния гледен ъгъл, а президентът, като национален лидер и 
държавник вижда по-надалеч и по-добре.  
 И вместо детайли, съзира панорамата, цялостната картина. 
 
 

За г-н Президента, 01.02.2004 г., Материал No. 109 
 Администрацията на Буш загърби ценностите и принципите, в името на 
които, а не само заради своето могъщество, САЩ използват военната си мощ. 
Тази администрация разработи и възприе стратегията на войната, базирана на 
изпреварващите удари; стратегия която е заплаха за мястото на САЩ в света, 
за сигурността и просперитета на американското общество.  
 Буш води най-арогантната, най-неадекватната, безразсъдна и 
идеологизирана външна политика в съвременната история.   
 Буш отказа да отдели време или да положи истински усилия за дипломация, 
разедини ООН и се втурна във войната в Ирак почти напълно сам. Сега САЩ са 
там практически без чужда подкрепа, без ООН, без своите съюзници, без  
легитимен план как да спечелят мира и се натъкват на ескалираща убийствена 
партизанска война. САЩ губят доброто отношение на света, разпростряха 
прекалено въоръжените си сили и по този начин вместо да укрепват, подлагат 
на опасности своята сигурност. 
 В Ирак предопределената военна победа направи Америка по-слаба; 
военният й успех се оказа дипломатическо фиаско. 
 Това са резултати от политика, разглеждаща легитимността като продукт 
главно на военната сила, а победата – основно като триумф на въоръженията. 
Но както показа и Виетнам, успехът на бойното поле често може да се окаже 
начало, а не край на конфликта. Администрацията на Буш е тъй обладана от 
идеята за изпреварващите удари и военното могъщество на САЩ, че тя чисто и 
просто предложи на ООН резолюция, наричаща САЩ “окупационна сила”. 
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Нищо чудно, че местното население разглежда точно така чуждото военно 
присъствие. 
 Опиянени от превъзходството на американската мощ, Буш и 
администрацията му изоставиха фундаменталните принципи, ръководили САЩ 
близо половин век: упование в колективната сигурност и алиансите; уважение 
към международното право и международните институции; многостранни 
подходи; употреба на силата не като първо, а наистина като последно 
средство. 
 Триумфализмът дава на седящите в меките си кресла вòини да се чувстват 
добре, облечени с такава мощ, но той не служи на интересите на САЩ и света. 
Подобен тип политика отрича истинските победи, от които се нуждаем и нещо 
повече – тя би могла да породи нови и по-сериозни типове конфликти и даже 
войни. Тя отслабва умерените ислямисти и доналива масло в огъня на 
джихадистите, помага им да набират последователи за тяхната кауза. Битката 
срещу тероризма не бива да бъде съвременен кръстоносен поход срещу 
исляма. Но ако САЩ като държава не променят своя курс, те ще подбудят 
сблъсък на цивилизациите с катастрофални последствия за бъдещето. 
 И след Студената война САЩ се нуждаят от съюзници пред лицето на новите 
заплахи. Даже единствената суперсила не може да успее без сътрудничество и 
компромиси със своите приятели. Когато държавният секретар говори пред 
ООН, той трябва да прави това в интерес на страната си, а не заради губещата 
кауза на една администрация, обзета от арогантност и високомерие. САЩ 
никога не трябва да започват война само защото я желаят, а единствено ако са 
длъжни да я започнат.  
 Международната общност има единен интерес от гаранции, че Ирак няма да 
се превърне в перманентно тресавище или да стане пак държава-бандитка, 
спонсорираща ново убежище на терористи, които жадуват реванш за онова, 
което се случи. 
 САЩ все така ще имат проблеми да убедят други страни да допринесат с 
войски и ресурси за възстановяването на Ирак - ако ООН не поеме контрола 
върху събитията там. Шансовете за успех в Ирак ще станат много по-големи, 
ако Пол Бремър бъде заменен от Специален представител на ООН за Ирак.  
 Администрацията на Буш ще трябва да преглътне гордостта си и промени 
своето поведение. Ала има много свидетелства, че на нея й липсват мъдрост и 
желание да направи това. 
 Бързото прегръщане на идеите за ускорена иракификация и съкратени 
срокове за изтегляне - без в Ирак да има нужната стабилност – води до провал. 
Процесът на възстановяване на Ирак не може да зависи от датата на 
президентските избори. 
 Борбата с тероризма е не само американска кауза – това е глобален 
конфликт с потаен, многолик, смъртен враг. Колкото и мощ да имат, САЩ не 
могат да победят в тази борба сами. Заедно с международната общност САЩ 
трябва да изработят глобална стратегия, която въвлича, а не отблъсква 
другите. Без нея САЩ са по-несигурни сега, отколкото преди 3 години. 
 В борбата с глобалния тероризъм трябва да се строят нови мостове към 
ислямския свят. Но как може тази администрация да проповядва демокрация в 
Близкия изток и в същото време да отрича тия месеци правото в Ирак да има 
свободна преса? 
 Америка отчаяно се нуждае от повишаване на способността си да разбира 
другите държави – с техните култури, история, население. Бъдещето на САЩ е 
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под угроза, ако те предадат собствените си принципи, ако поемат слепешката 
по пътя на арогантността, на империята. Сигурността на САЩ зависи не само 
от тяхната сила, но и от техните идеали, воля и мъдрост. 
 (Забележка: Всичко написано по-горе е от речта пред Съвета за 
международни отношения на Джон Кери, който засега води в надпреварата за 
кандидат на Демократическата партия за президент на САЩ.) 
 
 

За г-н Президента, 08.02.2004 г., Материал No. 110 
 Стратегическият преглед на отбраната се превръща в тежък проблем за 
институциите в сферата на национална сигурност. 
 Ние като екип също подценихме този Преглед - преди всичко някои ключови 
въпроси, на които той се мъчи да даде отговор. 
 Факт е, че президентът публично се ангажира с числеността от 45 000 души 
на армията, въпреки постоянните сигнали, че тази стратегическа кота е 
неудържима. Доскоро и ген. Никола Колев бе твърд неин защитник, но след 
натиска от САЩ и Великобритания той поомекна.  
 Цивилните в МО твърдят, че нещата са предрешени, а в ГЩ търсят начин как 
да отстъпят “със съхраняване на лицето си”. 
 Особено към края на Прегледа (1 март), спорът за задачите, структурата и 
числеността на БА все по-често се води без нас, без да се питат за мнението на 
върховния главнокомандващ.  
 Игнорирането ни по важни поводи може да премине в навик. 
 Прегледът е пореден повод да се замислим за системата за национална 
сигурност и ролята на президента в нея. Но също така – и за организацията на 
дейността в администрацията ни. 
 Добрата организация е особено нужна не когато ситуацията е нормална, а 
при криза. Ала добрата организация се създава не когато кризата се надигне, а 
докато ситуацията е нормална. 
 Дребните грешки са незабележими в спокойното ежедневие, но при случаи на 
кризи те могат да имат разрушителен ефект. 
 Мислещи хора смятат, че трупаме мънички слабости. От тях изведнъж, както 
в шахмата, може да изпаднем в доста трудна позиция. И по-средни шахматисти 
видяха как с неточни ходове с пешките Топалов сам обрече своята позиция 
срещу Ананд. 
 Всички хора в екипа ни са като спици на колело: свързани са с центъра, но 
както и да се въртят, остават на постоянна, не сближаваща се дистанция. Това 
и ползването им предимно за писане на справки, акцентът на текущото пред 
дългосрочното сковават инициативата, поощряват стереотип на “пощенската 
кутия”. Да, при нея работата се върши леко, не е нужно голямо напрягане, 
нещата се оформят в смлян, лесно усвоим вид. Но така секретарят би могъл да 
е трансмисия на позиции на други институции, може да се превърне и в 
инструмент, чрез който президентът да бъде лобиран и манипулиран за дадени 
идеи. 
 А за реформите в Българската армия - какво още? Можем да сме 
последните, които ще се запънат на 45 000, но взирането в числеността ще 
отмести на заден план много по-съществени, важни проблеми. 
 Висшето военно командване трябва по-бързо да се прощава с предния начин 
на мислене - че ръководи армия, която никога всъщност няма да се използва 
като армия! Знае се от науката за мениджмънта, че структура, численост - това 
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са не принципи, а инструменти за пазарлък - кой да разпределя власт, пари, 
блага, привилегии. 
 Естествено, колкото и дълбока дискусия да се води по целия кръг въпроси, тя 
пак ще има излаз към обществото с 2-3 най-болезнени пункта – числеността е 
безспорно сред тях. Или да речем острият спор за това: ще се предвиди ли 
самостоятелна функция за Българската армия по отбраната на страната извън 
колективната система за сигурност. Или дали ще се запази ГЩ, а няма да е 
само звено от т.нар. интегрирано Министерство на отбраната. 
 Политическите шефове в Министерство на отбраната правителство след 
правителство са слаби и допускат корупция. Но няма процес в Българската 
армия, който да не е станал със (съ)участието на някои или други военни. Това 
важи и за окаяната участ на утилизираните оръжия, и за загробените средства 
за ремонти и за покупките (“МиГ”-29, “Пилатус”…), и за пропилените пари за 
социална адаптация. 
 С едната ръка се уволняват 200 кадърни и надъхани млади курсанти, а с 
другата се изброяват незаетите щатове в армията. 
 С едната ръка се молят за още ресурси, с другата се харчат грешни суми за 
необмислени проекти, съоръжения и казарми. 
 ГЩ води неефективно 4 зле синхронизирани политики: 1. по структурите 
(какви квадратчета има в схемите); 2. по щатовете (кои от квадратчетата 
доколко се запълват); 3. по кадрите (с кого се запълват всички квадратчета); 4. 
по бойната готовност (как се подготвят тези, с които се запълват 
квадратчетата).  
 Преди да обсъждаме сакралните 45 000, нека да осъзнаем, че с влизането ни 
в НАТО вече не е възможно да се шикалкави –трябва да имаме армия, която да 
отговори на поне 4 условия: 1. Да е в състояние да изпълнява мисиите, които 
държавното ръководство й възлага; 2. Да няма нито едничък кух щат, нито един 
неподготвен военен; 3. Да отговаря на всички критерии и стандарти, които 
НАТО поставя; 4. Да се вмества ефективно (не формално) в бюджета, който й 
се заделя от 2.6% от БВП (а това е доста огромен за възможностите на 
страната процент). 
 С други думи, армията трябва да произвежда сигурност, а не да е сбор от 
лошо подготвени за 9 месеца младежи + кадрови войници-чиновници дошли за 
малка, но гарантирана заплата. 
 Въпросът е не колко, а какви военни. Не армията определя мисиите, а 
мисиите - армията. Ала как вярно да оценим какви ще са тия мисии, какви 
сценарии, какви конфликти ни очакват? 
 А как ще отреагира армията, ако след уверенията, че това е краят на 
съкращенията научи, че я очакват още съкращения? 
 И дали ако паднем под един минимум, не би се оказало, че вече нямаме 
армия, а само набор от 5-6 автономни структури? 
 Днес има реална опасност и военни, и цивилни с охота да вкарат президента 
в незавидната роля на арбитър по всички спорни идеи. 
 
 

За г-н Президента, 15.02.2004 г., Материал No. 111 
 Ще успее ли левицата да изгуби и идните избори? Истина ли е, че тя губи 
само при свои и печели само при чужди грешки?  
 Сигурно - с тия слаби реакции напоследък, с това бягство от властта... 
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 А в същото време върви разораването на дълбоки пластове в 
неправителствения сектор (NGO-сектора), което ще допревърне най-ярките 
играчи в този сектор във фактори, които ще са част от реалната власт и ще 
манипулират политиката и общественото мнение. 
 Тези играчи утре - чрез статии в “Еconomist” и слова в Давос - ще съобщават 
на Запада правилното мнение за ставащото у нас, кои лидери, министри, 
партии са добрите и кои - лошите. 
 Днес десни политици обясняват по време на конференцията в Мюнхен на 
западни политици какъв бил нашият президент - маскиран комунист, който 
приел НАТО заради властта, но ръководил БСП, която върти сделки със 
Саддам, дал орден на ченге-оръжеен търговец и на зетя на бившия наш 
диктатор. Тези думи тук-там хващат дикиш, ала се приемат все пак като част от 
партийните ни ежби. Но утре, вещанието за ситуацията у нас на NGO-
менторите, прехванали всички канали на външно финансиране на проекти ... 
ще се приема на Запад за меродавно и обективно.  
 Менторите от NGO-сектора циментираха властта на Иван Костов и го 
обявиха за новий Стамболов. Те могат да сринат всяко ново управление... 
 Онези от децата на бившата номенклатура (глезени, живели в разкош, учили 
на Запад, знаещи 2-3 езика), които осъзнаха силата на NGO-тата, до един се 
пребазираха в десния спектър и превзеха основните донорски програми и 
организации. Сега дойде битката за огромните европейски фондове. И те 
започват преструктуриране и консолидиране, за да пипнат изцяло и тях. 
 Сферата, в която левицата 15 години поред показва пълно неразбиране и 
импотентност е Неправителственият сектор. В тази сфера десните правят 
левите просто на пух и прах. Има кръг от 40-50 души, узурпирали NGO-сектора. 
Те утре ще са не количествено, ами качествено по-богати от редовите NGO... 
 Преговорният процес с ЕС е непрозрачен не само за да не се знае какво се 
договаря, но и за да не знае реалният NGO-сектор, какви са възможностите, 
процедурите и способите на финансиране от ЕС. Там има пространство за 
партниране на държавата с NGO-тата. Които се ориентират първи, ще сложат 
ръка на паричните потоци. (А техните деца или по-младите им сестри и братя 
ще са огромното мнозинство от тези почти 1000 българи, които ще заемат 
нашите квоти в структурите на ЕС.) 
 Който знае за какво става дума, вкарва в законите редица NGO, т.нар. 
правителствени NGO (GNGO, джинго), а после участва в създаването или 
овладяването им и започва да “папа и лапа”. Или плоди кухи структури - за да 
“забърше” дадените проекти. 
 А БСП чака властта да й падне в ръцете – когато това ще е властта на 
тегобите, докато властта на благата ще е у други. 
 Казусът с националното представителство на някои NGO е само малка 
част от проблема. И тук президентът трябва да е внимателен, защото може да 
бъде изкаран като защитник на “ретроградни и казионни” организации. 
Принципът по-скоро е верен, но реализацията му и критериите не са най-
безспорни.  
 Има структури, поглъщащи големи средства за “шапките” си. Напр. в сферата 
на хората с увреждания. Те са източник на блага за своите босове и искат да 
останат при държавния казан. Членската им маса се дублира. Често са в 
комбина с държавни чиновници. До отделния инвалид отива малка част от 
парите. Занижен е контролът за изразходването им. Защо с конкурс да не 
дадем шанс да се печелят държавни пари и от изготвящи отлични проекти и 
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прилагащи съвременни практики структури? Защо да не отворим пазарът на 
социални услуги? А ако това все пак подобри качеството на тия услуги? 
 Президентът не бива да е само коментатор (та дори честен и най-принципен) 
на процесите. Той трябва да пуска корени в обществото (вкл. в гражданското), 
да засилва влиянието си в колкото се може повече сектори на обществения 
живот (вкл. в неправителствения), да си създава социална база в различни 
прослойки на обществото (вкл. сред хилядите, заети в NGO). 
 С помощта на президента все още може NGO-секторът да се преструктурира, 
да се даде шанс и за структури, алтернативни на тия на менторите, 
позволяващи си в пряк текст да кажат на президента: или ни ела лично, или не 
ти щем приветствието! 
 Напр., в сферата на сигурността замират всички NGO, където бих отишъл 
утре, когато няма да съм секретар. Губещи проект след проект, те казват: “За 
пръв път от 8 години властта не е само у десните. Тя е и във вашите ръце. Но 
вие не правите нищо…”. 
 NGO-секторът е непрозрачен, закрит, богат на корупционни практики. 
Сериозни въпроси, които и ние можем да повдигнем са за финансирането на 
този сектор и има ли в него свободна конкуренция и пазарни механизми или се 
установява монопол, който утре може да държи съществен пакет акции от 
властта. 
 

 
За г-н Президента, 22.02.2004 г., Материал No. 112 

 Годишните отчети на шестте национални служби в МВР не бяха добра база 
за дълбоки изводи. Те минаха под звездата на Пламен Панайотов, вживял се в 
ролята на силов вицепремиер (това той го показа и на сбора на ГЩ в 
Чаралица), а някои от генералите в МВР, както някои от генералите в ГЩ, бързо 
плонжираха пред него. Той явно смята да се укрепи в тази си роля по целия 
спектър (МВР, спецслужби, МО, ЕС, НАТО, управление при кризи, сигурност на 
информацията). 
 Генералите в МВР получиха двете си звездички и няма какво повече да 
получат от президента – те знаят, че съдбата им (на примера на ген. Васил 
Василев) се решава от правителството и дори лично от министъра. Даже Бойко 
Борисов тук “не преде”, макар че той ги държи здраво и в отношението си към 
тях ... “ръководи” разбира като “командва”, в смисъл “командори”. 
 На Отчетите имаше доста депутати... А президентският секретар (сиреч – аз) 
почти се самопокани (Отчетите на ДОИ и ДОТИ минаха без нас, но с участието 
на депутати!)... 
 В докладите и изказванията (6 пъти по 3 часа) президентът не бе споменат 
нито веднъж... 
 Последното, което е засегнато тук е личното ми его – то взема своята порция 
уважение от редовите служители – в почивките. Но щом Пламен Панайотов 
демонстративно не подава ръка на секретаря на президента (в личен план 
контактите ни са добри), аз съм склонен да разчитам в подобно отношение 
политическия знак. 
 Вярно, анонимността и мълчанието на нас, секретарите, също влияят. Това 
се съзира в комисиите в парламента и при други поводи. Кой зачита неми като 
восъчни фигури наблюдатели? 
 Мнозина смятат, че следващото правителство ще е първото, чието 
управление ще бъде приятно занимание - разпределяне на еврофондове; 
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изпълнено членство в НАТО и изпълващо се в ЕС; оформяне на 
администрацията в пристан на наши хора като дълго и добре платени 
държавни служители; уреждане на (с)родни души в евроадминистрацията; 
сияйни перспективи за попадане сред най-доволните хора в Европа - 
евродепутатите. 
 Не зная до колко вярно е предположението, че който влезе в следващия 
парламент, той ще принадлежи с десетилетия на политическия хай-лайф у нас. 
Но залогът на парламентарните избори наистина е изключително висок. И ако 
през 1994, 1997 и 2001 г. победителят бе предварително известен, независимо 
от кампанията и посланията, то може да се окаже, че сега ще са нужни за първи 
път политическо инженерство, намиране на точни ходове и PR-хватки, които да 
сработят към конкретния момент и в последния миг да доведат до желаните 
резултати. 
 Нима Шрьодер не спаси изборите благодарение на паднали от небето 
наводнения и странна антиамериканска кампания! Не възкръсна ли губещият 
Ширак заради грешки на Жоспен на финалната права? Как нелепият литовски 
президент прелъсти обществото си? И не се ли самоматира в два хода Петър 
Стоянов? 
 Тук не коментирам въпроса за ставащото практика явление в редица страни: 
една партия да спечели изборите, но да я оставят в опозиция. 
 При колосалната апатия на избирателите у нас и растящите умора и 
отвращение от формалната демокрация, не е странно ако резултатни 
предизборни стратегии и дори прости техники, насочени към ядра, податливи 
на внушения или мобилизация, преобърнат внезапно изборите. Такива ефектни 
ходове могат да бъдат “напипани” интуитивно, само защото човек трескаво 
съзнава, че “нещо трябва да се направи”. Пример: имиджът на Огнян 
Герджиков след усилието да спре гласуването с чужди карти. 
 До подобен ефект може да доведе приемането на закона за конфискация на 
придобитото по незаконен начин имущество.  
 Тук има капан. В МВР очакват президентът да докаже най-сетне на дело, че 
наистина е “за” приемане на този, а не просто на такъв закон. А законът е 
нужен! И той може скоро да стане политическа фронтова линия - като ясно 
определяне кой от коя страна на барикадата е - с всички свързани с това 
последици (друг въпрос е след приемането му - дали ще бъде приложим). 
 Аналогични проблеми могат да възникнат и с други действия на МВР. 
Вероятно е МВР, Бойко борисов и борбата с престъпността да станат ключови 
козове на НДСВ в изборните баталии. Даже на ниво импровизация да е засега 
това, което видях на Отчетите на службите в МВР, то лесно може да прерасне в 
Стратегия. 
 Президентът е близо до дилемата: Как да подкрепя усилията на МВР в 
борбата с престъпността (а той трябва да го прави!), без да участва с това в 
политическия PR на правителството. 
 В Отчетите има данни за спад на престъпността и ръст на разкриваемостта. 
Нужен е анализ - обективни ли са тези данни и дали са заслуга на МВР. Не се 
ли дължат на това, че немалък брой престъпления не попадат в статистиката, а 
пък тя е изкривена.  И как без негласни сътрудници, със слаб дознателски 
апарат и корупция в МВР, борбата с престъпността става с всяка изминалага 
година все по-успешна? 
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За г-н Президента, 29.02.2004 г., Материал No. 113 
 Годишният Сбор на министъра на вътрешните работи бе още една 
възможност за мен за контакти с ръководния състав на МВР, на всички РДРВ и 
национални служби в министерството. 
 Неизбежната политизация при оценката на работата на МВР (министърът е 
член на правителството) и хиперактивността на главния секретар изкривяват 
реалната картина на нещата там. 
 Гайките в МВР са завъртени повече от поносимото, направо до пръсване и 
сриване. Абсолютното мнозинство от хилядите му служители работят на и 
отвъд ръба на издръжливостта си. 
 Най-малко всеки втори е с т.нар. пост-травматично стресово разстройство; 
амортизацията, износването, умората са пълни. 
 Бойко Борисов задава неистов темп, юрка ги, иска резултати, обикаля като 
летящ холандец. Това е динамика, която дава позитивен ефект и често МВР е 
като добре смазан механизъм. Ала Бойко Борисов и директорите на 
национални служби са компенсирани за това пренапрежение. Те имат престиж, 
известност - особено Бойко Борисов - 2 генералски звезди, високи заплати и 
пътувания в чужбина… 
 А от психологията се знае, че компенсаторните механизми имат мощен 
мотивиращ, релаксиращ, антидепресиращ ефект. 
 На по-ниските етажи нервността, умората и напрежението са сравними, но са 
малки възможностите за изпускане на парата. 
 Директорите по места живеят с мисълта, че са временни, те постоянно 
балансират между Георги Петканов и Бойко Борисов. Натискат ги областният 
управител, лидерът на НДСВ и/или ДПС, кметът, тамошните бизнесмени, които 
като правило имат и сива дейност и силови средства. А в града нито 
началниците в РДВР, нито редовите оперативни работници, нито семействата 
на едните и другите са надеждно защитени, макар че работата им е да пипат 
там, където е рисковано и се засягат големи интереси. 
 Мнозина на Сбора искаха да взема отношение. Позволих си да говоря, 
защото не върви постоянно да седя отпред и вечно да мълча. Казах 
положителни, съпричастни неща за работата на служителите на МВР. Но 
реакцията ме изненада! Хората се въодушевиха и ми благодариха – явно 
попаднах в десятката.  
 Макар да бях изтъкнал изрично, че единствен президентът в нашата 
институция може да произвежда политика и позиции и раздава оценки, те бяха 
сигурни, че аз не говоря само от свое лице. И се радваха силно, че президентът 
оценява труда им. 
 Дадох си сметка, че хиляди и хиляди български полицаи, без почивка, 
похвала и благодарности вършат своя сизифов труд, водят битката с 
престъпността. Напротив – медиите съзират главно черното в работата им, 
корумпирани съдии пускат на свобода заловени с неистови усилия доказани 
престъпници, а правосъдие, има ли такова изобщо, се раздава много бавно. 
 Осъзнах, че в МВР из цялата страна има усещане, че засега президентът не 
е оценил по достойнство нелеката им дейност. 
 Добре е президентът да намери повод за слово, в което да благодари на 
полицаите за тяхната тежка, изпълнена с риск и напрежение работа. Това е не 
само справедливо оценка, но и морален дълг към тия десетки хиляди хора и 
семействата им. 
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 Освен “отгоре”, има и други гледни ъгли за системата “МВР”. И там 
политиката, човешките слабости на министър или друг шеф отиват на заден 
план, а се редят нощи без сън и дни без отдих, в ежедневна битка с 
изкушенията и естествения страх.  
 За разлика от военните, които нерядко имитират дейност, а често седят в 
кабинети и провеждат учения на хартия, полицаите тичат след бандити, 
охраняват, разследват и правят всичко, което на Бойко Борисов му хрумне да 
им нареди. И го вършат обикновено без хленч, като истински войници. Макар че 
и при тях техниката е архаична, раздрънкана, че имат напр. само 2 вертолета - 
с изтекъл и с изтичащ вече летателен срок.  
 Е, и в МВР има мърша, но без да я оправдавам, ще кажа, че често тя е такава 
заради силната несигурност в утрешния ден, заради заплатите - далеч по-
малки от рисковете и съблазните, дебнещи наоколо, заради политическите 
своеволия и чистки. 
 Иначе Сборът бе посветен на участието на МВР в отбраната на страната и 
при кризисни ситуации. Очевидно се отказваме от общи концепция и закон за 
управление при кризи, които с един замах да обхванат всички възможни и 
мислими видове кризи. Работна група към министър Хюсменова готви закон за 
извънредните ситуации - природни и технологични бедствия, аварии и 
катастрофи. А пък МВР концептуално се подготвя за дейност при кризи от 
военен характер и при кризи от невоенен характер, които са свързани с 
криминогенни фактори - напр. тероризъм, организирана престъпност, бежанска 
вълна и др.  
 Щом няма единна визия (и воля) за управлението при кризи, губи се 
системното мислене, работи се на парче, всеки сам си търси мястото, определя 
си мисии, готви се да ги осъществи.  
 Така естествено се дублират структури, функции и средства. 
 Полиция и армия все повече ще си преливат функции. Дали полицията ще се 
учи да върши армейски задачи или армията - полицейски, е трудно да се каже. 
Но това изисква все по-тясно взаимодействие помежду им, мислене и 
отношение на двете институции една към друга като към части от обща 
система. 
 А главната цел е - как с реформите, поради и въпреки тях, да запазим 
адекватен национален капацитет за реагиране при кризи от невоенен, 
междинен/преходен и военен характер. 
 
 

За г-н Президента, 07.03.2004 г., Материал No. 114 
 В навечерието на президентските избори в Русия в медиите на Запад се 
надигна мощна вълна от критики срещу Владимир Путин.  
 За тази кампания безспорно има и поводи, и доводи, но част от укорите 
звучат праволинейно и инерционно, като повтарят банални щампи, откъснати 
от действителността, от реалните потребности на руското общество от 
ефективно управление. 
 Донякъде робуващ на стереотипи е и сериозният анализ на перспективите за 
Русия на Националиня съвет за разузнаване - National Intelligence Council (NIC) 
“Глобални тенденции 2020” (“Global Trends 2020”). NIC е към правителството 
на САЩ и предоставя докладите си на директора на Централното разузнаване 
(т.е. разузнавателната общност на САЩ): който е и директор на ЦРУ. 
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 Според NIC демократичната трансформация в Русия още не е завършена. 
Демографските проблеми ще причинят спад на населението от 143 до 130 млн.; 
равнището на хроническите и особено на психическите заболявания ще се 
съхрани много високо и това няма да позволи формирането на здрава нация.  
 Русия няма да се справи с бедността, от която сега страдат милиони хора, но 
огромна част от тях са се смирили с нея и не биха били заплаха за социалната 
и политическата стабилност.  
 Русия няма да извърши икономически скок като този в Китай. Нейното 
общество ще е хибрид между пазара и същественото влияние на държавата. 
Проблемът на руското ръководство ще бъде примиряването на регионалната 
по мащаби икономика на страната с неговите глобални амбиции за Велика 
държава.  
 Извод: към 2020 г. Русия ще си остане регионална държава като влияние и 
сила и даже притежаването на ядрени оръжия, чието съхраняване може би ще 
се осъществява заедно със САЩ, не ще й позволи да постигне статус на 
Велика държава. 
 За Русия сценариите за неочаквано и негативно развитие са четири: 1. 
Политическа нестабилност: управлението на Путин приключва предсрочно 
поради болест или поява на успешен съперник (възможно сред олигарсите) - 
това може да донесе десетилетия на политическа нестабилност и 
авантюристично управление; 2. Икономическа стагнация или упадък: поради 
ниски цени на нефта или спиране на външните инвестиции се стига до дълбока 
депресия с политически последици от нея; 3. Вътрешна криза на сигурността: 
Русия преживява рязък ръст на действията на чеченските сепаратисти в 
Северен Кавказ, на ислямистите в Централна Азия и граждански безпорядъци в 
руския Далечен Изток, едновременно с китайска имиграция и икономическо 
проникване на Китай; 4. Сериозно влошаване на отношенията със САЩ и НАТО 
в резултат на развръщане на елементи на американската противоракетна 
отбрана и военни интервенции на САЩ и НАТО в някои региони на света. 
 Макар остро критикуван, Владимир Путин се изяви като гросмайстор на 
политическата шахматна игра. Той успя да направи левите си опоненти малки, 
а десните – жалки. Има прекрасно чувство за ситуацията; прави политика, а не 
се вписва в конюнктурата и обстоятелствата. Путин не се старае да надхитря 
опонентите си, а ги надмисля. Дори покорил върха като плод на случайни 
събития, той успя да създаде усещането, че е точният човек на точното място 
в точното време - безалтернативен за Русия. 
 Именно раждането на това усещане е знак за голям лидер и държавник... Не 
се ли запали такава искра, политикът минава и заминава като бегъл, блед ред в 
аналите. 
 Путин се води навярно от разбирането, че Русия е сложен организъм, който 
не може [засега] да бъде управлявана иначе, освен с един мек, просветен 
авторитаризъм, осъществен по процедурите (с риск да са почти формални) на 
демокрацията.  
 Без вертикала на властта, без възпиране на центробежните сили, без 
маргинализиране на носителите на радикални идеи, дошли от миналото или 
отвън, Русия е застрашена от разпад.  
 Тя е все още в прекалено деликатно равновесие и затова за нея са възможни 
само крайности – силна централна власт или стремглава спирала на разпада; 
управляема демокрация или неуправляема анархия; пълен или никакъв 
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суверенитет; трите власти – работещи с наложено им отгоре взаимодействие 
или неработещи от взаимно парализиране и остра конфронтация. 
 През първия мандат Путин успя да реши главните въпроси за Русия – за 
формулирането на нейните нови интереси; за самосъхранението; за 
управляемостта й. През втория мандат на Путин неговата мисия е Русия да 
премине: от формулиране на интересите й към осъществяването им; от 
самосъхранение към развитие; от управляемост към модернизация. 
 Концентрацията на власт може да направи Путин заложник на хората най-
близко до него, обкръжението - то може да се превърне от екип в свита; да се 
корумпира; да развие инстинкт за оцеляване, да загуби креативност; да стане 
консервативно. И още: на Русия е нужно ново пространство за конструктивно 
опозиционно мислене и действие – и за да се ускори преходът към пълноценна 
демокрация, и за да има дразнител, коректив, мобилизатор за раждане на идеи, 
за привличане на младото поколение към решаване на проблемите на великата 
страна. 
 Може да се очаква, че вторият мандат на Путин ще бъде по-динамичен, по-
активен като външна политика. Най-малкото – по-интересен и сложен. С 
повишена трудност и за България. 
 
 

За г-н Президента, 14.03.2004 г., Материал No. 115 
 Ако не бяха взривовете в Мадрид, вотът на недоверие щеше да е добра тема 
за анализ: за качеството на партийните елити и за поредната суха тренировка 
под мото “Всички срещу БСП”.  
 Плюс идеята на Младен Червеняков, която може да се окаже ритуално 
харакири - ако се превърне в острие на атаките към БСП. Тази груба грешка не 
само не дава решение на въпроса с престъпността, не само е дело на висш 
функционер и бивш Виденов министър, не само носи послание за неморалност, 
не само вика духовете на вкоренени в обществото стереотипи за БСП и 
куфарчетата в зората на демокрацията, но е и идиотска на фона на 
проектозакона на правителството за конфискация. 
 Елементарна пропагандна схема на НДСВ: Ние се борим да конфискуваме 
богатствата на бандитите, а тяхната майчица и закрилница БСП, веднага щом 
внесохме закона, им предложи устен мирен договор, при това с амнистия за 
първия милион!? 
 Когато се вини кабинетът за социална безотговорност, нека се каже не само 
как и колко пари от хазната той разпределя, а как и колко пари той не 
разпределя, т.к. те не влизат в нея.  
 Казват, че при Костов суми равни на 7-8% от БВП са отивали в частни ръце. 
Но голяма част от тях са вземани под различни форми главно при 
приватизацията, т.е. от дошлото “отгоре”. А сега се “вземат” суми до 3-4% от 
БВП, но това главно се прави директно - от наличното, т.е. направо от хазната. 
Напр. с най-сладката форма на паразитиране - държавните поръчки. Друг 
начин на директен грабеж е от европарите, които иначе щяха да отидат за 
повишаване на качеството на живота и така да имат непряк социален ефект: 
това са инвестиции (най-общо) в инфраструктурата, амортизираща се с всяка 
измината година. 
 3-4% са стотици милиони лева, които не отиват за социални нужди! Макар да 
присвояват двойно по-малко, управляващите по щети са съизмерими с 
управлението по време на Костов. Те създават мрежа от интереси, една среда 
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на присвояване, която не е просто корупция, а впиване в държавата (и 
общините) и смучене на поразия... 
 Бизнесът диша по-леко - това е така и защото много повече фирми имат 
достъп до баницата, а не само “Орион” и “Олимп”. 
 Между двете управляващи партии има примерен паритет във вземането. А 
значи шепа хора в ДПС акумулират огромни ресурси. ДПС се е 
специализирало в източване на хазната и в разпределяне на привилегии. Те се 
целят там, дето се въртят пари, раздава се и се взема собственост - резерв, 
финанси, поръчки, фондове.  
 Правят го и лично, и партийно, и кланово. Властта за тях е предимно дойна 
крава. Без оглед на последиците за страната. 
 11 март е точно 6 месеца след и точно 6 месеца преди 11 септември. Ако не 
след 11 септември, то след 11 март всеки ден е потенциален 11-и, всяка 
държава е потенциална САЩ или Испания, всеки град е потенциален Ню Йорк 
или Мадрид.  
 И никаква реликва като НАТО не е защита от тази опасност. 
 Въпросът е кога нашите политици ще го осъзнаят и разберат колко дребни са 
техните игрички на фона на това, което иде? 
 Нека и ние се замислим, вкл. (и не само!) чрез КСНС за това. 
 С падането на Берлинската стена стратегическите интереси на САЩ и 
Европа почнаха да се разминават (“разширяването на Атлантическия океан”). 
Без скрепящата скоба на угрозата от комунизма, САЩ и Европа нямаха вече 
нужното сцепление.  
 Различията в амбициите и военната мощ; акцентът на САЩ върху “hard 
power”, а на Европа върху “soft power” говореха, че не се ли намери нова 
скрепяща скоба като глобална заплаха, дрейфът в различни посоки на САЩ и 
Европа ще продължи. 
 Тероризмът бързо зае мястото на тази глобална заплаха. Но ако СССР 
заплашваше Европа, слабия партньор, по-малката сестра в свръзката “САЩ-
Европа” и затова тя се притискаше към по-големия брат САЩ, то тероризмът 
заплашваше досега силния партньор, САЩ, затова по-слабият, по-малката 
сестра Европа се стремеше да се дистанцира от по-големия брат. 
 От двете страни на Атлантика заплахата от тероризма не се възприемаше по 
един и същи начин. За САЩ това е угроза от жизнено значение, способна да 
застраши съществуването на страната. Европа нямаше такова апокалиптично 
схващане за тая угроза. За Европа войната, която САЩ водят с тероризма е 
само част от решението на проблема и затова тази война става част от самия 
проблем. Условно: за Франция имаше два избора: 1. За да не й разрушат 
Айфеловата кула, да участва във войната с тероризма; 2. Да не участва във 
войната с тероризма, за да не й разрушат Айфеловата кула. Франция избра 
Опция 2.: това не е нашата война, това е война на САЩ; тероризмът е 
асиметричен отговор на имперското поведение на САЩ, както и на 
свръхлибералния геоикономически модел. 
 За да стане тероризмът скрепяща скоба, която пак здраво да занùти САЩ и 
Европа един към друг, Европа трябва да изпита подобни на 11 септември 
ужаси. Ала и терористичните мрежи, по свои си мотиви (Ирак), с жестоки удари 
могат да й вградят същото апокалиптично схващане за заплахата от тероризма.  
 Във всеки случай, Европа е сякаш в своя worst case scenario.  
 И уязвимите места, слабините на Европа (а България е сред тях) се 
превръщат в неизбежен обект на терористични атаки.  
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За г-н Президента, 21.03.2004 г., Материал No. 116 
 Налице е концептуална недостатъчност, мъглявина, криза в схващането: 
какво всъщност става в глобален план след като светът изпадна в плен на 
насилие чрез терористични атаки? 
 Има различни версии за това - кой стои зад атентатите на 11 септември и 11 
март; какви са крайните цели на терористите; ударите в Мадрид сплотяват или 
отслабват ръководената от САЩ коалиция; България е или не е обект на 
скорошен удар? 
 Ако разделителната бразда в съзнанието на терористите е по линията САЩ-
останал свят (САЩ като самотната сила, the lonely power по Хънтингтън), то 
перспективите ще бъдат едни; обаче ако тя минава по линията Запад-останал 
свят (West vs. Rest – пак по Хънтингтън), тогава САЩ и Европа са от едната 
страна на барикадата и трябва да се сплотят отново, дори да имат различни 
стратегически интереси в други сфери. Защото висша задача на тероризма в 
тоя случай се оказва да атакува Запада; да сее хаос, страх, насилие; да спре 
модернизацията. 
 Това бързо разрастване на терористичните мрежи означава възникване на 
терористичен интернационал от всякакъв род екстремисти: ислямски 
фундаменталисти, сепаратисти, крайни еколози, анархисти, ултралеви, 
ултрадесни, антиглобалисти.  
 Мрежите тип “Ал Кайда” доставят know-how и шахиди. Една отлична статия 
пише за хората-бомби, превръщащи силата на безсилните в безсилие на 
силните. Те нямат нагласата, че се самоубиват, че са инструменти на 
отмъщение – изпълнени са със съзнанието, че извършват военна операция. 
Подвластни са на културата на смъртта, на философията на тялото, чиято 
смърт превръща жертвата в палач. Как да се възпре шахидът - екзалтиран от 
мисълта, че неговото тяло е оръжие, в което е заключена съдбата на 
множество хора и той може да упражни последна власт над тях - един-
единствен път, преди да умре?! 
 Мрежовата структура е далеч по-гъвкава е по-адаптивна от йерархичната. 
Ако йерархичната трябва да изпрати сигнал до от центъра и да действа едва 
когато този сигнал се завърне с указание, мрежовата сама проучва средата, в 
която оперира и познава най-добре и сама взема оптималното решение, т.е. 
има свойството “самосинхронизация”. Напр. не трябва шефът на “Макдоналдс” 
в Пекин да чака за указания от централата в САЩ, а сам предлага меню, което 
отчита местните традиции. 
 Терористичните мрежи са държава без територия, оперират изглежда с 
мащабни ресурси. Може би се снабдяват с тях чрез разпълзяване в редица 
страни: напр. като Пакистан (предавал им дори ядрени технологии!) Индонезия, 
Саудитска Арабия… 
 Ами ако терористични мрежи са вече у нас и “спящите” им клетки очакват 
активирането си?! Кой знае какво планират те - и пълното с деца кино “Арена”, 
и София-Ленд, са без всякакво полицейско наблюдение и затова са страшно 
беззащитни… 
 Не са ли за Европа ударите: в Мадрид и ония, които навярно предстоят, част 
от цената плащана от европейците за неясния европейски образ, за размитото 
послание, което изпращат към света? Нали едни европейци подкрепят войната 
в Ирак, други са против; едни са “стара”, други - “нова” Европа. Европа не е 
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създала европейска идентичност: политическа, икономическа, културна; не е 
убедила, че е стратегически отличима от САЩ; че предлага алтернатива на 
американизацията: по-социална и по-толерантна, повече насочена към 
лекуване на структурните язви на сегашния геополитически и геоикономически 
модел.  
 Факт е, че Европа има двойствено поведение на световната сцена, че не 
може да изработи единна политика в областта на външните отношения, 
сигурността и отбраната. Твърде дълго Европа е била разделена, и поради 
това създава усещане, че има поне две Европи; поради това много трудно 
мисли за себе си като единен организъм с общи идеали, ценности и цели.  
 Ударите в Мадрид ни изненадаха (нали Испания е страната, която най-силно 
подкрепя арабската кауза, а Конференцията в Мадрид положи огромни усилия 
за решаване на палестинския въпрос?). Защо терористите удрят Европа, че да 
се върне тя в обятията на САЩ? Но тия удари имаха логика, дори перверзна - 
да се накаже Испания за участието й в Ирак. Всички понятия ще се объркат 
обаче, ако бъде ударена и държава, която не е в Ирак: напр. Гърция! Тогава 
(стига някоя параноична душа да не се стреми с кръвопускане да “зашие” 
Европа към САЩ) ще излезе, че наистина терористите са така обезумели, че 
мразят Запада неистово и за тях изобщо няма значение подкрепял ли си или не 
операцията в Ирак - важното е дали си неверник от Запада! Тогава от двете 
страни на Атлантика действително не ни остава никакъв избор, освен да се 
хванем здраво за ръце. 
 Отделен въпрос е дали днес светът е по-сигурен - след като страшната и 
здраво затворена вътре в Ирак змия Саддам (ако той беше наистина тъй 
страшен) бе съсечена? И от нея в Ирак и по света плъзнаха хиляди отровни и 
съскащи змийчета. Още повече, че Ирак може би върви към разпад. Вкусилите 
реална независимост и доста по-светски настроени кюрди, едва ли ще приемат 
лесно пак да са малцинство в единен Ирак, та дори и с разширена автономия. 
И да ги управляват молли и имами. 
 Ирак може да се окаже пореден крах на опита да се наложи със сила строга и 
силно подредена (демократическа) решетка върху твърде аморфна и 
разнородна домодерна структура. 
 
 
 За г-н Президента, 28.03.2004 г., Материал No. 117 
 Факт е, че президентът е безспорен лидер сред политиците у нас. И то без 
изкуствено “помпане” на рейтинга. И без да има нито някаква стратегия за PR, 
нито (такова е общото мнение) какъвто да било имиджмейкър, а разчита само 
на естествено излъчване, здрав разум, ясни принципи, уникална интуиция. 
 Друг въпрос е докога тази не-игра по съвременните правила на голямата 
политика ще издържи и ще бъде ли достатъчна. 
 Даже при несъмнените успехи на президента досега, струва си да продължи 
дискусията как работи администрацията му. 
 Ето събирането на секретарите с президента: чакано от мнозина, то донесе 
известно разочарование - дали само защото (спуснато от днес за утре) не бе 
подготвено и бе без ясна идея, сценарий и регламент за изказванията? Случи 
се познатото: спиците в колелото - всяка разговаря с центъра, а дистанцията с 
другите не се сближава. 
 Президентът обича да казва: “Направете сами организацията, не ме 
занимавайте и с нея”.  
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 От теорията на системите обаче се знае, че и най-добрата организация е 
неспособна да даде по-ефективен резултат ако системата не е добре 
структурирана и има неясни приоритети. 
 Дефектите в структурата създават напрежения, пукнатини, триене, страх от 
грешки, демотивация, йерархичността расте за сметка на мрежовостта, 
зачестяват случаи, когато по едни задачи (повече престижни, изгодни, лесни) 
работят паралелно и(ли) в конкуренция няколко души, за други липсват 
желаещи или всеки се покрива. Това са  организации тип “царския двор” - всеки 
(не винаги съзнателно) се държи като придворна дама, която се бори за 
сърцето и благоволението на монарха. 
 С неясни приоритети усилията се разливат на широк фронт и се хаби 
енергия, натовареността се множи с всеки нов ден, стресът е ежедневие, 
количеството е за сметка на качеството.  
 Иначе и аз съм казвал и писал, че организацията ни може да се подобри. 
Само че напоследък все по-често си мисля – ние се взираме в организацията, 
която обаче е повече следствие, отколкото причина. Търсенето на причините се 
замъглява от успешността на президента и спецификата на институцията по 
конституцията. Институцията ни, образно казано, е с чудесна външна политика 
(образът към обществото), но вътре скърца. 
 Хубавото е, че това може да не се усети и да е без влияние на 
преизбирането на президента. Но неефективната й работа би могла все пак да 
даде негативен резултат върху ролята му. 
 Все пак нелогично е, че макар съставът ни да включва доста добър 
потенциал от експерти, мнозинството от тях изпитват неудовлетворение от 
работата, няма някак си живец, енергия, малко е чиновническа, сива 
атмосферата, ползват се 30% от това, което един човек умее, а 70% от 
усилията му отиват нахалост. 
 Но трябва да признаем, че след 2 години работа и секретарите (повечето от 
тях) разбраха напълно къде и като какви работят.  
 Всеки поканен бе дошъл с големи амбиции, а и обществото го натоварваше с 
очакванията и оценките си колко висок пост заема. Сега “напъхването” в 
задачите изглежда приключило.  
 Големите надежди (илюзии) за поста са усмирени, годините текат, всяка по-
бързо от предишната. От една страна е чест и престиж да работиш за 
президента, от друга - за 5 години си отложил настрана много пътища, шансове 
и идеи. И можеш да се върнеш към тях предсрочно само като уволнен, 
неудачник. 
 Т.е. това, което на повърхността е сякаш неудовлетворение от дейността на 
администрацията ни, може поне отчасти да е резултат от културен шок на всеки 
секретар - от свикването не с хипотетичния пост, а с този, който реално му е 
определен от президента като функции. И скъсяването на годините до края на 
мандата притиска всеки да се замисля: след колко години ще излезе от тук (Х, 
Х+5) и като какъв ще излезе (по-доказан и с повече перспективи или по-
амортизиран и анонимен) - за да не повтори трудната участ на мнозина свои 
предшественици. 
 Няма как да сме информирани за всичко на нивото на Министерски съвет: за 
един заместник-министър работи цял екип! И ние или се мъчим да следим 
непосилни обеми информация, или живеем в стрес - че не държим президента 
на нужното ниво на информираност.  
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 Стремежът на институцията да е “над” нещата плюс логичните критики към 
правителството, правят така, че в съзнанието на почти всички във властта ние 
сме “извън” нещата и техни опоненти, което не ги кара да се чувстват 
задължени да ни информират.  
 Накрая, президентът научи Бойко Борисов, генералите от полицейски и 
спецслужби да разговарят пряко с него когато решат и през главите на 
секретарите. Така службите сами си решават кога и какво да съобщят на 
президента, а секретарите нито знаят президентът какво знае, нито пък могат 
да оценят дали казаното от службите не манипулира президента. 
 За да имат траен отзвук идеите на президента: 1. Той трябва да ги лансира 
след сериозен анализ (повечето секретари чуха пакета от мерки за първи път 
при речта в парламента); 2. Той трябва да назовава нещата не по принцип, а 
принципно - с истинските имена: за корупцията, престъпността, армията; 3. Той 
трябва да се сборва здраво за това, за което говори, та да е реален коректив, 
не морален проповедник; 4. Той трябва да има стратегия с 5-6 ясни приоритета 
- да се знае, че каквото предлага и отстоява е последователно, не 
импровизация или казано по някой повод, годишнина, или заради самата 
новина. 
 
 

За г-н Президента, 04.04.2004 г., Материал No. 118 
 В типично нашенското преиграване с показната и изсмукана от пръстите 
всеобща еуфория по членството в НАТО, остана недооценен Първият годишен 
доклад на сдружение “Глобална България” - “Оптимистична теория за 
песимизма на прехода”. 
 Ако се вярва: като цяло на проучванията и само отчасти на обясняването 
им то имаме първи сериозен опит да се очертае реалистична (тя е сурова) 
картина за резултатите от прехода. 
 Самите автори са се сепнали от получените данни и правят опит да ги 
замъглят. Те малко изкуствено разбиват на две тия, които са песимисти и за 
себе си и за страната: на типични (54%) и нетипични; освен тях имаме 
оптимисти за себе си и песимисти за страната (26%) - поне част от които се 
справят не поради, а въпреки прехода. Остава тънък слой - оптимисти за 
страната и за себе си – на явно спечелилите от промените.  
 Друг разрез дава подобни данни - онези, които смятат, че са изпаднали като 
социален статус спрямо 1989 г. са 66%, 15% казват, че са същото ниво и 19% 
оценяват, че са се изкачили по-високо в социалната си траектория. Но ако 
отчетем общия спад на жизненото ниво за тези 15 год. и силно свиващите се 
социални претенции (от “потребителската кошница” отпадат редица 
задължителни или естествени по-рано възможности), т.е. вдигнем ли летвата 
на ниво 1989 г., пак ще получим най-много 10-15% реално спечелили от 
демократичните промени. 
 И при тия печални данни “парадокс на българския преход” е наречено 
драматичното разминаване на макроикономическите [оптимистични] 
измерения на прехода и тяхното субективно [песимистично] преживяване от 
обществото. Странна логика. 
 Дори макропараметрите да се подобряват, не е ли то защото сме отскочили 
след удар в дъното? Как се свързват понятия като “обедняло общество” и 
“подобряване на материалното състояние на мнозинството хора”? Подобрение 
спрямо какво?  
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 Ако един човек тук изкарва 100, а с кървав унизителен труд в Гърция, 
Испания, Италия 400, този 4-кратен ръст на доходите му повод за социален 
оптимизъм ли е? Проблем за Доклада е, че там се набляга основно на това 
колко се печели, а не как.  
 Преходът за огромното мнозинство от хората е унижение. И  провал на 
техния живот, труд, вяра, принципи, планове. Те не споделят общност с 
промените, които са за тях политическо инженерство натрапено отгоре и с 
други цели: да ги направи обслужващ персонал, да изтощи страната и разбие 
армията… 
 Иначе го има и останалото - черногледа психика; влияние на медиите; 
свързване на успеха с наглостта, измамата, мутрите; “песимистичното говорене 
като социално престижна позиция”; и носталгията по социализма, и 
сравнението със Запада. 
 Авторите на Доклада са жестоки към жертвите на прехода – те “са просто 
загубени, няма защо да им се обръща внимание, те са най-загубили от прехода 
и ще продължават да губят”.  
 В Доклада всъщност свръх-богати разсъждават над психологията на 
обикновения народ. Тези богаташи имат гарантирано бъдеще и в анализите на 
настоящето калкулират това свое бъдеще и оптимизмът им расте. А редовите 
хора, които даже са добре днес, нямат никаква сигурност занапред и в 
сегашните свои оценки калкулират това неясно бъдеще, с което песимизмът им 
нараства. А върху него се напластяват и престъпността, и корупцията, и 
емиграцията на младите, и демографският срив. 
 Най-коварни са тезите, в които има нещо вярно: “У нас, както и навсякъде, 
едни живеят зле, други – не толкова зле, трети – направо живеят добре.” 
Въпросът обаче е кои и колко са те? 
 Олигарсите от “Глобална България”&Co. по-малко търсят как да променят 
условията, които раждат песимизъм, а повече са загрижени как да накарат 
хората да мислят оптимистично, т.е. правилно. Не е уютно, дори и богат, да 
живееш в общество на безверие и недоволство. Затова за тях е нужно по 
методи а-ла Кашпировски и Волтеровия Панглос да внушат на народа ни, че 
този свят е прекрасен, че “и жить хорошо и жизнь хороша”. 
 Те ще си подредят държава, в която да е приятно да живеят. После ще си 
подредят и изгодно им политическо управление. 
 Елитът завърши прехода си и иска нормална и мирна страна - при това 
хората да кротуват и приемат преразпределението като даденост, но да 
продължават да носят главните тежести.  
 Нашите най-богати 10% от населението потребяват 12 пъти повече от най-
бедните 10%, но това не ги прави по-социално ангажирани. Те сега се стремят 
да наложат и единен данък, с което да смъкнат още повече бреме и 
отговорност от себе си.  
 И ръсят словесна пяна - който имал 100 лв. при 10% налог плащал само 10 
лв., а който имал 1000 лв. - цели 100 лв.! Ала на първия му остават само 90 лв., 
а на втория - цели 900 лв… 
 Ценното в Доклада е, че вместо да изследва обществото ни като 
поддръжници на партии, той го анализира като социални нагласи, равносметки, 
тенденции. И ясно говори за нуждата от политики, които да “съберат” гласовете 
на разните прослойки. 
 Възможно е и след 2 години президентът да разчита отново главно на онези - 
песимистите. Те имат нужда от перспектива, от модел за развитие. Ние не сме 



 180 

им ги предложили. Посланията ни не се подемат и защото президентът няма 
лаборатория за раждането им, и те се възприемат не като лично негови, а като 
изработени от взети сякаш назаем от някъде нечии експерти. 
  
 

За г-н Президента, 11.04.2004 г., Материал No. 119 
 По време на честите лекции и срещи с хора от системата за сигурност 
съзирам промяна в отношението към нашата институция. Забелязва се спад в 
началните твърде позитивни чувства.  
 Възможно е след свръхнадеждите при избирането на новия президент 
(първият - искрено уважаван от армията), да имаме отрезвяване - с осъзнаване 
на неговите реални правомощия, рязко контрастиращи с гръмкото “върховен 
главнокомандващ”. 
 Допускам и лични обиди от кадровия подход на началника на ГЩ - мнозина 
казват, че президентът нямал политика по кадрите, приемал всичко, което 
началникът на ГЩ реши и с това рискувал да стане съучастник и заложник на 
волунтаризъм, непотизъм и клиентелизъм в ГЩ - където се лансират само 
генерали от ВВС (“те са повече от годните за летене самолети”); създават се 
длъжности, дори структури за конкретни хора и се твърди, че армията е 
истински боеспособна и така се заблуждава висшето държавно ръководство.  
 А зад кадър остава вертолетна база с 4 вертолета и 21 летци с по 7 часа 
нальот за 2003 г. или самолетна база с 50 водени на книга пилоти, които 
решават кръстословици. Лейтенантите имат годишен лимит от 2 часа “нальот”, 
а асовете - цели 10 часа! А пък самолетът, който 1-2 пъти седмично лети до 
Ирак, изчерпва практически почти целия ресурс на славните ВВС. 
 Или как 26 офицери за третия контингент в Кербала ги возят мизерно от 
Карлово с почти разпаднал се рейс на лекции във Военна академия и ги 
изпращат да спят мизерно в бригадата в Горна баня, макар МО да има 2 доста 
добри хотела в София… 
 Или как МО дава по 1 милион на тримесечие - на охранители да пазят празни 
казарми! А Агенция “Кражби и продажби” (с нов шеф – доскоро наш колега) се 
нарича вече “Стани богат”. Или как в някои сектори на МО корупцията надскача 
всички разумни граници. 
 В МО се случва същото, което протича в цялата система за сигурност - като 
няма умела координация, силно ръководство и качествено управление и като 
системата не е структурирана добре, започва вътрешна и междуособна борба, 
при която всеки иска да узурпира повече правомощия. Те са му нужни не само 
заради повечето власт, която дават, а и защото с тях вървят още пари от 
бюджета, придобива се допълнителна значимост. 
 В тези процеси, в сливането на МО и ГЩ, в създаването на Командване на 
съвместните операции: нас ни няма. И военни, и цивилни казват: а върховният 
главнокомандващ как гледа на това, защо не взема отношение, не знае ли 
какво става в Министерството на отбраната? 
 Военните също се научиха да размиват отговорността. Няма виновни, че не 
сме в състояние да гарантираме въздушния си суверенитет? АSOC-ът не е 
готов, а трябваше да действа от 1 януари. Самолетите са на трупчета, или не 
са модернизирани (AWACS-те не могат да насочват немодернизирани “МиГ”-
29). Радарите също не са инсталирани. И цикълът не е затворен. 
 Въпреки, че армията е силно йерархична организация, в 21 век все пак 
ефективно функционираща е структурата, в която: Лидерът е над началника; 
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Управлението е над командването; Иновацията е над инерцията; Доверието е 
над поддържането на страх у по-ниско стоящия; Способностите на човека са 
над близостта до ръководителя; Анализирането на информацията е над 
механичното й събиране. Впрочем, тия постулати важат не само за армията, а 
и за мениджмънта в нашата институция. 
 Знае се, че при Първия батальон в Кербала идващата оттам информация не 
се анализираше: главно бе не анализът й, а тя да се препредава по-бързо по-
нагоре. Системата бе най-тънка в звеното за анализ. Началници много, а 2-3 
души - в ролята на телефонисти, просто изнемогваха. Платихме висока цена… 
 Можеше да не е така! Сертифицирайки Първия батальон, от Сухопътни 
войски пишат: батальонът не е усвоил достатъчно похватите в борбата с 
тероризма и особено – с коли-бомби и камикадзета? Този извод не се чува от 
ГЩ. Нито пък на място батальонът води някакви антитерористични учения. И 
още: на проверки в Ирак ходят “все големи шефове, които там главно си пият 
кафето” и явно им липсва нужната военна експертиза.  
 И с основание, и по инерция се твърди, че цивилните вечно притискат 
военните в ъгъла. Но в армията има доста кухини - кухи структури, куха 
подготовка, кухи кадри. И онези политици, дето най-искрено искат нещата там 
да се оправят, се стремят, понякога инстинктивно, да свият тези кухини, да ги 
изстискат. 
 Банка “кадри” за командири в Ирак е под разумния минимум. 
 За Третия батальон вече три месеца не достигат 200 души.  
 Бойците ни участват в мисии, за които още не са подготвени. 
 Военните не обичат да им казват истината. Свикнали са да се мислят 
невинни, патриоти, ярки грижовници за държавата.  
 Слабостта на Стратегическия преглед за отбраната е, че е ведомствено 
начинание. При нас винаги е така: едни замислят нещо, други го правят, трети 
го изпълняват, четвърти - търпят последствията от него, пети отговорят - как са 
го изпълнили. 
 Президентът ще се изкаже по Стратегическия преглед. Ала остава въпросът 
дали поне веднъж ще говори така, та всички в МО, ГЩ и БА да видят - той е 
информиран за всичко, което касае институциите в отбраната и за процесите в 
самата нея. 
 И най-важното: ще се намесва ли президентът-върховен главнокомандващ 
по някакъв начин в структурните и персонални промени в МО или ролята му ще 
е формална, изразяваща се в подписването на указите? 
 
 

За г-н Президента, 18.04.2004 г., Материал No. 120 
 “Foreign Affairs” отпечата статията “Една нормална страна” на Андрей 
Шлейфър Shleifer и Дениъл Трейсмън – написана с поглед към Русия, доста 
различен от вълнàта остро критични анализи за нея на Запад. 
 Авторите разбиват много митове за Русия. Те твърдят: да, тя има проблеми, 
но това са проблеми, типични за всяка страна със средни доходи. Нито спадът 
в БВП и жизнения стандарт, нито безработицата и корупцията, нито натискът 
над медиите и орязването на свободите са така големи, колкото се смята. 
 А Русия е ругана за грехове, присъщи и за държави, които са близки на 
сърцето на Запада, или дори самите те са западни.  
 Мрачните сценарии за Русия след 1990 г. не се сбъднаха. И стигащото до 
параноя мислене за клептокрация, икономически катаклизми и пълна власт на 
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КГБ се оказа грешно. Русия днес е общество, преживяло успешно 
метаморфозата към пазарна икономика, частна собственост, капиталистическа 
демокрация - наистина забележително, достойно за уважение достижение. 
 На Русия бе посветена също и кръглата маса във Варна “125 години 
дипломатически отношения между България и Русия”. Някои изводи ми се 
сториха важни и съществени дори за нас. 
 - Темата “България-Русия” още се анализира вън от новата усложнена 
геополитическа среда на глобалния тероризъм.  
 - Тероризмът ще постави (може би) НАТО и Русия от едната страна на 
барикадата. И те трябва да гледат по-малко какво ги разделя в миналото, а 
повече - какво ги сближава в бъдещето. 
 - Путин властва прагматично, леко силово - за Русия едва ли има засега 
друга работеща демокрация освен управляемата. 
 - През първия мандат на Владимир Путин въпросът с управляемостта на 
Русия и овладяването на дезинтеграционните процеси бе решен. През втория 
мандат трябва да се намери новата роля на Русия в световната политика, т.е. 
реалният геополитически товар, който тя може да понесе без да сгъне под 
тежестта му. 
 - НАТО не е цел, а средство за повече сигурност. Но ако то не е изцяло 
ефективно срещу тероризма, нека търсим и други средства - без разни 
скрупули. Нашите структури за сигурност страдат не от “пост-съветски”, а “до 11 
септември” синдром. Те са длъжни да си взаимодействат по-тясно и с руските 
такива. 
 - Президентът е единственият наш политик, който се опитва да спасява 
българо-руските отношения и това е огромен плюс за него. Но той допуска 
известен дисбаланс с честите срещи с Путин на фона на дефицита от срещи с 
други западни лидери. 
 - Политическият ни елит (без президента) остава заложник на чернобялото 
“Или НАТО, или Русия”, вместо да възприеме далеч по-логично: “И НАТО, и 
Русия”. Защо ако си НАТО-фил, трябва да си русофоб или ако си русофил - да 
си НАТО-фоб? 
 - Слабо се познават днешните политически процеси в Русия, както и важните 
промени в стратегически документи на Русия, свързани със сигурността, 
отбраната и външната й политика. 
 - България е изпаднала за дълго от главните приоритети на Русия и 
изглежда доста смалена, неинтересна в нейните очи - мъничка държавица, 
която търси свое местенце под слънцето. 
 - Кремъл е до безразличност невпечатлен от членството ни в НАТО и гледа 
него донякъде с ирония и като на експеримент - как традиционно не- и дори 
анти-натовско общество ще бъде асимилирано от НАТО; какво е днес НАТО, 
щом опира до нас.  
 - Руският пазар не е това, което бе някога и изобщо не чака с нетърпение 
нашите стоки. Той е разглезен от борбата за него на световни компании, които 
са готови на дъмпинг в името на овладяването му. И печелят срещу нас с 
агресивна експанзия, с качество или с умение да внушат, че са с по-добро 
качество. 
 - Руският потребител също е друг, а нашето отдавна за него не е нещо, дето 
е хем почти родно, хем почти западно. Той е с променени навици и критерии и 
трябва да му предлагаме ново качество и вид, за да не го връщаме със стоките 
си в “соц”-а. 
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 - На емоционално ниво се запазва известен сантимент към България в 
Русия, но примесен със силни обиди и огорчения. 
 - Продължаваме да живеем с илюзията, че историческите ни връзки и 
вечната братска дружба сами по себе си ще ни дадат някакви шансове и 
изгоди. Москва не само не вярва на сълзи, но даже се надсмива над този, който 
подсмърча и хленчи, та било то в името на сърдечната ни любов от близкото 
минало.  
 - Можем да отбием от цената на базата на славянската кръв, но ако 
подобрим атмосферата на отношенията ни. В руската политика има много 
икономика, но не само икономика. Докато нашата политика лъхти на 
русофобия и излъчва неуважение към Русия, ще крее и нашата икономика с 
Русия. Не можем да разчитаме на спомени при тоя разпад на реалните 
отношения. 
 - Става все по-наивно да се надяваме и мечтаем, че можем да правим бизнес 
в Русия. По-реалистично е да се стараем да привличаме руски инвестиции у 
нас. Руската икономика върви отлично и генерира свръхпечалби, които търсят 
инвестиране. 
 - Ние гледаме прекалено негативно на руските инвестиции, макар че с 
реформите на Путин немалка част от бизнеса се премести от сивата зона в 
реалната икономика. Западът дава редица примери на по-делово отношение 
към Russian money.  
 - Даже след влизането ни в НАТО се запазва голяма пропаст между 
нагласите и целите на елита (за НАТО) и възприятията и тревогите на значими 
слоеве от обществото (против НАТО). 
 
 

За г-н Президента, 25.04.2004 г., Материал No. 121 
 Световните медии отбелязаха внасянето на 6 април от Джордж Буш на 
проектобюджета на Министерството на отбраната (МО) за 2005 год. и на 
програмата за финансиране на военното строителство на САЩ за 2004-2009 
год.  

Милиарди долари 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2004-09 

Бюджет МО, в т.ч. 375.3 401.7 422.7 443.9 465.7 487.7 2 627.0 

Закупуване на оръжия 75.3 74.9 80.4 90.6 105.1 114.0 540.3 

Разработки и изпитания 64.3 68.9 71.0 70.7 71.6 70.7 417.2 

 А в тези над 2.6 трилиона долара не влизат нужните средства за операции от 
типа на водените сега в Ирак и Афганистан! 
 Това са разходи, които да гарантират реализация на новата стратегия на 
изпреварващите удари (Pre-Emptive Strategy).  
 Същността на тези разходи е “необходимостта от ефективно и успешно 
продължаване на глобалната война с тероризма.”  
 С такива разходи е възможно още по-сериозно финансиране на разработки 
на най-съвременни видове оръжия, закупуване на въоръжения, рязко усилващи 
бойния потенциал на САЩ. 
 Ето някои приоритетни програми в проектобюджета на МО за 2005 г.: 1. 
Програма за развръщане на национална система за противоракетна отбрана 
(9.2 млрд. дол.); 2. Програми за космически системи за свръзка на база на 
високи технологии (775 млн.); 3. Програма за единен безпилотен ударен апарат 
(710 млн.); 4. Програма за единна тактическа система за радиовръзка (600 
млн.); 5. Програма за космически базиран радар (408 млн.); 6. Програма за 
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единна интегрирана система за отбрана на войски/обекти срещу крилати ракети 
(239 млн.). 
 Особено внимание се отделя на Плановете за интеграция и 
усъвършенстване на разузнаването, чиято роля е нараснала значително - при 
своевременното откриване на заплахите за националната сигурност и 
ефективното им противодействие.  
 Заделят се значими ресурси за разширяване на дейността на разузнаването 
в следните сфери: 1. Развитие на взаимния обмен на информация между 
службите и “хоризонталното” им интегриране; 2. Разширяване в глобален план 
на агентурните способи при добиване на информация. 3. Използване на най-
високи (радиоелектронни) технологии в борбата с тероризма. 
 Също така, военният министър Доналд Ръмсфелд е поставил пред 
Пентагона задача за преминаване към военна концепция “10-30-30”. Т.е., при 
вземането на решение за употреба на военна сила, войските на САЩ трябва до 
10 дни да могат се приведат в бойна готовност и да бъдат дислоцирани във 
всяка точка на Земята. След това за 30 дни те трябва да разбият противника и 
да го лишат от способност да поднови в обозримо бъдеще организираната 
съпротива. В течение на още 30 дни войските са длъжни да се прегрупират и да 
станат готови да изпълнят следващата задача във всяка друга точка на 
земното кълбо. 
 Това важно стратегическо решение се оказва втори етап от 
реконфигурацията на американските военни бази в чужбина. 
 Първият етап, започнал от май 2003 г., трябваше да подбере нови места за 
предислокация на американските бази по света.  
 В основата й е планът за всестранно преразглеждане на глобалната 
отбранителна структура на САЩ. Главна цел е да се оптимизира цялостната 
конфигурация за развръщане на въоръжените сили на САЩ: за по-активно 
противодействие на предизвикателствата в новата глобална стратегическа 
среда. 
 При това в преразглеждането влиза всичко – личен състав и 
инфраструктура, оборудване и финансиране, способности за бързо нарастване 
на структурите и реагиране на заплахите. 
 Пентагонът, както е известно, се отказва от военните бази с крупна 
концентрация на сили и средства. Ако такива бази са сравними с тежки следи, 
които САЩ оставят из Земята, сега това трябва да са леки следи, т.е. да се 
заменят мащабните бази с множество малки бази. Вече се смята решен 
въпросът съществена част от огромните сили на САЩ в Германия да се 
разположат в Полша, Румъния, България и други държави от Източна Европа. 
Подобни планове се разработват в ускорен ход и за аналогичните бази на САЩ 
в Япония, Италия, Турция. 
 Над проблема работи нарочна Комисия по реорганизация и закриване на 
военните бази, BRAC-2005 (Base Realignment and Closure Commission - 2005), 
която ще приключи дейността си в края на 2005 г. Т.е. от 2006 г. ще започне 
усвояването на новите места за дислокация в чужбина. И ако сега САЩ имат 
736 военни бази зад граница, то след разсъсредоточаването им, присъствието 
на САЩ по света ще нарасне многократно.  
 Става дума за военни обекти напр. в Африка, в Австралия, а също така край 
и по територията на бившия Съветски съюз.  
 Планира се създаване на универсални многоцелеви морски платформи - за 
базиране на тях на войскови части, артилерия, авио-техника, радиолокация, 
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пунктове за свръзка и др., които да водят самостоятелни бойни действия в 
течение на 30 дни.  
 При наличието на такива платформи става безпредметно да се водят 
преговори с разни държави за аренда на територии. 
 Изводът от тази, подкрепена с колосални ресурси програма за национална 
сигурност на САЩ е, че се гради военна мощ, осигуряваща тяхното глобалното 
доминиране. Неотклонно ще продължава дългосрочният проект за 
революционна военна трансформация, която да обезпечи военни 
възможности на САЩ за най-ефективен и категоричен отговор на заплахите на 
21 век, водеща сред които си остава глобалният тероризъм.  
 
 

За г-н Президента, 02.05.2004 г., Материал No. 122 
 Среднощното Антитерористично учение в софийското метро даде много 
поводи за разсъждения и богата храна за изводи. 
 Вън от съмнение, това Учение трябваше да бъде проведено и въпросът за 
провеждането му бе не Дали?, а Защо чак сега? 
 Навярно, ръководството на МВР ще направи своя анализ, за да подобри 
готовността си за противодействие на тероризма. 
 А какво мога да кажа аз, като пасивен зрител на Учението? 
 - Това според мен бе колкото Учение, толкова и Шоу, може даже да се каже, 
че то бе по-малко Учение, отколкото Шоу. И широкото му медийно разгласяване 
като зрелище, и нагласата на журналистите (пък и на редица от преките 
участници), дори поведението на ген. Бойко Борисов сочеха, че всъщност 
стратегически се преследва PR-елемент. 
 - В центъра на събитията, както многократно с изтъкваше и извикваше на 
глас, беше Щабът, ръководен от ген. Бойко Борисов. А Щаб от генерали какво 
друго е, освен Генерален щаб на МВР. Така главният секретар изигра една 
отдавна мечтана роля, за пълния блясък на която липсваше само една 
генералска звезда. 
 - Методите на ръководство на главния секретар могат да нанесат големи 
щети в случай на реална кризисна ситуация. При гасенето на пожара в 
Министерския съвет, ген. Кирил Войнов, директор на НСПАБ, храбро скочи в 
огъня и даже греда разби веждата му. Но по-тежко положение това действие 
застрашава да обезглави операцията, да я остави без координация и вън от 
контрол. 
 - В кризисна ситуация лидерът не трябва да отделя прекалено много време 
на това - как изглежда, какво впечатление създава, а да се концентрира върху 
преките си функции. Той трябва да бъде подготвен от теоретическа, 
методическа и практическа гледна точка да ръководи действия при криза, без 
да плаща висок данък на неизбежните съпътстващи егоцентрични и суетни 
мотиви, защото иначе има място за опасения, че решенията, които той ще 
взема ще бъдат силно личностно и емоционално оцветени, за сметка на 
професионализма и трезвия анализ и разчет. Но се знае твърде отдавна, че 
именно високият професионализъм, стратегическото мислене и възпитанието в 
дух на поставяне на общ(ествен)ите интереси над личните са надеждна защита 
от доминирането на его-то на лидера в екстремална ситуация.  
 - Кадровият подбор за високите нива в МВР е издигнал за шефове на някои 
служби хора, в които преобладава изпълнителят и затова, в присъствието на 
ген. Борисов те понякога заповат да се обезличават и да се превръщат в негова 
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свита. Довършва ги отношението на министъра като към обикновени, зависещи 
от него пешки. Мен също ме питат – не вижда ли президента как бе уволнен 
ректорът на Полицейска академия, комуто самият той връчи генералски 
пагони? 
 - Отново се оказа, че за МВР борбата с тероризма е чисто ведомствена 
задача, като мястото на останалите институции е зад сцената, в миманса или 
най-много в поддържащите роли. А и някои от тях, напр. прокуратурата, взеха 
Учението на шега. 
 - На Учението имаше много публика; журналисти щъкаха сред пожарникари, 
антитерористи, червенокръстци; при всеки шанс пъхаха микрофон пред лицето 
на ген. Бойко Борисов. Така службите си гонеха предварително зададените 
задачи и едва ли в суетата чуваха каквито да е заповеди и указания. Така че си 
останаха предимно на книга координацията и бързата реакция при промяна на 
ситуацията. 
 - Дали защото областният управител Владимиров и кметът Софиянски са в 
тежка битка, от която поне в преносен смисъл ще рукне кръв, но и двамата, а и 
техните подопечни проспаха Учението. Но е азбучна истина, че ролята на 
местните власти при подобна криза е много голяма - както като мобилизация на 
хора и ресурси, така и в координацията на ред други служби. 
 - На Учението ги нямаше военните. Когато се борим срещу тероризма извън 
страната, разчитаме на армията (и то – поне на книга – в изпълнението на 
полицейски функции). Но когато се борим срещу същия този тероризъм в 
страната, на сцената е само МВР. И едната ръка няма да знае какво прави 
другата.  Нищо чудно скоро да дойде покана за ново Учение, този път 
организирано от БА. А пък един ден току виж се провеждали 2 аналогични 
Учения - от МВР и БА – в двата края на страната… 
 - Струва ми се, че Големият отсъстващ на това Учение бе Гражданска 
защита: поредното силно доказателство колко зле структурирана, 
координирана и управлявана е системата ни за национална сигурност. В това й 
насипно състояние очевидно ще излизат на повърхността лични противоречия, 
амбиции кой кого да “прилапа” и командва, кой какви фондове да “прибере”. 
 - Учението показа как трагично оборудвани са службите на МВР и колко 
безпомощни ще са те, особено пожарната, ако се случи нещо. Метрото също е 
строено така, че ще бъде капан в такава ситуация (напр. хората с носилките ще 
се изпопребият в тъмното от железа между и край релсите)... 
 - Общество го нямаше, с него не се работеше. А паниката може да донесе 
огромни щети: какво се е случило, как става евакуацията, колко и кои са 
убитите, кои и къде са ранените… 
 Работата по Закона за управление при кризи напредва. Още мисля, че ние 
подценяваме този закон. С него, при зла воля у опонентите, може сериозно да 
се промени реалната роля на отделните институции и балансът в техните 
правомощия. 
 
 
 За г-н Президента, 09.05.2004 г., Материал No. 123 
 Процесът и присъдите в Либия са повод за сериозни изводи. Със задна дата 
е лесно да се каже, че друго не би могло да се случи. Станалото е катастрофа 
за нашите политици. Въпрос на дни е някой да попита - а какво направи 
президентът? 
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 Изобщо не бива да се мисли за в кърпа вързано, че Кадафи скоро и със 
замах ще смили и помилва медицинските сестри.  
 Ужасната им съдба е точна характеристика на всичкото това, което стана във 
и със страната ни през времето на прехода: 
 - Разпадаща се, пасивна и отчуждена от народа държавност; 
 - Зациклила в собствените си приоритети политическа класа; 
 - Разпокъсани човешки връзки и солидарност между хората; 
 - Нашият народ е всъщност не субект, а обект на прехода. 
 - Обикновеният човек е просто пешка за политическия елит; 
 - Външната политика разпиля всички наследени богатства. 
 Върху участта на злочестите ни медицински  сестри влияе и ходенето на 
Голанските възвишения на “първия демократично избран премиер”, и 
произраелската политика на почти всички правителства, и нашата войнственост 
на ястреб спрямо Ирак. 
 Банално е да споменаваме нелепото поведение на предната външна 
министърка и още по-нелепото отношение на предния премиер. Но как 
сработиха огромните контакти на сегашния ни премиер с арабския свят? А 
какво стана с добрите отношения на левицата с арабските държави? И защо 
ДПС не си мръдна изобщо пръста пред Организацията Ислямска конференция? 
 Когато няма единна държава и единна държавна власт, тези раздувани лични 
връзки са просто мит, балон, сапунен мехур. 
 Разпиляхме всичко, което ни свързваше с арабите и сега от тях не можем да 
получим не само помощ, но и съчувствие. 
 Аз съм по-близо до виждането, че стратегията на властта ни във връзка с 
процеса - да стъпваме безшумно, да гледаме да не ядосаме Кадафи, да 
приспособяваме своите действия към поредното заседание на либийския съд - 
позволи на Кадафи да ни наложи своята стратегия, да овладее инициативата и 
да впише този процес в политиката на собственото си оцеляване. 
 Независимо от всички компромиси със съвестта, независимо от внимателно 
подбираните изрази, от поклоните и кротостта, от лобирането за Либия, вкл. в 
ООН: че била вече с нов имидж - тихата ни дипломация не постигна засега 
абсолютно нищо. 
 Спрямо Кадафи бе сбъркано отношението – само мир да е, нека му правим 
евала (но веднъж като пусне медиците ни, ще кажем всичко каквото мислим за 
него). От случая “Локърби” се видя - Кадафи разбира само езика на 
принципната твърдост, в ценностната му система угаждането и умилкването са 
символ не на разум, зачитане, готовност за компромиси, а на слабост. 
 Станалото е пример за нуждата от особен тип стратегическо планиране, 
известно като планиране по най-лошия възможен сценарий. То не е паника и 
песимизъм, а е от реалистичните подходи. Теорията на системите изучава 
подобни негативни траектории, които следват т.нар. maximax (“максималното от 
максималните”) и minimax (“минималното от минималните”), за разлика от 
позитивните траектории maximin (“максималното от минималните”) и minimax 
(“минималното от максималните”). 
 И нашата администрация, както цялото ни управление, няма нагласата за 
сценарийно планиране. Тя е интуитивна, дори и да разглежда различни 
сценарии. Без звено за стратегическо (мислене и) планиране, без опиране в 
науката за управление, тя не използва новите методи за научно познание, не 
вгражда статистическите подходи при разработването на стратегии. 
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 Тия подходи не робуват на конкретни сценарии, базиращи се на пръв поглед 
на здравия разум, а допускат като вероятни и най-парадоксални варианти. Те 
прилагат и дедукцията, която разлага действителността на отделни съставки; 
и индукцията - която от отделни съставки конструира действителността. 
 Всеки ефективен екип трябва да разработва и алтернативни проекти, да се 
самообучава, да разиграва ролеви ситуации, да влиза в кожата на другите, да 
има т.нар. адвокати на дявола.  
 Събиране, обработка, анализ и синтез на информацията - са етапите на 
стратегическото познание. За да е успешен, екипът трябва да съчетава и 
обективистичните подходи, при които действителността се “фотографира”, 
т.е. отразява и обяснява (процес на познанието отвъннавътре), и 
субективистичните подходи, когато действителността се приема като 
илюзорна, имагинерна, не съществуваща извън нас, а значи ние трябва да я 
възсъздадем (процес на познанието отвътренавън). 
 С тази организация и тези подходи са възможни: развитието на ефективни 
политически технологии; осъзнаването къде сме сгрешили; обменът на знания; 
самооптимизирането. Има ясни критерии и показатели, които да сигнализират 
за постигнатите цели. Става напълно възможно и намирането на адекватна 
реакция – така, както паякът знае, че ако нещо в паяжината му започне на 
вибрира по един специфичен начин, то той трябва да отиде там и да 
предметизира резултата от своите усилия. 
 Може би всичко изглежда суха теория, ала всяка институция, и особено 
нашата, запрограмирана като връх на държавната пирамида и работеща по 
стратегически приоритети, трябва да бъде ефективна, модерна, обърната с 
лице към съвременната наука за политически инженеринг и държавно 
управление.  
 
 

За г-н Президента, 16.05.2004 г., Материал No. 124 
 Измъчването на иракчани в багдадския затвор “Абу Гариб” е отвратително. 
Но то буди много мисли, част от които - на фона на страшната трагедия на 
невинните наши сестри в Либия: 
 - Това възмутено арабско обществено мнение, тези арабски лидери – те 
осъдиха ли гаврите и мъченията над българките? 
 - Беше ли признато, че насилията в “Абу Гариб” са 1/100 от това, което е 
ежедневие и в момента в много арабски затвори? А да не говорим за 
зверствата при Саддам, Асад, Бен Али, Кадафи. 
 - Гадно за достойнствата: човешко и мъжко (тук ги боли тях,  “мъжете”, за 
които жената е втори сорт човек, машина за деца и наслади), е да те влачи 
жена гол по земята, а не е гадно за тия достойнства да убиваш невинни, да 
грабиш и да мародерстваш. 
 Извращенията на американци и британци са чудовищни и ни възмущават. Но 
те са прилагани, за да се сломи психиката на хора, способни да правят и 
правили точно такива неща. 
 Т.е. нека да обърнем логиката и от насилника погледнем към жертвата. За да 
ги пречупят, за да си признаят кои са и къде са техните сподвижници, какви 
престъпления планират, срещу пленниците се работи именно с методи, от 
които те разбират; насилникът изпитва ужас от насилия, които той самият 
върши. 
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 Накратко: дори тези перверзни насилия са обвинителен акт срещу нрави, 
които господстват в редица арабски държави. И арабският свят трябваше да си 
направи самоанализ и изводи. 
 Не оневинявам отделни, душевно увредени жени и мъже, но така Америка, 
белите хора, прилагайки арабски стандарти на отношение към другия, към 
противника, към жертвата са обект на унищожителни критики, най-важното - на 
потрес, осъждане.  
 И то с огромна сили, и то най-вече в САЩ и Европа, защото това е в разрез с 
нашите, на белите, на християните норми. А наше, не тяхно дело са 
Женевските конвенции, Конвенцията срещу изтезанията, дори и 
Международният наказателен съд. 
 Едните плащат, че са нарушили своите норми. Нарушили ги, самите те се 
самоосъждат, открито се срамуват от себе си. 
 Другите не искат да се замислят защо такива действия са за тях начин на 
живот и изобщо не желаят да се модернизират. 
 Вината на едните е, че дори като изключение, но поругават своите норми - 
използвайки спрямо другите техните средства.  
 И обществата им страдат от това. А другите ги сатанизират, макар че тези 
средства при тях са не изключение, а правило. 
 Войната на САЩ в Ирак се критикува силно заради снимките - ала защо 
оценката за нея да зависи от тях?! Тя е грешка със стратегически размах и е 
геополитически провал независимо от снимките от “Абу Гариб”. И трябва да се 
оцени като такава не заради тях, а заради самата нея. Доналд Ръмсфелд 
трябва да си ходи не заради шепа голи хора, а защото бе символ на глобално 
високомерие на администрацията, защото се оказа острие на доктрината на 
изпреварващия удар, защото разцепи Европа на стара и нова. 
 При тотален хаос в Ирак - предзнаменование за драстична криза в 
стратегията на САЩ, за мен е неясно защо се допусна да създадем такова 
отчетливо впечатление у експерти, медии, научни среди, из разузнавателната 
общност, че президентът е направил завой към силно проамериканска позиция 
по Ирак? 
 Обясненията ми са: или, че изработването на новата линия става след 
сериозни анализи в крайно тесен кръг съветници и доверени лица; или, че 
имаме политически изкована стратегия - чиято дълбочина е непостижима за 
непосветените като мен. 
 Така е и за Либия: при катастрофата на тихата дипломация се пледира 
отново за тиха дипломация; а когато нашите там ги третират като престъпници 
и гонят като плъхове, ние зовем за това да не се губи общата перспектива, 
сякаш може да има такава след изнасилването и другите гаври със сестрите ни.  
 Българската дипломация имаше за тези 15 години една по-сериозна задача и 
ние видяхме провала в нейното решаване. 
 Връзките с Либия са разбити за десетилетия, докато Кадафи сатрапът стои, 
нямаме там нито приятелство, нито интереси.  
 Този човек и тази бездушна и бездарна автократична култура са без 
принципи; нагли картоиграчи, които блъфират и вдигат залога - ако някой 
веднъж им е показал мекушаво, че е готов и майка си да продаде, за да получи 
нещо, то те ще го принудят да я продаде, а после я му разрешат да постигне 
нещо – я не. 
 Според мен място за манастирско шушукане с Кадафи няма.  
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 Има един-единствен изход, едно-единствено условие, една-единствена цел: 
свобода за нашите не медицински сестри, за нашите сестри. С Либия друг 
въпрос нямаме! Нека да отделим ясно отношенията с Либия от отношенията с 
арабския свят.  
 Нужни са радикално нови стратегия и поведение; кризисен център от нашите 
експерти по арабския свят и исляма. Трябва да напишем писма до държавните 
глави на Г-8, до лидерите на най-влиятелни световни и неправителствени 
организации, на крупни компании, до видни личности, творци; президентски 
секретари трябва да обходят ЕС, НАТО, арабските държави - с апел за помощ 
да спасим напълно невинните, измъчвани по средновековни методи българки! 
Да разкажем цялата истина за гаврите в Либия. Да покажем на тоя тиранин, че 
световното обществено мнение ще взривим - да настръхне за българките! 
 Поне да разберем какво знàчим за САЩ и Европа: дали само добре 
разположена територия или уважаван и верен съюзник. 
 
 

За г-н Президента, 23.05.2004 г., Материал No. 125 
 В “Банкеръ” Павел Писарев каза - от противник на войната в Ирак, 
президентът се превърна в най-силния привърженик на българското 
присъствие в Ирак след хиперактивния Паси. 
 Това е общо налагащо се мнение. За съжаление, ставащото в Ирак е извън 
нашия контрол. Ако без завоя на 180º по НАТО, спечелването на първия мандат 
бе слабо вероятно, то завоят по Ирак при определено стечение на 
обстоятелствата може да направи пък спечелването на втори мандат слабо 
вероятно.  
 Подкрепата, бойният дух и шансовете на САЩ & коалиция за успех на 
мисията в Ирак в момента са в най-ниската си точка. 
 Саймън Дженкинс писа в “Times”: “Министърът на отбраната Хун е като 
паднал от друга планета. Мърмори нещо за победа, за демокрация, че трябва 
да доведем в Ирак “делото до край”. Зад гърба му всеки щабист е загрижен 
само за едно: как да се измъкнем от Ирак, и то по-бързо. Т. Блеър каза “Ние не 
можем да хвърлим всичко и няма да избягаме от Ирак”; същото той говореше и 
на афганците, преди да хвърли всичко и да избяга. Коалиционните сили ги 
държи в Ирак не очакването на успеха, а страхът от безславното отстъпление. 
На Запад рано или късно демокрацията ще потърси отговорност на 
шантажистите и милитаристите. Те могат да разгромят една държава, но не и 
да я възстановят. Те са терминатори, а не строители. Едва ли и един цент от 
милиардите за “новия Ирак” се е въплътил в реален обект. Тези пари 
преминаха в банки в Ню Йорк и Аман. Империя и демокрация са взаимно 
изключващи се понятия. САЩ са империя “с повишено съдържание на 
лицемерие”. 
 Знаменитият писател Джон Льо Каре заяви в ”El Pais” “Тази война 
представлява букет от лъжи, при това такива лъжи, в които персонажи като Буш 
и Блеър сами започват да вярват. Те са ослепени от идеологията, обитават 
зали като бункери и четат само това от службите, дето потвърждава  тезисите 
им.” 
 Още по знаменитият Курт Вонегът в “La Jornada”: “Нашите управници са 
шимпанзета, напили се с от властта до полуда. Техният морал е вече разбит на 
парчета. Народът ни няма даже възможност да изкаже мнение за това, което те 
правят. Те опустошиха хазната, раздадоха съкровища на съратниците си по 
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водене на война. Те успяха да оставят на вас и на поколението на вашите деца 
грамадни дългове, които скоро ще ви накарат да платите. Ние сме в наркотична 
зависимост от течното гориво. Твърде скоро можем да останем без него и да 
изпаднем в абсистентен синдром. Тъй че подобно на други наркозависими, 
които всеки момент може да ги заболи всичко, управниците ни са готови на най-
страшни престъпления: за да получат поне малка доза от наркотика, от който 
са зависими.” 
 Виктор Кременюк в “Независимая газета”: “Буш заложи на насилието и 
произвола; на изострящото се отново напрежение в света, на разгула на 
шовинизма. ”Съвратени“ от президента си, американците подкрепиха “суровия 
полицай” за основа на глобалната роля на САЩ. Администрацията, стълбовете 
й – Чейни, Ръмсфелд, другите неоконсерватори - се показаха в истинската си 
светлина - не като патриоти, обичащи Америка и готови да й отдадат живота си, 
а като шовинисти, които я позорят и правят ненавистна за милиони хора по 
света. Може би работата е в Буш и екипа му и щом ги сменят, политиката на 
САЩ мигновено ще се очисти от скверността. А може би, самолюбуването на 
американците, сляпата им вяра в тяхното предназначение са стигали тъй 
далеч, че трябва да се лекуват първо самите САЩ и едва след това останалият 
грешен свят.” 
 Сред опитните наши дипломати (доколкото те са склонни да споделят с мен) 
зрее недоволство от външната политика на страната ни - и по с Ирак, и по 
случая с Либия. Смятат, че е направено количеството грешки, което започва да 
има тежка цена за България, че външната ни политика е дилетантска и 
услужлива. Те имат забележки и по качеството на лекциите на президента, а за 
проамериканската му позиция са притеснени. 
 Спира ги само силното уважение към президента - не искат да му създават 
ядове. Ако не се лъжа за намеренията им, ще излязат с декларация, подписана 
от доста от тях - за промяна на нашата политика по войната в Ирак – като 
декларациите на пенсионирани дипломати в САЩ и Великобритания. Статията 
в “Дума” на Иван Генов ”Кризата в Ирак няма военно решение” е именно в духа 
на една бъдеща подобна силна декларация. 
 Не само поради това и най-малкото поради това, мисля, че ако дълго време 
президентът сравнително успешно намираше позиции, които му оставяха 
пространство за маневриране и известна независимост от хода на процесите, 
то с изявите си през 2004 г. той допусна да стане заложник на тези процеси и 
резки промени в тяхното развитие могат да му нанесат ущърб.  
 Ето защо, би трябвало да има известен отход от политиката на все по-силна 
подкрепа на САЩ по Ирак (тя много се нрави на ястребите в МВнР!). Тази 
политика позволи на премиера да мине вляво на президента. И президентът 
остана в средата (с близки позиции със Свинаров), хванат в сандвича на Паси и 
Симеон. Сега те могат да играят ролите на доброто и лошото ченге, 
ограничавайки свободата на президента. Президентът е длъжен да се завърне 
в центъра, оставяйки по Ирак отново цялото правителство в дясно и в крайно 
дясно от себе си.  
 
 

За г-н Президента, 30.05.2004 г., Материал No. 126 
 Церемонията по встъпването на Путин във втори мандат бе нагледна 
илюстрация на всички амбиции и илюзии в руското управление и всички 
процеси и проблеми в руското общество. 
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 Това не бе церемония, замислена да стане традиционна. Тя бе изпипана 
така, та да покаже, че нито Русия, нито Путин са толкова малки на ръст, колкото 
изглеждат днес, че силата на Русия се измерва с потенциала и величието й, а 
пък силата на руския лидер – със способностите му и задачите пред него. 
 Темата “Русия” е сред най-дискутираните в западната преса. 
 Голям анализ четем в “Business Week”: “В руския президент съжителстват 2 
души - автократ и практичен реформатор. Ако връх вземе реформаторът (а 
него не трябва да подценяваме, той може да ни удиви), може да възникне 
силна, демократична Русия“. Цитират се успехите на реформите при Путин – 
бързо възстановяване след краха през 1998 г.; свиване на дела на черния 
пазар в руския БВП от 45 на 37%; двойно нарастване на доходите на човек от 
населението; външнотърговско салдо: +60 млрд. дол.; намаляване на 
бюрократичните бариери и на данъчното бреме; ръст на производителността: в 
селското стопанство – 48%, в комуникацииите - 107%, в строителството – 42%; 
хората в Русия са настроени далеч по-оптимистично. 
 И класическият “Economist” посвети на Русия нарочен брой.  
 “Economist” доказва - прав е древният талмуд: Ние виждаме нещата не 
такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние.  
 Изводът на списанието: “Време е твърдо да се признае, че надеждите от 90-
те не се оправдаха и е нужен по-голям срок, преди в Русия да възникне 
либерална демокрация. При Путин управлението стана своеобразен хибрид 
между икономически либерализъм и политическа несвобода. Това, че той 
ръководи страната по този начин и същевременно печели популярност за стила 
си на управление, не означава, че той е властолюбив диктатор или пък - че 
руснаците са безсловесни роби. В Русия има дълбоко корумпирана 
законодателна система, чудовищно голям бюрократичен апарат и объркани 
като лабиринт закони.” 
 Борис Немцов е откровен: “У нас няма демокрация, защото проляхме доста 
малко кръв за нея. Ако за демокрацията бяха загинали повече хора, руснаците 
щяха по-решително днес да се вдигнат в нейна защита. На подарената 
демокрация зъбите не се броят”. Анатолий Чубайс смята: “Русия трябва да 
стане “либерална империя”, усилвайки икономическото си влияние”. 
 Гидеон Личфилд пише в “Economist”: “Русия е най-голямата по територия и 
най-студена държава; там живеят най-богатите хора и я управляват най-
жестоките власти - в крупната страна всичко e огромно. Чуждестранните 
инвеститори, избягали от финансовия крах и икономическата криза през 1998 
год., сега с тълпи летят срещу светлината на растящата стабилност на 
икономиката, на увеличаването на потребителското търсене, на енергията и 
изобретателността на руските предприемачи.” 
 И още за Путин: “Много познаващи го говорят за него като за “човек-
огледало”, който с привидна лекота приема възгледите, стила на говорене на 
събеседника. Путин държи в равновесие всички сили в своето правителство и 
това поражда безкрайни спорове - на чия страна е той , а също за това - 
марионетка ли е той или е този, който дърпа конците на марионетките. Много 
добре му се отдава да прехвърля вината за своите пропуски на подчинените си; 
затова сред народа е популярен, макар че това не може се каже за неговата 
политика. Главната му цел е: Русия да бъде силна страна, уважавана по света - 
с мощна икономика и стабилна политическа система. Досега е неясно как 
вижда достигането на тая си цел, какви методи за това ще избере; 
действително ли е толкова могъщ, колкото изглежда.” 
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 “Economist” смята: “Силовиците” са нощният кошмар на тия, които се 
опасяват, че Русия ще се завърне към авторитарното управление. Те се 
размножават във властта със скоростта на зомбита от филми на ужасите. Хора 
от армията, разведките и службите за сигурност заемат около 3/4 от висшите 
длъжности при Путин, над 3/5 от местата на трите най-висши нива на 
властовата пирамида и 70% от путинските “супергубернатори” – неговите 
представители в 7-те федерални окръга. Новият премиер М.Фрадков минава за 
“скрит силовик” – в неговата биография има някои празноти, които се запълват 
с намеци за дейност в КГБ (в ранен етап на дипломатическата му работа). Него 
го протежира министърът на отбраната С.Иванов. Вярно, “Economist” 
признава, че “силовиците” най-често се оказват по-дисциплинирани и 
професионални от другите чиновници. 
 “Economist” заключава: “Русия не е такава, каквато бе преди 13 години; тя не 
прилича и на тази, за която мечтахме преди 13 години. Тя не е нито по-добре, 
нито по-зле; а си е просто такава, каквато е. И вземайки под внимание това, как 
бързо се случват промените, Русия утре може да бъде съвсем друга.” 
 Целите не винаги оправдават средствата за постигането им. Но когато при 
едно управление страната върви към по-добро; щом населението се чувства 
по-сигурно; щом откликват и ред други параметри - социални, демографски, 
икономически, то постигането на целите трябва да предизвика преоценка на 
начина, по който се тълкуват средствата, довели до постигане на тия цели. При 
това не само на Запад, но също така и у нас. 
 
 

За г-н Президента, 06.06.2004 г., Материал No. 127 
 Странностите в нашия политически живот показват колко е той незрял, 
повърхностен и конюнктурен. Яркият националист Божидар Димитров (от него 
левицата има да пати) е застанал на глобалистки позиции с идеи, присъщи на 
мондиалисткото крило на американската политическа мисъл – за сблъсъка на 
цивилизациите (тя цели да мобилизира човешки и финансови ресурси в 
подкрепа на САЩ и да не допусне превръщането на САЩ в “самотна сила”, 
чиито интереси са ерозирани); за Ирак като най-преден фронт на битката с 
тероризма; за ислямската религия като изначално опасна, фашистка и 
насилническа. 
 Същевременно Иван Костов, който погреба национализма от трибуната на 
Народното събрание, днес дава повод да бъде винен в краен национализъм и 
сравняван с Хайдер и Льо Пен. 
 Макар и не толкова значим парадокс, но парадоксче е, че аз, единствен в 
сградата ни човек от СДС, изпитал върху себе си какво са злобата, фанатизмът 
в СДС – а техен продукт стана Костов (за мен в книга за СДС, Филип Димитров 
пише: 1994 г. - отлюспен за фашистки възгледи), съм набеден за съмишленик 
на Костов! За втори път доносници не помагат на президента, а го обиждат, 
като му подшушват нелепости и клевети за мен. 
 Идеята да обсъдим спорна, но силна или силна, но спорна статия с двама 
колеги-юристи, или със спец от ВПК, с когото сме водили какви ли не дебати, 
или с приятел от службите, излезе по-важна от 10-те години труд, извоювал ми 
име на патриот и сред най-добрите в националната сигурност; по-важна от 
това, че идвам на работа в 7.00. Как можаха само да лъжат не кого да е, а 
самия президент, че било “в широк кръг”, че мнозина се питали да не би това 
(кое?) да е позицията на президента… 
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 За мен президентът не е работодател, който ми плаща 800 лв. заплата; за 
мен президентът не е шефът, който ще ме изпрати я посланик, я в някой Борд, 
Агенция, Съд, та да се премъча, да послугувам 3-4 години, после Пей сърце! За 
мен президентът, този президент, е национален политически капитал, който не 
бива да се похаби заради грешни или пропуснати ходове. За мен, освен това, 
президентът е (по-)млад човек, развитието на когото следях със симпатии и е в 
мой интерес да му помагам да се просвещава, да израства. Пък той ако иска - 
да взема от идеите ми, ако не - да ги хвърля в коша. Това ще го преглътна. 
 Когато нещо ме вълнува, го пиша на президента, няма защо доносниците да 
са ми посредник. Писах за статията на Костов за Косово, идеше ред и на тази 
за етническия модел. Не бива на статиите му да се отговаря както приятелят 
ми Людмил Георгиев: Костов за етническия модел ли? А “Сапио”? 
 Аз писах, че президентът заема проамериканска позиция по Ирак, не просто 
като констатация и не само защото в научните среди ме атакуват за тази 
позиция, а като червена лампичка - че има увличане. Лампичката не може да 
възпре, но може да подкани към размисъл и готовност да се чуят други 
аргументи. 
 Не е нужно някой друг да ме “топи” – аз ще споделя, че беше грешка да не се 
дойде на “Хемус” в Пловдив, а да се раздават кортици на футболисти от 
“Левски”. И мен ме питаха – това ли са му приоритетите, може ли ВПК да стои 
дори след футбола? 
 Сам мога да споделя, че за мен не е добър вкус президентът да се явява 
пред камерите по къси гащи, запотен, радващ се на успешен кош. Това 
десакрализира тотално високия пост на държавен глава. Какво му остана на 
народа ни - институциите, те са символ на властта, на държавността, защо им 
посягаме? Добре, благотворителен мач. Да даде президентът началното 
хвърляне и да седне на трибуната, на полето нека е синът му. 
 За етническия ни модел. Българите се топят. Демографските промени ще се 
отразят на политическата система. Моделът е изграден при значително 
преобладаване на българския етнос и християнското население. Не можем да 
не признаем ролята за етническия мир, за разбирателство между етносите, 
които имат някои наши политици и партии, особено ДПС. Огромна е заслугата 
на сънародниците с турско етническо самосъзнание.  
 България има огромен шанс, че в тези трудни за Балканите времена на 
конфликти на етнорелигиозна основа, тези наши граждани проявиха мъжество 
и разум, въпреки възродителния процес. Но истината изисква да се каже, че 
най-голяма роля за българския етнически модел има българският етнос!  
 Навсякъде носител на модела, опорният му стълб е именно мнозинството. 
Ако то е мъдро, силно и на висота, то подобен модел е възможен. При друго 
мислене и поведение, разпадът на отношенията води до разпадане на 
общността и оттук – до разпадане на държавата – с всички последствия за 
нейните различни етноси и народи, за гражданския мир и спокойствие. 
 Но не е ясно как ще работи българският етнически модел и дали въобще ще 
работи той при количествените, а особено – при качествените промени в 
нашата демографска революция. 
 Запазването на Модела е задача на всички етноси у нас. За да са способни 
да допринасят за това запазване, те трябва да имат високо чувство за 
отговорност, просветено поведение на общности, работещи за страната ни. 
Колкото повече нараства значението на даден етнос, толкова повече 
отговорности той трябва да може да носи и да се подготвя съзнателно за тях. 
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За г-н Президента, 13.06.2004 г., Материал No. 128 
 Целта на политическия анализ не е само да се намери най-вероятните 
сценарии. Знае се, че той спомага за стимулиране на мисленето, за постигане 
на устойчивост спрямо неочаквани обрати, за сплотяване на екипа, за търсене 
на провокации.  
 Освен за най-неблагоприятния сценарий, с мозъчните атаки може да се 
разсъждава също и за най-невероятния сценарий. 
 А правило на подобни групови усилия и ролеви игри е да не се отхвърля a 
priori нито една идея, нито една алтернатива. 
 Чрез слабо вероятното, вече и възможните неща изглеждат  различно - то ни 
помага да сме по-обективни в преценките. 
 Да мислиш нелогично не е вредно, понякога е дори полезно. 
 Най-сериозният въпрос – за българските пленнички в Либия. 
 Какво ще стане, ако се случи нещо, което в този момент ни звучи 
невъзможно? Да си припомним заложниците в Техеран, 1980-1982 г. Тогава 
бъдещият президент Роналд Рейгън влезе в таен сговор с Иран и те бяха 
освободени след като Рейгън встъпи в длъжност. Това даде мощен стимул и 
доведе до ярък подем в първите месеци на мандата. И още повече задълбочи 
тежкото поражение на иначе мъдрия и хуманен президент Джими Картър. 
 Да си представим, че Кадафи реши да се присмее и опозори политиците и 
партиите, олицетворители на статуквото у нас, което – в неговите очи – развали 
отношенията на България с Либия и арабския свят, окарикатури го като 
диктатор и сатрап. 
 Службите на Кадафи работят. И знаят много за нас. Ала той мрази 
демокрацията ни и гледа на нея силно идеологизирано. 
 Освен това Кадафи е отмъстителна натура и с удоволствие би наказал 
политическия ни елит – заради самото наказание. 
 А също за това, че той, Кадафи няма друг вариант, освен да освободи един 
ден нашите сестри: той се вкара в капан с тях и те за него и плановете му да 
подобри имиджа си пред САЩ и Европа, т.е. пред Запада, са ако не чак горещ 
картоф, парещ пръстите му и носещ морален ущърб, то най-малкото пречка. 
 Кадафи, поне така той си мисли, познава много добре какво представлява 
нашият елит, как много от водещите фигури се дебнат взаимно и гледат “кой 
ще го отнесе” и бъде свършен като политик, и кой ще докара медсестрите със 
самолета и ще стане национален герой и високорейтингов лидер на народа. 
 Ами защо Кадафи да не сключи сделка с бъдещия български Рейгън? И 
понеже изборите за президент са още много далеч, Кадафи може да направи 
същото с бъдещ премиер-министър. 
 И да отиграе ситуацията по начин, който най-добре служи на интересите му, 
носи му най-ярки емоции на мъст и наказание. 
 Ако допуснем, че сме на верен път, то нека да опишем какъв вероятно би бил 
този политик. Първо, с избора му Кадафи ще иска да накаже традиционните 
български политици - онези, които според него символизират сегашното 
статукво. Второ, този човек трябва да е добре приет на Запад и преди всичко в 
САЩ, за да е изборът му реверанс в посока към САЩ. Трето, човекът, избран 
от Кадафи трябва да е доста популярен у нас, за да има гаранция, че може да 
се бори за челно място сред новите лидери на народа, т.е. не може да е някой, 
изваден от небитието. Четвърто, става дума за личност, която е някакво, поне 
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частично отрицание на досегашната наша политическа система, на сегашната 
ни демокрация, че да представлява и една “гъргара” с тях. Пето, въпросният 
човек трябва да прави впечатление на сериозен, с когото може да си имаш 
работа. 
 Кой може да послужи на Кадафи в плана му да се подиграе с политиците ни, 
да поругае и срине политическата ни система?  
 Защото един силен наш арабист днес ми каза точно същото – Кадафи иска 
да срине нашата политическа система, да ни го върне тъпкано, да ни направи 
за смях, да ни унизи и надиграе. 
 Първо се сещам за Бойко Борисов... 
 Да добавим, че Бойко Борисов би съдействал и как да се преустроят 
демократично либийските специални и полицейски служби, как те да 
сътрудничат със западните и българските в борбата с тероризма, с трафика на 
наркотици, хора, оръжие. 
 И в един момент, когато въпросът с нашите сестри зацикли, когато 
търпението на обществото е на свършване; президент, премиер и външен 
министър са изчерпили надеждите, че са в състояние да сторят нещо, Кадафи 
праща личния си самолет на Бойко Борисов и той се завръща със сестрите и с 
триумф, а рейтингът му хвръква до небесата. Пътят до висшите етажи на 
властта за него ще е открит. Магията “Симеон” от 2000 г. се повтаря в ново 
превъплъщение, но с човек, който не обещава, ами действа, не стои със 
скръстени ръце, а решава проблеми. 
 Всъщност, не ни ли показва този на абсурден вариант колко уязвими са 
нашите политическа система и клáса, как процеси с ключова значимост са 
извън техния контрол и ги превръщат в заложници, без да има поне някакви 
възпиращи механизми. 
 Ширак скоро ще ходи в Либия. “България - каза Паси - само на Господ още не 
е поставила проблема ни с Либия.” Аз все така мисля, че България не е 
включила тежката си артилерия: своя държавен глава. Държавният глава 
апелира към държавните глави. А такива в Г-8, НАТО, ЕС, ОИК, Арабската лига 
– много. 
 Въпросът иначе може да застане ребром – да бъде наказан или външният 
министър, или цялата политическа система, вкл. президентът. 
 
 

За г-н Президента, 20.06.2004 г., Материал No. 129 
 Народопсихолози трябва да кажат защо хората живеят зле - както миналата 
година, а отношението им към правителството на НДСВ (ДПС се свърза по-
малко с кабинета) се подобрява, омеква, стабилизира се на едни съвсем 
прилични, добри нива. 
 Доскоро и аз смятах, че за всички управляващи най-важното качество е да 
управляват добре, решително, с явни резултати.  
 Сега започвам да мисля, че за народа сякаш има по-важни неща - да си 
умерен и симпатичен, да не сееш вражди. И дори да вършиш колкото се може 
по-малко, ако е възможно - почти нищо. Активното действие, демонстрацията 
на управление и власт изглежда се свързват с корупция, лошо отношение към 
държавата, гонене на лични интереси, безгрижие към народа. 
 Донякъде съм склонен да обясня това с унилото гражданско общество 
(повечето му структури са меркантилни, обвързани с външни интереси или 
морално или ресурсно корумпирани).  
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 Държава без обществено мнение (е, добре - без изразители на такова) е 
аморфна, внушаема. Субкултурата на най-тиражният ни вестик не само 
формира субкултурни вкусове, нагласи на умерено, всъщност на повърхностно 
задоволени всякакви потребности - и от умни анализи, и от добра 
информираност (информацията се подава със скрито напътствие как да се 
възприеме), и от голи мадами. Смес от “The Times” and “The Sun”, от “Die Zеit” 
und “Die Welt”! 
 Влияние оказват и много богатите хора, които са убедени, че за разлика от 
мутрите, техните пари са чисти, честни, законни. 
 Вече няма нужда, както сравнително безпартийно през 1993-1994 г. и после с 
партийни окраски или симулирани нагласи през 1995-1996 и 1997-1998 г., да се 
договаряш с властта да бъдеш пуснат до масата, на която се разпределят 
собственост и-или печалби – така, както най-бързо се ставаше “честен” 
богаташ. 
 Сега богатите са достатъчно богати и имат властта: или като част от нея, или 
като лобита и контакти в нея. Това ги кара да искат стабилност, спокойствие, 
узаконяване, легитимиране на техния статус на материален (ако може - и на 
духовен) елит на България - без революции и нов дележ, без жакерия и лудити. 
 И понеже това не може да стане само на ниво власт, защото отдолу винаги 
има риск от несъгласия, отчаяние, бунт, трябва психотерапия: Всъщност у нас 
не е никак зле; Нещата тръгват; “Отлепяме” от дъното; Каквото било по-рано - 
било, връщане назад няма; От Европа сме много далеч, но посоката е вярна; 
Има основание за оптимизъм. И това се внушава, социолозите го “улавят” в 
проучванията и сугестират: Има оптимизъм, бъди и ти оптимист! А българинът 
особено обича да е като всички. 
 Но и в НДСВ постепенно се научиха на политика, услади им се тя, включиха 
инстинкта за оцеляване. Най-ниските нива в рейтинга им, които бяха стигнали 
дъното, близко до точката на замръзване, - останаха сякаш в близкото минало. 
Разполагат с финансова подкрепа на богатите хора (някои са част от тях).  
 Усвоиха политическото инженерство, много са добри в PR-а.  
 Посланието им е “Успех”. Говорят за цели, визия, стратегия. 
 Не сочат колко са лоши другите; изтъкват колко са добри те. 
 Не сочат провалите на другите; изтъкват своите постижения. 
 Правителството бе декомпозирано – вместо да се показва като екип, сега на 
преден план излизат, биват хвалени няколко успешни личности: Велчев, 
Шулева, Паси, Кунева, в т.ч. Бойко Борисов. Премиерът е все по-далеч от 
образа на премиер, все по-близо до мъдрия баща (дори старец), който държи 
младите изкъсо, в пакет и дава на добрите от тях да се разгръщат и да успяват. 
Има някои по-неудачни министри, те са поприбрани в сянка; Абрашев е даден 
за разкъсване, като изолиран случай, като шут. Фон, на който успехите на 
другите изглеждат още по-големи. Изключението от правилото потвърждава 
правилото. 
 Добре звучи – лансирай успешните фигури, а неуспешните остави - да 
служат за фон, на който успешните изглеждат още по-успешни. Щом 
неуспешните вече не вършат работа и могат да те теглят назад – ти се 
освободи от тях и спечели от това. 
 Не е за подценяване тоя, който и от гафовете си съумява да извлече 
печалба, да ги обърне в своя полза (апартаментите); който не се страхува да 
каже: сбърках, не знаех, бях неопитен. 



 198 

 Не бива да се изключва възможността НДСВ да вземат един приличен 
процент на парламентарните избори и така не само да имат прилично 
присъствие в следващия парламент, но и да държат ключа на формулата за 
бъдещо дясно управление (да владеят ако не контролния пакет акции, то 
“златната” акция). 
 Ако е важно за мен кои и какви ще спечелят изборите, то не е от политически 
пристрастия - нямам залог или тръпка в тия избори. Но от гледна точка на 
президента по-добрият изход е ляво управление. Дясна победа: 1. Може да 
отвори фронт на президента, да дестабилизира страната; 2. Ще се приеме като 
неуспех и на президента; 3. Спечелването на президентските избори през 2001 
г. ще се преоцени с още по-голяма сила като случайно, като резултат от грешки 
на десницата, които тя не бива да повтори. 4. Ще обрече левицата на глуха 
опозиция и така ще понижи шансовете на президента за втори мандат. 
 Президентът следва своята неизменна линия на поведение.  
 Но страната се променя, средата – и тя, политиката - също. Това налага 
промени в поведението му. Може да се дебатира какви, но само ако е склонен 
да приеме, че те са необходими. 
  
 

За г-н Президента, 27.06.2004 г., Материал No. 130 
 Даже едно частно пътуване из Молдова, Украйна и Русия би могло да даде 
храна за сериозни политически разсъждения. 
 Онова, което се пише и говори е много по-различно от това, което се вижда, 
ако човек за малко се потопи в реалността.  
 Колкото пò на Изток пътуваш, в толкова по-изостанали места се оказваш: с 
все по-голяма мърсотия (а тоалетните са просто кошмар!), все по-голяма 
неоправия и все по-голяма беднотия.  
 Влизането в Молдова (граница, митница) е шок от миналото. Бива изнудване 
и анархия, но чак толкова! Между граничните пунктове Румъния-Молдова и 
Молдова-Украйна са само 800 м – а автобусът ги изминава за над 3 часа, т.е. 
със скорост 4 м/мин. 
 Въпреки дипломатическия ми паспорт и ясно изписаната там длъжност, и 
двата пъти при пресичането на границата с Русия имаше или тормоз, или 
неуважение, или някакви притеснения. 
 Дали беше от обида за “предателството” на България, дали от имперски 
руски комплекси, но никой друг освен руснаците не си и помисли да се заяжда, 
а някои направо ми козируваха. 
 На тях им събориха държавата, върнаха ги 30 години назад, свряха ги в 
ъгъла на геополитиката, а те: Альоша, та Альоша – защо му събаряте 
паметника?!  
 Макар че освен 2-3 типа с ментални увреждания, никой не е и помислял да 
събаря Альоша и той се възвишава от тепето. 
 Кои неща се набиват в очите в тази част на бившия СССР? 
 Първо, корупцията е повсеместна. Тя не е явление, а начин на живот, 
съществуване, оцеляване. Ако това там е корупция, то у нас са някои “недъзи” 
на политиката и икономиката ни и ние сме си невинни създания. А ако това у 
нас е корупция (тя е - силна и нарастваща), то там просто има криминализирана 
политика и икономика. Корупция е тогава, когато плащаш на администрацията - 
да работи по-бързо, по-правилно и в твоя полза; т.е. тя е смазка, която 
ускорява процесите и стимулира чиновника - по ненормален, неморален и 
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несправедлив начин. И при този тип корупция се вземат незаконни решения. Но 
по-често целта е да се вземе “правилното” от законните решения. 
 А там всички и всякакви решения (обикновено незаконни) се вземат с 
подкупи. Инак не е възможно да стане каквото и да е. 
 Да стане сина ти студент, да оперират майка ти, да получиш жилище - 
плащай! Не плащаш ли - страдай, пропадай, умирай! И няма: “Ами ако не 
искам?”. Всеки иска да плати, но не всеки може. Никой не се съпротивлява, 
защото ще изглежда глупак. 
 Второ, политиците и народът живеят в различни светове.  
 Хората не се интересуват от политика: убедени са, че от тях нищо не зависи, 
че политиците са продажни, а бизнесмените - бандити; че на политиците 
независимостта е им нужна, за да присвояват те, а не Кремъл благата на 
държавата; че лъжа и измама е демокрацията. Там мутри спокойно стават 
депутати. Всеки вярва (допуска поне), че Кучма е царëк, батько, бандит, че е 
бос на мафията, че е разпоредил да убият журналист. 
 Трето, шири се масово убеждението, че реално управляват силовите 
структури – милиция, разведки, генерали. Постоянно чувах: престъпността е 
под контрола на милицията и службите – наркотиците, проституцията, 
продажбата на алкохол - всичко се върши под зоркия поглед на МВР и  
наследниците на КГБ.  
 И така се пълнят лични, властови, партийни и бизнес сметки. 
 Когато проводнùкът във влака Харков-Адлер попита защо са се заяждали 
граничарите и му казах, че не знаят закона – тъй-като с дипломатически 
паспорт не е нужна виза за Русия, той рече: “У нас вся эта сволочь признава 
само един закон – парите!”. 
 Четвърто, там практически няма гражданско общество, нито обществено 
мнение като коректив на властта и управлението.  
 Това - самоорганизация, това - сдружаване за отстояване на някакви 
интереси: пълен абсурд. NGO - “это нахлебники”, те “само знаят да протягат 
шепи за просия пред Запада и САЩ”. 
 Пето, ако нашият народ (под натиска на реалността или при манипулацията 
на пресата, псевдосоциологията ... и псевдополитологията ...) вече се е смирил, 
че социализмът е минало свършено, престанал е да си мисли как се живееше 
нявга и да позволява на политици да експлоатират носталгията по онова 
славно време, то в бившия СССР все тъй хората гледат с мъка и обърканост 
назад, а ред политици съзнателно ги държат в това положение и им обират 
гласовете. Макар че и комунистите-политици там са хитреци, построили своите 
демократични замъци, паразитирайки върху болката по изгубеното време, по 
разрушените ред и родина. 
 Тази обърнатост на народите назад още повече затруднява пътя на бившите 
(европейски) съветски републики напред. 
 Шесто, САЩ (и Западът) с огромни усилия късат една след друга тия 
републики от Русия, ала го правят главно с лозунги за демокрация и пазарна 
икономика и без да спрат да черпят - задружно с местните партийни босове и 
олигарси - ресурсите на републиките. И с това доопорочават същите тези 
лозунги. 
 Седмо, макар че част от младите са превключили на бира и други по-леки 
напитки, алкохолът си остава страшен проблем. Самогонът, водката, спиртът 
превръщат стотици хиляди хора в психически и физически развалини, 
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унищожават се милиони човешки съдби, навсякъде има следи от масова 
дегенерация. 
 Безспорно, ние сме поне с 10-15 години напред спрямо Украйна и с 15-20 
години - спрямо Молдова. Ако това изобщо е някаква утеха. 
 
 

За г-н Президента, 04.07.2004 г., Материал No. 131 
 Вижданията на хора от различните среди, в които се движа: роднини, 
приятели, преподаватели; както и мненията на тия, с които се пресича пътят 
ми, не са представителна извадка. Ала те дават храна за размисъл - особено 
по средата на мандата. 
 Прави впечатление, че в разговори с мен се обозначават все по-често такива, 
които “не са гласували за този президент”. Аз се питам – това случайност ли е 
или вече не е срамно да си го признаеш – както може би бе при отличния старт 
на мандата? 
 Струва ми се, че подобни хора (не бих приел, че всички те са преднамерено 
недобронамерени) се вслушват какво се мълви из народа и почват да събират 
кураж: “Казвах ли ви!?”. А сред народа наистина вече се прокрадват признаци 
на брожение. 
 Иначе, при многобройните си срещи и дискусии се опитвам да разбера какво 
става, какво е отношението към президента, къде той (ако това е така) дава 
повод за критика и несъгласие. 
 Не твърдя, че съм се ориентирал добре, нито че вярно съм подредил по 
важност упреците, но факт е: тези упреци ги има. 
 - Обект на атаки е тезата за “социалния президент”. Смятах, че тази теза е 
много силно попадение, но сега мисля, че тя би могла да се обърне срещу 
президента. Виждам - президентът прави немалко като социален президент. Но 
това предизборно обещание може да стане фокус на остри нападки. Засега не 
зная обаче какво трябва да се предприеме срещу тая заплаха. 
 - Особено слабо място - което за жалост сред интелигентите вече е родило 
шеги, вицове и подигравки - са ордените, които президентът раздава. При това 
се критикуват не само отделни конкретни случаи (най-често насмешките са за 
ордена на Иван Славков ...). Напротив, говори се за цялостна девалвация на 
ордените и се правят изводи за президента, които могат да пуснат корени в 
цялото общество. 
 Затова трябва нещо да се измисли относно ордените – за да не се окажат те 
някой ден едно от малките камъчета, които...  
 - Следващ упрек е твърде честото появяване на президента по телевизията и 
радиото. Това от една страна явно изхабява образа, от друга - сякаш 
контрастира с реалните правомощия и реалната полза. Предозиране, 
престараване, преиграване – подобни оценки зачестяват. И постоянният 
въпрос: “Кога най-сетне президентът ще има разбиращ от своята работа PR?”. 
 - Друго, което среща възражения (то е свързано с горното), е изключително 
честото участие на президента в най-различни мероприятия. Постоянно ми 
говорят за “липса на критерии”, за “доволство, което заплашва да премине в 
самодоволство”, за “всеядност”. Президентът трябва да участва в събития, 
които отговарят на ранга му на държавен глава, а не да заприличва на “сватбен 
генерал”. В това отношение “царят бил пò в час”.  
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 Несъмнено - президентът не бива да се прави на аскет, но би трябвало да 
има съответствие между неговото излъчване и тежкото съществуване, което 
води огромна част от народа ни. 
 Просто поразява какви неща вече дразнят хората: и колко много и колко 
скъпи са станали костюмите, които президентът носел; и блокирането на 
движението - “То при Живков не беше така!” (сърдита реплика на доцент във 
Варна) и т.н. А тези и редица други примери може би започват да говорят за 
едно натрупване на критична маса минуси-негативи за президента, които могат 
да отшумят, но могат и да се сринат като лавина. 
 - Още по-изненадващ е ропотът срещу зачестилите изяви на т.нар. Първа 
дама. Обяснявам си го с отказа на голяма част от обществото да 
институционализира Президентшата (липса на традиции, антиамерикански 
уклон, а също и негативни емоции свързани с Костова, Стоянова). Заедно с 
това Президентшата е част и от политическия имидж на Президента. Вероятно 
тази президентша печелеше с излъчването си, като същевременно стоеше 
малко в сянка. (Скромността по принцип е едно от най-силно уважаваните 
качества на президента и той трябва доста да внимава да не разубеди народа, 
че това е негово вродено качество!). Изглежда на хората им идва твърде много, 
когато в една и съща емисия на “По света и у нас”, на БТВ, Нова ТВ, те видят в 
действие по отделно и президентът, и президентшата. 
 - Отношението на президента към националната сигурност.  
 Не крия, че тук много често попадам под кръстосан огън. За капак се случи 
генералският кадрил, който (неочаквано за мен) сериозно одраска образа на 
президента и в професионалните среди (“Играете си с генералите като с пешки. 
Като ги мачкате тъй генералите, ще демотивирате всеки в системата!”); и сред 
т.нар. обикновени хора (“Горе прекалихте - само с генерали ни занимавате 
всеки ден! България да не е Латинска Америка”). 
 Можем да продължим (бърза смяна на позициите, недостиг на запомнящи се 
акценти в дейността и прочие). Ала място за посипване на главата с пепел, за 
паника няма. Президентът е с висок потенциал, без груби грешки досега. Но 
ние навлизаме в период на повишена критичност спрямо президента и онова 
уважение, което досега сякаш му се падаше по право, вече ще се печели с 
много труд. Това изисква от президента по-малко премълчаване, снишаване и 
скриване и повече хладнокръвие. 
 
 

За г-н Президента, 11.07.2004 г., Материал No. 132 
 Кризата със заложниците е много сериозно изпитание, но е ясно, че страната 
ни все така ще се движи от криза към криза. Видя се що за политици имаме - 
папагали, готови до припадък да повтарят след Соломон Паси: “С терористи не 
се преговаря!”. Сякаш България е велика сила. Видяла жабата, че подковават 
вола. 
 Има и ред други проблеми – те не са толкова атрактивни, но се развиват 
ежедневно и е полезно да се следят. Да, тяхното обсъждане е добре да 
завършва с идеи: “Какво да се прави?”.  
 Често чуваме упрека на президента: “Е, това са констатации!”. Трябва да се 
знае, че анализът (явно той при нас се нарича “констатации”) е важен сам по 
себе си. Първото, което е нужно е: да се разбира какво става; да се изслушват 
гледни точки дори тогава, когато човек си мисли, че нещата и без това са му 
ясни. Най-добрата идея може да даде най-лош резултат, ако не е базирана 
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върху познаването на процесите. Докато вникнал ли е някой вътре в нещата, 
той и сам понякога може да роди идея за поведение. 
 Дори при днешното напрежение си струва да стане дума за един процес, 
каращ ме да се опасявам, че под страната ни се залага бомба със закъснител – 
подобна на тази, взривила се така мощно в края на 1996 и началото на 1997 г. 
Ставащото, впрочем, е в пряка връзка с тезата за “социалния президент”. 
 Бизнесмени, експерти, учени, колеги алармират за възможни последици от 
кредитите, които всички теглят “като обезумели” (и в НСО 80% от хората са с 
кредити). Това са задължения за 10-20-30 години, те се изплащат с по 200-300-
400 лв. в месец. По свой личен опит зная, че такъв кредит е непосилен за мен. 
 Доста пъти вече ме предупреждават: “Ще тръгне вълна един ден - от 
разпродажби на ипотекирани жилища! Тогава ще бъде масова трагедия. Вие 
мислите ли по този въпрос?”. Повечето кредити са вързани за основния лихвен 
процент, множество от тях са раздадени с поръчители (които също, ако нещо 
стане, са заплашени от наказателни мерки). Въпреки притесненията и на МВФ, 
банките все така изкушават хората с бързи и лесни заеми. А брокери твърдят, 
че вече в мрежата за продажба на недвижими имоти все по-често се въртят 
“изгорели” от заеми апартаменти. Резонен въпрос е: “А ако тази пирамида 
рухне?”. 
 Твърди се, че тези огромни количества пари, раздавани като заеми, не са 
само и толкова от реалната икономика, ами идват отвън или от организираната 
престъпност (наркотици, трафик на хора, проституция), или от контрабанда 
(главно стокова). 
 Много интересен е външният ресурс. Ако наистина са прави експертите, с 
които говоря, една огромна част от този ресурс са български пари, които са 
изнесени около и след 1989 г., а и по-късно – на Запад. Едно, че там лихвите са 
ниски, друго, че тези пари се нуждаят от легитимация и препиране. Финансови 
средства на западни фирми и банки също идват у нас, т.к. са привлечени от 
възможността да спечелят леко тук поради тия високи лихвени проценти на 
кредитната експанзия в България.  
 При лихви 3-4-5 пъти по-високи, съблазънта е изключителна. 
 Един проблем е, че много от тези кредити всъщност отиват за потребителски 
нужди, за здраве или образование, т.е. те се “изяждат” без да произвеждат нова 
стойност и без възможност за реинвестиране. Друг проблем е, че се стимулира 
жилищно строителство, което далеч надхвърля реалните възможности на 
страната. При масова неплатежоспособност на длъжници, банките ще се 
напълнят с отнети апартаменти, които те ще са принудени да продават на 1/3-
1/2 цена например, което е вече намек за схема, с която ще почне да гърми 
банковата система. Трети проблем е, че високите лихви карат нормални и 
честни бизнесмени, заложили семейна собственост - да изнемогват… 
 Има нюанси. Ако 1996-1997 г. големите играчи имаха големи дългове, 
срутиха банковата ни система, взривиха долара и се очистиха от колосалните 
си задължения, като фактически ги прехвърлиха на обикновения народ, а 
бедният Жан го отнесе, то сега длъжници са стотици хиляди (ако не милион) 
редови българи. Спорно е: Кое е по-добре за големите - дали да се пази 
стабилност в страната? Или да се тръгне към срутване, което може да се окаже 
колосален обир на народа. Преходът ни минава именно по схемата: Богатите 
постоянно прехвърлят щетите от него върху народа, а за себе си оставят 
печалбите. 
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 Раздаваният като заеми външен ресурс също (дали?) може да е повод 
външният фактор да иска стабилност в страната… 
 С други думи: макар че “Капитал” обсъжда “прегряването” на нашата 
икономика, малцина споделят този ентусиазъм. Нещо става в икономиката ни и 
то трябва да бъде обект на дълбок анализ. Ръст от 5% при липса на 
производство… Инвестиции в туризма (черноморското крайбрежие е полудяло: 
строи се на провала, без да има инфраструктура, ВиК и т.н., обезпечение на 
създаваната леглова база) – това изглежда ненормално и повече прилича на 
легализация на сиви пари с участието на една част, при това никак не малка, на 
политическия ни елит… Пропаганда на оптимизъм – а така се създава среда, в 
която хората стават по-доверчиви, по-смели, губят предпазливост… 
 Заедно с участието в ежедневните политически борби, ние трябва да имаме 
разбиране какво реално се случва в нашия икономически живот, за да сме 
готови за всякакви кризи. Дори ако можем - да правим оптималното за 
предотвратяването им. 
 
 

За г-н Президента, 18.07.2004 г., Материал No. 133 
 Някои институции в националната ни сигурност са постоянно експонирани, 
техните ръководители са вечно под напрежение.  
 Други структури обаче са много по-спокойни, ръководството им е освободено 
от строг надзор и сáмо се радва на живота.  
 Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) извън 
съмнение - за своите 5 членове (с 5-годишен мандат), за доста хора от личния 
й състав - е сред най-щастливите и синекурни места в нашата държава. ДКСИ е 
обвита с плътна черупка; не подлежи de facto на контрол; нейният щат току-що 
бе удвоен от 50 на 100 души; бюджетът й е огромен за хала на страната. 
 Ние не се преборихме за роля на президента спрямо ДКСИ и сега там 
нямаме нито влияние, нито възможности за контрол.  
 В закона е записано, че председателят на ДКСИ предоставя еднаква по 
обем и съдържание информация за дейността на комисията на 
председателя на парламента, на президента и на премиера, но нямам 
представа дали това се изпълнява. 
 Председателят на ДКСИ стои отлично в медиите, има добри лични контакти с 
ключови фигури в МВР и службите, създаде си авторитет в Брюксел... 
 И въпреки тази реални успехи, ако ДКСИ бе по-прозрачна, то това би било 
далеч по-полезно и за работата й, и за страната. 
 Може да се допусне, че удвояването на щата е необходимо, нищо че 
повечето държавни институции се тресат от слухове за съкращения. Но 
проблемът не е само в бройките. И досега една част в ДКСИ (главно хора от 
службите) работи в ужасно напрежение, а друга, по-голямата, си живее живота, 
някои хал хабер си нямат от това, с което се занимават. ДКСИ не прави 
изключение от останалата администрация с назначенията без критерий, по 
случаен принцип и по роднинска, любовническа, земляческа, партийна линия... 
 В ДКСИ правят уникални ремонти на кабинетите, мебелите са по каталог, 
претъпкано е с прескъпа техника за наблюдение и следене. Вървят тежки 
ремонти на служебни жилища за тежки шефове - за сметка на ДКСИ, сигурно с 
намерения после за купуване.  
 Купени са седем и се купуват още седем скъпи автомобили. Дават си в тесен 
кръг постоянни парични награди и си докарват добри доходи. Петимата 
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началници и няколко приближени са вечно в чужбина: посолства, т.е. 
организационни единици – дал Бог и те трябва веднъж да се обиколят за 
инструкции, втори път – за да се провери какво смятат да правят, трети път - да 
се види как върви работата и четвърти – да се убедят как е направено. През 
това време работата стои - защото няма кой да подпише допуски и други 
документи (напр. за индустриална сигурност – изискват се с десетки при всеки 
търг по обществени поръчки).  
 Още не са обучени много от служителите по сигурността и почти никой, 
работещ с класифицирана информация. Законът обаче го изисква. Проверка от 
НАТО ще ни създаде проблеми. 
 ДКСИ не контролира и не ускорява изготвянето на справки, нужни за 
издаване на допуск. Да, службите са претоварени, но ДКСИ трябва да ги 
подтиква, защото забавянето на допуските спира процесите, влияе негативно 
на институциите и бизнеса. 
 ДКСИ не осъществява методическото ръководство как да се класифицира 
една информация. Макар повечето информация да е за степен “поверително”, 
сега всеки се презастрахова със “секретно” или “строго секретно”. Това 
поражда после значими проблеми при ползването и съхраняването на 
информацията. 
 ДКСИ проявява субективизъм в издаването на сертификати и може да служи 
за инструмент за разправа с неугодни лица. 
 В ДКСИ се грижат много за своя PR – за това срещу солидна сума на 
граждански договор е назначено външно лице... 
 Но и най-добрият PR в един момент няма да скрие кухините. 
 Законът за защита на класифицираната информация е добър закон, но той 
не е свещена крава и се нуждае от ремонт. При тези промени трябва да се чуят 
хората, които реално прилагат закона. Голям дефект на ДКСИ е, че в нейното 
ръководство бяха подбрани и хора без грам понятие от материята и без 
управленски опит, а някои – и без особен жизнен опит. Подобни хора улучиха 
шестица! Никакви грижи, никаква работа, никакви знания, но пък супер заплата.  
 А хора с безценен опит и морал вдигат бариери за 100 лева. 
 На ДКСИ е направен одит и са установени нарушения, има и наказателен акт. 
Добре е актът да се види. Ала голяма част от нещата са правени законно, но в 
разрез с морала и тежкото битие на хората. Законът не забранява харчене на 
огромни суми за коктейли, за букети и подаръци за рождени и именни дни на 
всеки с важен пост... 
 Законът не забранява и шпиономанията..., нито доносничеството, особено 
ако то се толерира... 
 Както навсякъде, така и в ДКСИ хората треперят от страх за мястото си, 
скришом споделят какво става там и питат - дали знаем за тези работи? 
Въпросът е дали тази неща могат да бъдат променени? И дали можем някак да 
помогнем за това… 
 
 

За г-н Президента, 25.07.2004 г., Материал No. 134 
 Практически всички преподаватели от Военна и Полицейска академии, от 
ВСУ, с които разговарях тези дни, са смущаващо единодушни: страната скоро 
може да бъде ударена от терористите. 
 Нека приемем, че това се дължи на бързо растящата масова психоза и че е 
резултат не на сериозен анализ, а на интуиция. 
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 Но е факт: обществената психика се накалява и президентът трябва да 
отчита този нюанс. Иначе словата му драстично ще се разминат с това, което 
мисли, очаква, иска да чуе народът. 
 От тези разговори мога да направя някои важни обобщения. 
 - Критично е мнението на преподавателите за казаното от президента в 
Германия по повод Интернет-заплахата към България. Въпросите: Защо не се 
поучи от Квашневски? Защоказва тези неща точно в Германия, която не участва 
в Ирак? Кой му дава такива съвети? Винаги ли и в бъдеще той ще коментира 
сайтове, щом безумец или хакер пише срещу нас?  
 - Често сочат колко по-гъвкави и хитри от нас са в Румъния. Румъния е с 
много по-голям контингент в Ирак, силно проамериканска е (вкл. по 
Международния наказателен съд), но нито й нападат базите в Ирак, нито й 
застрелват патрули, нито й обезглавяват шофьори. 
 - И Симеон показвал по-добро стратегическо мислене от нас и по-вярно 
тактическо поведение – сякаш по Ирак е “ни при чьом”... 
 - Сред преподавателите се шири мнението, че главният секретар на МВР е 
“оплескал” нещата със заложниците, че авантюрата му ще хвърли сянка по 
президента... Мнозина у нас вече трупали факти, догадки и доноси за “мисията” 
по адрес на генерала. 
 - България е много отличима, изпъчена като участник в Ирак и 
проамерикански сателит. Всяка похвала на Колин Пауъл, на Кондолиза Райс е 
не просто дразнител, а почти озверяване на терористите спрямо нас. Като 
добавим поведението ни в СС на ООН..., прокъсаната ни система за защита, 
охрана и ред, то ставаме удобна и лека за терористичен удар мишена. 
 - Напълно вероятно е ако нещо се случи със страната, след време то да се 
оцени като четвърта национална катастрофа. САЩ ще загубят тази война 
(Франция, Германия, Русия, Индия, Китай – всеки по своему и донякъде очаква 
такъв край). Заедно с тях губим и ние. Нашето бъдеще е Европа, Европейският 
съюз. “Връзването за американската колесница” може да проиграе 
европейските ни шансове, защото поражението ще увлече цялата политическа 
система, на власт ще дойдат ултра-националисти, патриотари и изолационисти, 
а това ще ни затръшне вратата към Европа. 
 - Оценката на моите събеседнцици е, че Соломон Паси си играе своята игра 
и е праволинеен, докато президентът се нагажда към ситуацията и по-скоро “тя 
го води за носа”. Позицията му по Ирак, дори от тези, които я смятат за 
единствено възможната в този момент, се оценява като: “Ще стоим в Ирак, 
защото вече сме в Ирак”. Или както го каза един преподавател: “Няма да 
мърдаме, защото колкото повече мърдаме, толкова повече ни влиза!” Можело 
ли това да е позиция, политика, стратегия? По-скоро е път за никъде, тъй-като 
военната ни мисия в Ирак била обречена на провал. Кога е успявала политика, 
водена на инат и в противоречие (при това задълбочаващо се) с настроенията 
в българското общество… 
 - Засега сме пропускали шансовете да започнем постепенно 
преформулиране на мисията (нещо неизбежно). По този начин крайната 
позиция на президента е в разрез с логиката, тя го подрежда сред ястребите в 
политиката. Предлага се (за което и аз съм ратувал) президентът да заговори 
за краен срок на военното ни присъствие в Ирак, за постепенно съкращаване на 
военните задачи и придаване на хуманитарен характер на мисията. Нужно е 
европеизиране на позициите на президента. 
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 Дори атаката срещу нас да не се подлага на съмнение, няма общо мнение 
кога, как и къде ще бъде тя... 
 По-важна от всички мерки за противодействие е политиката. Вярната 
политика в този момент е най-надеждната защита от терористичен удар. 
 Ислямският тероризъм е не просто опасен, а страшен. Това изисква да си 
направим точен план как да предпазим България от неговия удар, да си 
изясним как всъщност страната е по-защитима: с повече твърдост или с повече 
гъвкавост по Ирак. И дали това е нашата война, че ние да го отнесем заради 
нея. 
 
 

За г-н Президента, 01.08.2004 г., Материал No. 135 
 Жестокият разстрел [на Бай Миле и хората му] показа колко измамна е 
оптимистичната картина за страната, която вещаят придворните политолози, 
социолози, икономисти. И политиците, опиянени от членството в НАТО и 
близостта на ЕС виждат нещата много по-розово.  
 Съществуват две Българии - политическа и реална. В едната има икономика 
с висок ръст; в другата - висока безработица. В едната съсипват следствието; в 
другата вилнее престъпност. В едната има огромен паричен резерв; в другата 
хора са без пари за лекарства. В едната има политически сделки по модел 
“Софиянски” - всички край масата, за всекиго кокал; в другата - омерзение от 
политиката. В едната пред сградите на властта има десетки луксозни коли; в 
другата - рано като разхождам кучето все повече срещам клошари - бързат кой 
пръв да рови в кофите за боклук; или луди, които си говорят сами, или 
разкарвани по домовете проститутки. Това не са “само констатации”. Такава е 
държавата, за чийто държавен глава работим. Политикът не е длъжен да ходи 
с печално лице и мизерно облечен заради тежкото дередже на народа, но 
трябва да си дава сметка и да личи, че си дава сметка за истинското положение 
в страната... 
 Призивът на президента към нас “Давайте идеи какво да се прави!”, говори 
повече за визия за поведението ни като ре-активно, на тактическо ниво. 
 С тези идеи – как да се постъпва в конкретна ситуация, ние заедно със 
Соломон Паси затънахме в Иракското блато; България е сред първите няколко 
държави в света като мишена на фанатици. И без паника и фатални прогнози, 
трябва да се молим да няма нова касапница в Кербала, момчетата да не станат 
курбан, а 27 декември да не се окаже само дребен инцидент в сравнение с 
някои бъдещи сценарии.  
 Главното е да имаме стратегия. От нея трябва да се изведат няколко важни 
приоритета. При огромната работоспособност на президента тогава пак може 
да има мероприятия всеки ден, но те ще са частици от пъзел, а не събрани в 
чувал, от който постоянно нещо се вади, без най-често да се разбира идеята.  
 Външнополитическата дейност се възприема като гонене на количество: с 
колко президенти и други лица сме се срещали...  
 Така е и с вътрешнополитическата активност: колко общини и събития са 
посетени. Усещането е за отмятане и слагане на птичка, за акцент върху 
количеството в ущърб на качеството.  
 И администрацията ни е ориентирана към събития, а не към процеси. Тя 
изглежда повече като мини-правителство, което избира да се произнася по 
въпроси, по които му е полезно или приятно да го прави (или пък е неизбежно 
да не го направи). 
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 Нашата администрация повтаря схемата на предходните, но нито Желю 
Желев, нито Петър Стоянов имаха амбиции да са готови да се изкажат по всеки 
проблем на ежедневния политически живот.  
 Секретарите, както съм писал - са като спици в колело. Те се въртят заедно, 
но без да се докосват и сближават; всичко се събира в центъра; отношенията 
са формални, отчуждени; не се знае кой какво работи - случайно научавам, че 
някой друг “отговаря” за НСО; често 2-3-4 секретари независимо един от друг 
пишат едно и също. 
 А може да има 4 водещи структурни звена, всяко с водещ секретар, който 
координира дейността на звеното (останалите секретари са му в ресора): 1. 
Вътрешна политика - връзките с държавните институции, местното 
самоуправление, партиите и гражданското общество, с неорганизираните 
граждани. 2. Икономика - икономика, бизнес, индустрия, финанси, социални 
дейности, хора с увреждания, наука, образование и култура. 3. Национална 
сигурност – обществен ред, сигурност, отбрана, ВПК, външна политика, 
класифицирана информация. 4. Правен съвет (подпомагащ експертно и 
секретарите) - укази и законодателство, съдебна система и Конституционен 
съд.  
 Кой е главният секретар на Белия дом и може ли той да строява Кондолиза 
Райс? И да седи до президента при срещи на 4 очи?  
 Главният секретар организира дейността на президентската администрация и 
не влиза по същество в проблемите, камо ли да е винаги най-близо до 
президента на срещите или пък той да провежда заседания на работни групи по 
даден проблем. 
 Началникът на кабинета на президента организира работата на президента, 
той е винаги с него, дясната му ръка, създава подготовката за срещите и 
събитията (опорни точки, позиции). 
 Президентът е държавен глава. Неговата надпартийност не е просто замяна 
на лидерството на една партия с лидерство на една сумарна общност от всички 
български граждани, която се мисли като партия с 8 (вече 7) млн. членове. 
Интересите на подобна количествена общност пак са политически, прекалено 
общи и размити. И ако нейни части решат, че не си ги виждат отстоявани, те ще 
започнат да се отлющват от нея, да се топи електоралната подкрепа. Потребно 
е лидерство на качествена общност – а това означава ново качество на 
поведение, ново ниво: не политическо, а държавническо. Моето притеснение е, 
че президентът си остава политик номер едно, но не успява да стане 
единственият държавник. Първи сред политиците - това е относителна 
величина: зависи от фона, от конкуренцията, от нивото. Държавникът е 
абсолютна стойност: зависи от делата.  
 По проблемите на демографската криза политикът приема Яне Янев, а 
държавникът - Минко Минков. 
 
 

За г-н Президента, 08.08.2004 г., Материал No. 136 
 Нарастващото ни обвързване със САЩ изисква все по-добро познаване на 
тази държава. Ето защо е важно как тя е видяна от хора, имали възможността 
да живеят известно време там. 
 - Най-силното впечатление е масовата психоза, всеобщата побърканост на 
тема сигурност/безопасност. Мерките просто са изключителни и на всяка 
крачка. На покрива на Белия дом се разхождат въоръжени командоси и има 
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ракетни установки. Полицейското (униформено и цивилно) присъствие 
подтиска. На аерогарите е ад, проверките са тотални и продължителни. Европа 
е един тих и невинен остров в това отношение – в нея цари спокойствие, все 
още няма и помен от тази US-истерика. 
 - От хората в ежедневния живот, в научни институти, в NGO, в средния и в 
малкия бизнес не може да се чуе, никой не казва добра дума за Буш – оплакват 
се, че той им е отнел много от правата и свободите. Правило е за Буш да се 
говори с ирония и дори присмех, да се обсъждат интелектуалните му 
способности. Въпреки честите предупреждения на големите умове, че Буш е 
нещо много сериозно, за да се отнасяш несериозно с него. 
 - Новините за външната политика са в реда: Ирак, Пакистан, Афганистан. 
Шири се и се разширява възгледът, че Америка не трябваше да започва 
войната в Ирак, че Ирак не си струва. Европа зримо отсъства от приоритетите 
им и се обсъжда на глас трансферирането на интереси на САЩ от Европа в 
Азия. 
 - В най-висшия смисъл на понятието, американците са много свободни хора - 
да се сдружават, да се възползват от правата, дадени от демокрацията. Затова 
пък са изцяло подчинени на дребните, но стриктни, необжалваеми, понякога 
ужасни норми, ограничения, правила, които регулират цялото им ежедневие. 
Този строго налаган, контролиран (с глоби и санкции), спазван ред наистина 
улеснява хората, ала ги роботизира и стресира. 
 - Американците са любезни, не ругаят, не викат и се държат мило, топло, 
обясняват подробно всичко и на непознати хора. Но не се сприятеляват, не се 
отварят към теб, не те допускат близко, не те канят на гости. Ти си оставаш за 
тях чужд човек. 
 - Конгресът работи изключително прозрачно. Депутатите са прекрасно, до 
детайлите, подготвени по обсъжданите теми. Те са богати, образовани и 
страшно отговорни. Дейността им е на показ - различни ТВ канали показват 
постоянно парламентарните дебати; всеки, който иска да знае как е гласувал 
едни депутат може лесно да провери. Наистина депутатите са на служба на 
избирателите и са почти техни слуги. Обществото не смята за даденост 
демокрацията, държи на нея, опазва я и я отстоява. Хората вярват на 
политиците си и държат на почтеността им. Политик, излъгал своите 
избиратели е вече свършен политик. 
 - Как с горното се връзва голямата Лъжа за Ирак - оръжията за масово 
унищожаване? Ако Буш бъде победен на изборите, то ще е и заради Лъжата. 
За страничния наблюдател се създава силно усещане, че новият президент 
може да се казва Кери. Базира се на разочарованието от тази Лъжа, с която 
Буш вкара САЩ във война. Все повече и повече хора почват да наричат 
претекста на Буш да нападне Ирак Лъжа. И това е най-силният аргумент в 
полза на тезата на тия, които смятат, че човекът от Тексас няма да спечели 
втори мандат. Гласуването според тях навярно ще бъде anti-Буш, а не pro-Кери. 
За Кери е лошо, че той е просто без каквато и да е харизма – надеждата е, че 
Едуардс ще му помогне със своята харизма. 
 - Но да не отписваме окончателно Буш. Той е представител на най-богатите 
прослойки на САЩ, големите пари от петрола и оръжейния бизнес, еврейското 
лоби, медийни магнати стоят зад него. Плюс силното национално чувство и 
самомнението на американците, че са велики и мисионери, които имат право 
да се разпореждат със света и да го учат на демокрация. И че по време на 
война нацията не трябва да сменя своя лидер. Историята на САЩ сочи, че 
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войната е най-добрият начин да се вдигне до небесата рейтингът на 
президента: напр. Рейгън.  
 - Чувства се изместване на акцента (на ниво наука и масово съзнание) от 
тероризма като средство и метод, към исляма като идеология и система от 
възгледи. Заражда се виждане, че ако тази религия проповядва смърт, насилие 
и хаос, трябва да се промени отношението към нея, да й се отнемат някои от 
свободите, макар че в САЩ са за пълна религиозна свобода. 
 - САЩ са убедени, че демократични институции могат да се изградят 
навсякъде и го правят упорито, енергично и искрено. 
 - В САЩ NGO секторът е много силен; ползва се с огромен престиж, 
държавата има с него явен флирт, тя го е създала и го крепи като контрапункт и 
коректив на това, което тя прави. Чрез него държавата се разтоварва от 
функции, дава му да мениджира правителствени програми, да разпределя 
ресурси по тях: в социални, здравни, образователни, културни проекти. 
 - Антисемитизмът за US-истаблишмънта е много важна тема – силно е 
притеснението за някои подобни процеси в Европа. 
 - Макар да ни заливат с порно и секс, американците за себе си са пуритани: 
по ТВ практически няма да видиш целувка или голо рамо: порното е възможно, 
ако си платиш за даден канал, продаван обаче извън всички пакети за 
обществено ползване. 
 - България в САЩ се приема като нормална страна, която вече не е от 
особен интерес (стига да стои в Ирак), която “и да си избира идиоти, го прави 
по най-демократични процедури”. 
 
 

За г-н Президента, 15.08.2004 г., Материал No. 137 
 Вярно е, че политикът не е длъжен винаги да подтичва след общественото 
мнение, да му угажда, а трябва да е лидер, т.е. да води, да поема риска на 
непопулярните и трудни решения. 
 Но и да се прави политика в разрез, дори напук на мнението на хората 
означава разминаване с нормите на демокрацията. 
 Няма формула за златното сечение между отчитането на гласа на народа и 
самостоятелното действие, но голяма е тук ролята на видни личности, с 
доказана дълбочина на мислите, с умение да вникват в процесите и влияят на 
развитието им. 
 Всеки, дори най-мъдрият може да сгреши, ала когато имаме критична маса 
умни и отговорни хора, не споделящи начина, по който се прави дадена 
политика, струва си да се замислим. 
 Да чуем какво мислят ярки имена, които са толкова различни и значими: Курт 
Вонегът, Джордж Сорос и Збигнев Бжежински. 
 Големият писател Курт Вонегът: “В резултат на безсрамно 
фалшифицираните избори в щата Флорида, където на хиляди афро-
американци чрез произвола на властта беше отказано правото да гласуват, ние 
днес се показваме пред света като горделиви, подсмиващи се, надменни и 
безжалостни военни, безнаказано дрънкащи оръжия с ужасяваща мощ. Из 
целия свят ни ненавиждат и се боят от нас не по-малко, отколкото по времето 
на нацистите. Нашите неизбрани лидери смятат за недочовеци милиони хора 
само заради тяхната религиозна и расова принадлежност: тях можем да ги 
убиваме, осакатяваме и изтезаваме, да ги хвърлим в затвора и правим с тях 
всичко, което поискаме. Ние смятаме за недочовеци и своите войници – не 
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заради тяхната раса и религия, а за принадлежността им към низшите класи. 
Лесно е да ги изпратим където пожелаем, да ги накараме да правят каквото 
пожелаем! Какво можем да кажем на нашата младеж сега, когато всички пари 
на страната и на корпорациите, са завладени и присвоени от психопатични 
личности, т.е. от хора, лишени от съвест и чувство за жалост?” 
 Големият финансист Джордж Сорос: “Администрацията на Буш, съзнателно 
спекулира със събитията от 11 септември и води политика, която 
американската общественост изобщо не би приела при други условия. Тя 
поставя под угроза и нашите ценности, и нашата сигурност. Тя носи заплаха на 
целия свят. САЩ могат да загубят своето доминиращо положение само от 
собствени грешки. Точно тях днес прави страната, намираща се в ръцете на 
групичка екстремисти, чиято хипертрофирана представа за мисия е 
съизмерима с тяхното лъжливо чувство за увереност. Злоупотребявайки с 
положението, което САЩ заемат в света, екстремистите отслабват нашата 
нация, а не я правят по-силна. Тия екстремисти се ръководят от примитивен 
извратен мироглед - социален дарвинизъм: Животът е борба за оцеляване, а 
главен инструмент в тази борба е Силата.” 
 Големият политолог Збигнев Бжежински: “Авантюрата на Буш донесе 
катастрофичен ущърб на националната сигурност на САЩ. Не само 
зашеметяващи, но и зловещи са данните от проучванията на общественото 
мнение, говорещи за остра враждебност към САЩ не само от страна на 
арабите, но все повече и в мюсюлманския свят като цяло. Сред населението на 
Близкия Изток има значителни промени в самосъзнанието - първостепенна 
роля в него почва да играе не национализмът, а ислямската им религиозна 
идентичност, много често от най-радикален вид. Повсеместното използване на 
израза “война с тероризма” препятства всеки сериозен анализ на най-важните 
заплахи, с които се сблъсква Америка. То освобождава Буш от вникване в 
политическите причини за терористичната дейност. Това е нискочела политика 
- безразсъдна в исторически план. Тя разпалва пожара в Близкия изток, води 
до нагнетяване на антизападните страсти сред мюсюлманите и до 
международна изолация на Америка. Тя заплашва благополучието на САЩ.” 
 Цитирането на тия разсъждения е само ново доказателство, че и без да се 
чака присъдата на Историята, вече започва да се избистря оценката за войната 
на САЩ в Ирак. Сбъдват се предупрежденията (вкл. и моите), че 
разделителната линия за приноса и значението на един политик ще минава по 
неговата позиция спрямо тази война. Като политически, икономически, военни, 
морални щети Ирак най-вероятно няма да се сравни с Виетнам, но сякаш става 
очевидно, че и “авантюрата” на Буш ще получи същото клеймо – грешка, 
провал, заблуда, глупост. 
 Още не е късно нашият президент да се измъкне от блатото, в което се 
оказа, изминавайки за година пътя от стратегически вярната позиция на не 
приемане на тази война до тактически грешната позиция на оставането ни в 
Ирак неизвестно докога. 
 “Ирак не си заслужава. Да се измъкваме от там!”, писа не кой да е, а Мортън 
Абрамовиц (съветник на косоварите в Рамбуйе) и не къде да е, а в “The National 
Interest”. Ирак наистина не си заслужава да се окаже Ватерло за политик No. 1 
на България. 
 Ирак ще влезе в предизборната кампания (дано не се случи това да стане с 
ритник по вратата на политическата ни класа!).  
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 Което значи, че партиите ще заемат целия спекътър нюанси по въпроса, с 
типичната радикализация. Ирак няма да е повод за национален консенсус! А 
когато не остане незаета ниша, то каквото и да каже президентът - ще бъде 
присъединяване към нечия позиция. С всичките рискове на закъснялата 
реакция… 
 
 

За г-н Президента, 22.08.2004 г., Материал No. 138 
 След внезапната смяна на ген. Димитър Владимиров, в НСО протичат много 
сложни процеси, задълбочаващи кризата там. 
 От една страна, това е твърде важна служба, която охранява върха на 
държавата (макар че се е разпростряла в прекалено широк периметър от лица, 
ползващи услугите й...). 
 От друга страна, това е едната от двете национални служби, които са “към 
президента” и всичко, което става в нея така или иначе ще засегне президента, 
като може да му причини щети. 
 И без това от 10 експерти 9 са на мнение, че е абсурд НСО да е към 
президента. В МВР пък всички смятат така. Ето защо - ако нагнетяващото се 
напрежение в НСО изтърбуши капака на врящата тенджера под налягане, 
каквато днес все повече е НСО, то дискусията за мястото на НСО ще бъде 
предрешена... 
 В НСО има дълбоко разцепление по различни признаци - на стари и на 
млади; на хора на предишния началник и на хора, чието кариерно и 
професионално развитие той е подтискал; на фаворизирани след смяната и на 
такива, които са се надявали те да заемат ръководни постове; на качвали 
стъпка след стъпка йерархията и на политически протежета; на работещи на 
една заплата и на подработвали при групировки и бизнесмени; на охранители и 
на шофьори и т.н.  
 Упрекват ме, че Президентството продължава да остава безучастно. С мен 
се споделя, че в НСО моралният климат и доверието падат ежедневно, 
конфронтацията расте и дезорганизацията - също. За мотивацията и 
психическите нагласи - да не говорим. 
 Отделни групи хора или индивидуално казват това на медии и партийни 
лидери. Натрупва се вече критична информация, която всеки от нейните 
получатели ще се опита да използва за свои си цели... 
 Във времето на тероризъм НСО трябва да е много по-добре оборудвана, в 
много по-добро психологическо състояние. Там сега момчетата не си вярват 
един на друг, екипите понякога са несъвместими, дори деморализирани. Аз не 
мога да преценя, но наистина мнозина в НСО са на мнение, че от опазващите 
президента има какво да се желае: като физическа готовност и умения. Също 
така - без да оспорват правото на президента кому да доверява своята 
безопасност, те са убедени, че той би трябвало по-добре да преценява хората, 
да не се води най-напред от човещина в подбора, защото утре - в тежък момент 
личната му сигурност може да се окаже подложена на риск. 
 Ставащото в НСО извиква на дневен ред един много сложен въпрос: а какво 
всъщност означава НСО да е към президента?... 
 Защото ако афера от мащаба на “Гном” хвърля сянка върху министър 
Петканов, то подобен скандал в НСО или НРС ще рефлектира мощно по 
президента. Президентът пряко отговаря за тия две служби и трябва да 
извършва строг контрол над дейността им. 
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 И да не съм аз секретарят по национална сигурност, пак ще продължавам 
както в годините преди (и след това) да твърдя, че в осъществяването на 
контрола, във взаимодействието с тия служби, в своевременната 
информираност за процесите в тях, президентът се подпомага от секретаря по 
националната сигурност. 
 Всъщност, в НСО мнозина предполагат, че това е така и се опитват да ме 
информират за ...ставащото в НСО, но като виждат, че аз не се намесвам, си 
мислят, че и на мен не ми пука какво става там – нали всеки у нас си гони 
личния интерес, за останалото: колкото – толкова. 
 Но и без да гласува доверие на секретаря си, президентът е призван да се 
намеси в ситуацията в НСО. Първата му задача е да накара лидерите на 
конфронтиращите се групи да седнат на масата и си подадат ръце: тези, 
облечени във власт да не се разправят с всички груби и префинени начини със 
своите опоненти; а онези, които са в опозиция – да не задълбочават 
разцеплението и да не пречат на работата на ръководството... Без да 
драматизирам нещата, имам основания да се опасявам, че НСО в това си 
състояние може да се окаже за президента като бомба със закъснител. 
 
 

За г-н Президента, 29.08.2004 г., Материал No. 139 
 Във времето на зачестяващи терористични актове, у нас има едно звено, 
което по название трябва да се бори с тероризма - това е Специализираният 
отряд за борба с тероризма (СОБТ). 
 В СОБТ сравнително неотдавна бе сменен командирът и на мястото на 
известния със своите добри отношения с главния прокурор ... Филко Славов, 
сложиха много порядъчния професионалист Георги Узунов. С тази смяна СОБТ 
бе стабилизиран, а момчетата се сплотиха. 
 Въпреки това обаче, състоянието на СОБТ - психологическо, кадрово, 
ресурсно, мотивационно - никак не е задоволително.  
 Момчетата не крият, че им остава една-едничка надежда - президентът. И 
президентът е морално задължен да откликне. 
 Впрочем, това трябва да стане и поради опасностите, които дебнат страната. 
Тероризмът е с много грозно лице, той пълзи към нас и щом правителството и 
МВР нехаят за СОБТ, то нека поне нашата институция да застане лице в лице с 
момчетата. 
 Казах “МВР” не случайно. То е абсолютна мащеха за СОБТ и се държи към 
него като към доведено дете. Това отношение на МВР е трудно да се разбере, 
макар че отчасти може и да се обясни - защото СОБТ мина през различни 
фази, сред които бе използването за щяло и нещяло, че даже и за политически 
поръчки, а пък сега махалото е залитнало в обратната посока. 
 Без Бойко Борисов, другите висши началници в МВР представа нямат за 
какво служи СОБТ или не им пука за него - те най-често са случайни, за кратко 
време в МВР, МВР за е тях е стъпало в кариерата или в бизнеса. 
 Много по-неясен е проблемът с Бойко Борисов! Не зная какви са истинските 
му мотиви да води тази политика на принизяване и дискредитиране на СОБТ - с 
помощта на верни медии и чрез дирижиране на кампания от слухове. Но се 
ширят редица версии, предположения, спекулации: 1. Бойко Борисов се бои от 
СОБТ, понеже СОБТ може лесно да премаже съзвездието “Ипон”, ставащо 
първа частна армия, заела се с охранителна дейност в половин България; или 
2. Бойко Борисов е имал преди време разправии със СОБТ и затова не го 
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обича; или 3. Бойко Борисов не се ползва с особено уважение и доверие в 
СОБТ, тъй-като момчетата най-добре от всички са наясно с него, а за тях 
2+2=4, те не цепят басма никому, казват всичко в очите; или 4. Бойко Борисов 
не се ползва с авторитет в СОБТ като специалист в много от въпросите на 
вътрешния ред; или 5. Бойко Борисов не държи на СОБТ, защото не може да го 
използва без разрешение на министъра.  
 Какви са главните проблеми на СОБТ?: 1. СОБТ води много напрегната 
ежедневна подготовка (видях една демонстрация), а ги мъчи бездействие, 
никой не ги ползва за нищо, чака се акт на тероризъм - но как ще действат те 
тогава, без проверка на способностите в реални действия; при това законът 
позволява използването им в помощ на МВР в редица ситуации! 2. СОБТ е 
изключително зле оборудван, в МВР все за него нямат и лев, ако си купят нещо 
– правят го със собствени средства; случи ли беда като тая в Дубровка или 
акция от какъвто и да е друг род, направо отиват мърцина, разчита се главно на 
умения и самопожертвувателност - като пушечно месо. 3. Заплащането в СОБТ 
е малко – до 500 лв.; момчетата са млади, с 1-2 деца, от провинцията, без 
жилища, затънали в кредити и дългове; това ги кара да работят за бизнесмени 
“докато ги хванат”; така че картината е като в НСО – наказанията и уволненията 
не са решение, т.к. причините остават, а те са социални, парични. 4. Държавата 
се е дезинтересирала от СОБТ; там не се чувства подкрепата й, напротив – тя 
допринася за демонизирането им, като спомага каквото и да стане, да се 
приписва на баретите. 
 Трябва да се гледа истината в очите - работата на 2-3 места е правило, а не 
изключение! Това е проблем не само за СОБТ или НСО, а за цялото МВР. 
Само че едно е видни трибуквени босове да работят заедно с фактори в МВР; 
друго - момчета да рискуват като шофьори и физическа охрана на бизнесмени - 
случаят с много свестния шофьор на Костов, а после на бай Миле (впрочем, и 
този пореден труп никога не е бил барета, макар да имаше спекулации, 
процедени от най-високо в МВР). 
 Като способности и професионализъм баретите от СОБТ не отстъпват на 
баретите от техни аналози в ЕС, НАТО и Русия. Ала като екипировка и 
заплащане, като защитеност от закона, социално и здравно осигуряване, те са 
на светлинни години от тях. Нещо повече - в практически всички държави 
съответните части са и по-големи, и на по-голяма почит – и не само в ЕС, НАТО 
и Русия, а и в Румъния, Сърбия, Македония и Албания. 
 Върховният главнокомандващ трябва да е по-активен когато става дума за 
ключови структури от системата за национална сигурност. Това се отнася до 
Държавна агенция “Гражданска защита”, която съсипват в Закона за 
управление при кризи; до Агенция за бежанците, която е в насипно състояние и 
може да увреди сигурността ни поради корупция и слабо управление; до НСО - 
там агонията още не е преодоляна; също и до СОБТ. Ние носим отговорности, 
които не могат да се скрият зад обясненията за правомощия. Има формално, 
но има и неформално влияние. 
 Президентът би трябвало да отиде в СОБТ, да се запознае на място с 
дейността на Отряда, с проблемите и задачите му.  
 Това е отряд, който е изключително важен за страната, той се нуждае от 
подкрепа, внимание, грижа и контрол. Момчетата са патриоти, всеотдайни, 
готови на всичко заради България. 
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За г-н Президента, 05.09.2004 г., Материал No. 140 
 Идните 7-8 месеца са много важни не само за партиите, но и за президента. 
1. Конфронтацията преди парламентарните избори ще хвърли сянка (и кални 
пръски) и по него; 2. Участието в Ирак и рискът от тероризъм са опасности 
извън нашия контрол, които могат да ни поднесат неприятни изненади; 3. 
Неуспехите в битката с престъпността се възприемат като безсилие и 
безотговорност на целия елит; 4. Все повече хора твърдят, че има елементи на 
износване на имиджа на президента, на инерционност и на банализиране, на 
дефицит от ярки позиции, свежест и живец. 
 Народът ни е вече почти наясно какво у нас означава постът “президент”. 
Затова не очаква някакви свръхактивни действия. По-скоро е голяма 
потребността му да чуе нещо, дето съвпада с неговите мисли и грижи, да види 
отличимост, ясен, родствен образ, с когото да се самоидентифицира.  
 Отдалечаването на позициите на президента от истинския живот, който 
българите водят, от езика, на който хората говорят за проблемите си, ще 
изхабява и банализира личността на президента, би могло да започне да 
издига преграда между него и обикновения народ, да го слага редом с всички 
други политици, да го премества от категорията “той е много по-различен от 
тях” - в категорията “и той е като тях”, от тезата “най-доброто, което 
политическия ни елит предлага” - към тезата “най-малкото зло сред този елит”. 
 Вторият мандат сякаш е “в кърпа вързан". Но да мислим не само как и дали 
ще бъде спечелен, а и каква диря ще остане. 
 За да не се превърне някога президентът в едва забележим нюанс в 
политическия живот, в неизбежна досада, която нито царува, нито управлява; 
говори нещо, но никому не пречи. Все пак с всяка измината година 
възприятията ще се уморяват, а всеки отказ от поставяне на въпросите ребром, 
всяко плъзгане по повърхността ще превръщат уважението в навик или скука. У 
нас не се ценят особено политици, от които нищо не зависи. 
 Да, държавникът не може да затъва постоянно в тегобите на битието, той 
трябва да си вдига носа, да гледа по-надалеч, да мисли стратегически. Но 
дистанцията с народа - ако се появи, няма да бъде заличена с постоянни 
пътувания в страната. Тия пътувания отдавна не са новина, а само пълнеж за 
медиите.  
 Вярно, посещението за града си е събитие, има тръпка. Ала после всичко се 
връща “на круги своя”, увисва въпросът “Е, и ?”. (Много сериозен въпрос.) За 
по-интелигентните хора това си е започнала твърде рано надпревара за 
преизбиране, която се води под мотото “Да се харесам на всички!” или пък “И 
деца ще ви направим!”; топката е свалена нисичко и се набляга на популизма. 
Ето един коментар: “Не е работа на президента да се хвали като редови 
депутат, че ще уреди линейка на дадено градче! Струва ли си за такова нещо 
да се вдига шум и да се прави пропаганда? Та нали стотици градчета нямат 
линейки… То на къщата основите са изгнили, тя всеки момент ще рухне, а ние 
им обещаваме, че ще сложим маджун на прозорците…”. 
 Много сериозен познавач попита: “За коя Македония говорù президентът при 
визитата на Цървенковски? Това, което той и Симеон приказваха, можеше да 
се каже едно към едно и за Албания, Хърватско, Босна, Сърбия и Черна гора. 
Къде остана Македония, която се пръска и цепи, агонизира обречена?”. 
 От речите на президента трябва да диша истинската страна България, 
нещата трябва да се наричат с истинските имена. 
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 Президентът изнесе добра лекция в НДК. Но той не бива да говори като 
експерт, а като държавен глава. Изпуснаха се ред шансове за запомняща се, 
мащабна, ставаща класическа реч.  
 - Защото държавата, на която президентът е държавен глава е поле на 
действие на ненаказана организирана престъпност. 
 - Защото държавата, на която президентът е държавен глава е с все повече 
хора, ровещи в кофите за боклук. Вчера видях как човечец, явно начинаещ, 
бърка в една кофа и несвикнал, постоянно му прилошава, гади му се, избива го 
на повръщане! 
 - Защото държавата, на която президентът е държавен глава се провали на 
Олимпиадата; а най-важното бе, че за пръв път хората не се интересуваха, 
защото си имаха други проблеми. Нямаше я емоцията. Нямаше го народът, 
който стиска палци. Нямаше го отборът - всеки в Атина бе сам и само за себе 
си. 
 Не е вярно, че с приближаването към Европейския съюз нещата сами ще се 
подредят. Апатията се разчита грешно като подкрепа за БСП.  
 Напротив, продължи ли да се задълбочава пропастта между хората и 
политиците, резултатът ще бъде гласуване на много малка част от народа ни, 
което ще доведе до патова ситуация в новия парламент, до поредица от слаби 
правителства, които поради временност и преходност ще се стараят да 
присвояват ресурсите на държавата и фондовете на ЕС, ще дозадълбочат 
негативните процеси в страната и ще дообезверят народа ни. 
 Така ще се появи почва ако не за радикални, поне за нови, казващи верни 
неща политици - като отрицание на статуквото. Поведението на хората ще 
стане наказателно. В разложена от апатия и наказателно поведение държава и 
президентът може да обере критиките, да му вменят “заслуга” за случващото 
се. 
 Ако дойде време да търсят виновни сред политическия елит, в (д)ушите на 
хората ще трябва да кънтят верните неща, които е казал президентът. Това 
означава той да не допуска нито за миг да изглежда обтекаем, удобен, добър, 
но безопасен човек. 
 
 

За г-н Президента, 12.09.2004 г., Материал No. 141 
 Съществува ли у нас “ромска престъпност”, можем да видим ако посетим по 
едно село в Северна, Южна, Източна, Западна и Централна България, ако 
прочетем писмото на 243 отчаяни жители на с. Бохот, общ. Плевен до 
президента на България. 
 Този въпрос става вече проблем на националната сигурност! 
 Онзи ден видях поредното село, в което няма къща, която не е била обект на 
ромски набег. Краде се много и многократно, без мяра. Това не само причинява 
тежки щети - то демотивира хората. Те вече отглеждат не това и толкова, което 
и колкото могат да отгледат, а това и толкова, което и колкото могат да опазят. 
Стотици села са опустели сега, защото са опустошени. Както и стотици села са 
опустошени сега, защото са опустели. 
 Нека ромите не се оправдават, че са хвърлени на произвола на съдбата и са 
забравени от Бога и царя. Те получават земя, дърва, семена, инвентар, 
помощи. Лекар-акушер казва: като ги изписваме след раждане, ромките се 
подписват с кръстчета, понеже са неграмотни и питат: Къде да вземем си 
Наградата?. Те раждат заради “Наградата”. И когато говорим за правата на 
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родилките, трябва да помним, че българките като правило си планират 
бебетата; трябва ли - намират начин да се уредят на работа, за да получат 
помощите. Докато ромките произвеждат бебета, за да вземат “Наградата”. 
Затова дали една законова мярка е справедлива, би трябвало да съдим не 
само от гледна точка на правата, а и от гледна точка на националния интерес. 
 Помощи, привилегии, компенсации, улеснения - ромите това, което могат да 
пропият - пропиват, и което могат да продадат - продават. А което не става за 
пропиване или продаване - те го зарязват, захвърлят, запустяват – умишлено. 
Както умишлено унищожават всичко, което не им върши работа, докато крадат 
останалото, или пък което не могат да откраднат. Могат ли да вземат 3 овце, 
другите 3 убиват. Могат ли да вземат 2 чувала зърно, другите 2 изсипват. Тази 
разрушителна страст изпълва ежедневието им. Ако има дадат къща за живеене 
- опоскват я, махат, отрязват, счупват, изгарят всичко, което могат; сетне се 
преместват в друга къща. Узнах за близко село, което цялото е вече от такива 
къщи - с избодени очи и обезкостени покриви. 
 С очите си видях как живеят нашите селяни. Къщите им са заприличали на 
крепости. Какви ли не системи за защита – от простонародни до най-модерни. 
На всички врати и прозорци – железа, шипове, катинари, яки брави, мощни 
резета; с брадви под ръка. Но цялата тази охрана може да ги спаси довреме.  
 А външните врати и порти – с яки укрепления, готови срещу щурм. Оградите 
се надграждат, стърчат бодлива тел и остри шишове, вретена и чугунени 
кинжали. И всяка вечер всичко се залоства – като главното е всеки да опази 
себе си. Влезе ли ромската орда в двора – хорицата не смеят да гъкнат, защото 
животецът човешки е по-ценен от всяка вещ, храна и живинка! 
 Селяните са щастливи, че са живи, прежалват материалните щети, само 
проплачат - окрадоха ме, кокошките ми изклаха, прасето ми отнеха, коня ми 
отвлякоха, кравата ми отмъкнаха! 
 Освен апатията и безразличието на държавните институции, другото което 
най-силно огорчава хората е, че докато работят на полето, из нивите, по 
дворовете, те биват - открито, нагло, саркастично - наглеждани от роми в 
“БМВ”-та и “Мерцедес”-и, които викат: Трудете се! Ние ще ви помогнем в 
прибирането! 
 Ето такава е родната ни селска действителност. Селска? Да питаме 
перничани от къщите над стадиона, близо до “Куциян” или “Рудничар”. Същото 
казват. Хората, особено тия, които са останали сами - в селата и градски 
покрайнини - все по-често се събират нощем да спят заедно – за да ги е по-
малко страх. 
 Така че ромска престъпност у нас има. Защото една част, и то голяма, от 
ромите в България, не просто индивидуално, а групово, като общности, са се 
специализирали да живеят чрез престъпни деяния, с кражби и битово 
тероризиране на другото население. Това е осъзнат избор на криминално 
поведение и те го вършат напълно умишлено, доброволно, организирано - като 
начин на живот и предпочетена форма на съществуване. 
 Немалко българи или турци също вършат престъпления. Но при ромите има 
огромни общности, превърнали престъпността в свой начин на живот. Те не 
само нарушават правото и реда, те деградират средата, променят облика на 
селата, съсипват традиционния бит, опустошават поминъка на хората, 
разяждат тяхната сигурност, рушат вярата им в закона и държавността. 
 Очевидно, меките мерки в борбата с ромската престъпност са необходими и 
неизбежни – и подпомагане, и възпитание, и образование, и работа с будните 
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роми. Но само с меки мерки няма да стане. Трябва да има и твърди мерки - 
със силата на закона, с правоохранителните и правоналагащите институции.  
 Това че само със санкции, с внушаване на респект и силови действия не 
можело, а трябвало да са атакуват причините, не е точно. Причина за 
ситуацията е и отказът на тези ромски общности да спазват законността, 
пренебрежението им към държавността, чувството на безнаказаност. Всяко 
ненаказано престъпление води след себе си нови и нови престъпления.  
 Държавата и обществото ни, заедно с ромските организации трябва да се 
захванат спешно с лечението и ограничаването на ромската престъпност. 
Алтернативата е повече от страшна. 
 
 

За г-н Президента, 19.09.2004 г., Материал No. 142 
 Трагедията в Беслан показа колко жестока опасност е вече тероризмът и 
колко сиви (тип “общология”) са огромна част от посветените на тероризма 
анализи на политици и експерти.  
 Тероризмът пълзи по спирала на ескалация на насилието - с все по-малко 
съобразяване с нормалния разум, логика, морал. 
 Щом може да посегне на 1000 деца, той утре може да взриви 5 бомби-
коктейли с радиоактивни или химически вещества на стадион с 30 000 души; 
след това да разруши язовирна стена; а после да излее ампула със заразна 
болест в някой басейн. 
 Досега повтаряхме постоянно, че тероризмът е асиметрична война. Така е. 
Ала винаги акцентът бе върху “асиметрична”, но не по-малко важно че става 
дума за “война”, за жестока война. 
 А щом като това е война, то на война - като на война. Което тласка мнозина 
да разсъждават трескаво: Какво да правим с терористите, които все повече 
приемат облика на изчадия - за тях няма нищо свято, не ценят нито своя, нито 
чуждия живот? Трябва ли да ги чакаме да преминат всички мислими граници?  
 Или тези, дето разстрелват стотици деца - да ги пленяваме, да им 
осигуряваме адвокати, човешки права, справедлив съд? 
 Или на тази, които строго погледнато не са терористи, но пък всякак помагат 
на терористите - с приют, оръжия, сведения, да признаем статут на 
некомбатанти по Женевските конвенции?  
 Ако оцеляването на страната (и човечеството?) е поставено на карта, то 
тогава множество неща и стратегии се нуждаят от преосмисляне. Не случайно 
и в сериозни анализи се обсъжда тактиката, приложена от ген. Алексей 
Ермолов през 1816-1827 г. за смазване на съпротивата в Кавказ, когато той 
фактически присъединява този земетръсен регион към Руската империя. 
 Той убива “терористите“ и предупреждава аулите, които им дават помощ и 
убежище, че ще бъдат унищожени. При такива деяния Ермолов разрушава 
аула им. Така се носи колективна отговорност за съучастничество в 
престъпленията. В този дух действа Израел - срива къщите на палестинските 
камикадзета. 
 В извънредна ситуация мерките са извънредни. Иначе те ще удрят, ние ще 
броим труповете. “Слабите ги бият”, каза Владимир Путин. 
 Русия на Путин и самият Путин са на кръстопът. Когато той дойде на власт, 
надеждите на обществото бяха да сложи край на чеченската война. Тези 
очаквания всъщност можеха да се разглеждат като най-силна интерпретация 
на неговата мисия. 



 218 

 След 1989 год. спазмите на редуциране на геополитическата роля на Русия 
бяха няколко: 1. 1985-89 г. - свиване на Русия и влиянието й от глобален обхват 
до съветска Евразия и частта от Централна и Източна Европа до Желязната 
завеса. 2. 1989-91 г. - свиване на Русия и влиянието й до границите на СССР. 3. 
1991-94 г. - свиване на Русия и влиянието й до границите на Руската 
Федерация. 4. 1994-2000 г. - съпротива срещу мощни вътрешни тенденции и 
външни въздействия, които се стремят да свият Русия и влиянието й до 
границите с преобладаващо славянско население (т.е. в нея да почне верижен 
процес на лющене на неруски, неславянски, неправославни територии).  
 Мисията на Путин бе да се възпре този нов геополитически спазъм, т.к. 
иначе може да започне пореден етап на свиване, с крайна цел свеждане на 
Русия до проект, обхващащ предимно населените главно с православни и 
славяни европейски земи. 
 Затова тогава Чечня не можеше да бъде “пусната”, нейното опитомяване бе 
единственият възможен начин да се спре този процес на лющене и да се мине 
към консолидация на руското пространство. Нужно бе и укрепване на 
вертикала на властта.  
 С първия си мандат Путин се справи успешно, в общи линии интегритетът на 
страната бе гарантиран. В този смисъл Чечня вече не беше толкова важна за 
стратегическите му цели. Пред него бе нова мисия – да се намери новата 
роля на Русия в световната политика, т.е. реалният глобален товар, който тя 
може да носи без да се прегъне под тежестта му и без да плати за това 
непосилна цена. Русия трябваше да тръгне час по-скоро - от самосъхранение 
към развитие; от формулиране на интересите към тяхната реализация; от 
управляемост към модернизация; от опазване на интегритета към 
консолидация.  
 Но Путин бе попаднал в капана “Чечня”. Стратегически тя не бе вече важна, 
но политиците се оценяват не стратегически, а с много по-къс хоризонт - на 
ежедневната политика. Заедно с това - вече на сцената се бе появил, 
вилнееше с огромна сила глобалният тероризъм, който логично се преплете с 
чеченския цирей. Не е странно, че втората Путинова война в Чечня все повече 
се смята за война на религиозна, а не на етническа основа (и упорито бива 
наричана “кавказка”, а не “чеченска”). 
 И през новия мандат Путин прави това, което работеше през първия (напр. 
отмяната на избираемостта на губернаторите) – укрепва вертикала на властта, 
концентрира правомощия. Кои са рисковете: 1. Прекомерната концентрация на 
управление в едни ръце повишава риска от неуправляемост. 2. Посяга са на 
закон-стожер на демокрацията - правото на хората да избират тези, които ги 
управляват. 3. Залага се колосален конфликт с местните елити. И всичко това - 
в среда на първа преоценка на отношението на руснаците към Путин, 
свързано с отмяната (монетизацията) на основни привилегии. Въпросът е дали 
тези мерки на Путин са началото на края или са краят на началото... 
 
 

За г-н Президента, 26.09.2004 г., Материал No. 143 
 Често академичната и експертната общност в националната сигурност е 
провокирана към дискусии, спорове и анализи - от различни позиции на 
президента. Тя по правило е с нагласи за сериозен критичен мониторинг на 
важните му изяви и го прави поради или въпреки като цяло големите си 
симпатии към него.  
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 За жалост най-често тази общност е лишена от внимание от президента, а и 
от трибуна. Има ли трибуна пък, се въздържа от похвали ако мислите й 
съвпадат с казаното от президента, защото не иска да повтаря стереотипи и да 
гради ореоли. Но размине ли се заявеното от него с възгледите й, тя тогава се 
въздържа от критики, за да не хвърля сянка върху имиджа му. 
 Тази общност вече преболедува много от своите надежди за по-активна роля 
на президента в научното и организационно обезпечаване на системата за 
национална сигурност. И това е така не само защото тези надежди бяха 
максималистични. Би могло – и аз си мислех – да се опитаме да 
преструктурираме NGO-пространството, да създадем условия за плурализъм в 
него - като работим явно и неявно с избрани от нас (и може би създадени с 
негласна наша подкрепа) NGO-та; да възлагаме проучвания, експертизи и 
разработки на такива фондации и центрове; да им даваме препоръки, когато те 
кандидатстват за международни проекти (препоръки и на ниво секретари тежат 
много); да направим ясно на чужди структури, експерти, учени, че за да 
излезеш на ниво президент трябва да се свържеш с точно определени NGO у 
нас; да се създаде експертно звено под шапката на КСНС; и дори да се 
помисли за Институт за национална и международна сигурност “към” 
президента, по подобие на Дипломатическия институт ... към МВнР. 
 Доброто отношение на медиите към президента помогна да се повярва, че 
президентът е “поканен” за лекция от института на Нансен Бехар и трите други 
“министерски” института. Но е факт, че ако десният спектър може от всеки джоб 
да извади Център и да спечели проект на Запад за мин. 50 000 Евро, то ние се 
опираме на Бехар, БДД, НАМО и Co. - всички финансово зле. 
 Дебатът за преместването на контингента ни в Ирак отново възбуди 
общността от експерти и преподаватели. Не всичко в думите на президента 
срещна одобрение. Тезата за слабата коалиционна култура си е спорна. 
Коалиционната култура е не “Те спрямо-против-срещу Нас”, а “Те и Ние заедно-
съвместно-общо”. Много зависи как сме си постлали. Всеки, който оспори 
коалиционната култура и политика трябва да каже: какво той е направил за да я 
договори и подобри. С цялото си поведение като държава навярно сме 
позволили да ни разглеждат като второстепенен и съгласен с всичко 
коалиционен партньор. 
 Преместването е само следствие от нещо базисно - нашето присъствие в 
Ирак. И да не подновяваме въпроса: Защо сме там?, трябва да зададем 
въпроса: Докога сме там? Еластични фрази като “Бързо, но не 
преждевременно” (тип “за всекиго по нещо”), почти изобщо не влияят на 
коалиционното планиране. Решено е да бъдем преместени затова, защото за 
Коалицията ние ще стоим дотогава, докато трябва или докато те ни кажат.  
 Президентът няма защо да разговаря и спори с който да е чужд военен. 
Нивото на държавния глава е държавният глава. 
 В казаното от президента се чете знак за ново дистанциране от Ирак, след 
като промени на 180˚ своята начална позиция. 
 Освен това проблемът с коалиционната култура не бива да измества по-
важното: стратегическият интерес на коалицията.  
 Ние сме част от един екип, в който има наши “играчи”. Макар да са част от 
националния ни отбор, там те са под контрола и управлението на друг 
“треньор”. Добре е да се допитва да нас, но е логично да може да решава на 
каква позиция да “играем”.  
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 Чисто политическият отговор – за коалиционната култура, не отчита никак 
анализа за стратегията на Коалицията, може би дори привнася неефективност 
в нея. Дискусията трябва да се води на друго (операционно) ниво, да се 
съпоставят позитиви и негативи, да се постави на първи план сигурността на 
нашия контингент. А ако се окаже, че новата дислокация е по-добра? 
 Не издържа и тезата, че по въпроса трябва да се произнесе парламентът. 
Това е покана за вкарване на проблема в КСНС. 
 И още нещо – отговорът по принцип, каквато бе позицията на президента 
(очевиден стремеж да се каже нещо правилно и галещо слуха на обществото - 
което изобщо не е маловажно), в началния момент може да е силен, 
заслужаващ аплаузи, но ако преместването е вече решено и утре стане, не 
бихме ли олекнали още повече като държава: или защото ще излезе, че 
каквото и да си говорим, вкл. държавният глава – “никой не ни бръсне”, или че 
ни става стил на поведение най-напред да се изрепчим, а после да подвием 
опашки и да клекнем тихо-тихо. 
 Друго: преместването е рискова операция, която струва пари и заедно с 
нейното обсъждане и решаване трябва да се каже кой ще я осигури 
разузнавателно и военно и ще плати за нея. 
 Ние също трябва да се учим на коалиционна култура и на коалиция – да 
обмисляме òвреме да се хващаме ли на хорото й, на което щипят здраво. 
Хванем ли се, трябва да знаем, че интересите на Цялото са над интересите на 
всяка негова Част. А Частите във всяка коалиция (не само на тази в Ирак) са 
като в Оруел-овата ферма: всички са равни, но някои са по-равни. 
 
 

За г-н Президента, 03.10.2004 г., Материал No. 144 
 Двете речи - на Джордж Буш (в ООН) и Джон Кери (в New York University) и 
първият предизборен дебат не проясниха сложната ситуация. 
 Буш е като главнокомандващ във война (по негова вина) и разчита на 
патриотизма, здравия разум и традицията: САЩ да не мèнят във военно време 
лидера си. Държи се подобно на боксьор, който води по точки рунд преди края 
и е склонен да допусне някой удар, без това да повлияе на резултата. А Кери 
мачка съперника в ъгъла, но ударите му са разфокусирани и меки (наричат го 
“Нискокалорийният Буш”). Той се нрави на европейците, те харесват техничния 
и интелигентен бокс, ала американците са по бокса на грубата сила и 
търсенето на нокаутиращ удар.  
 Кери постигна доста. Първо доказа, че наистина е точният кандидат на 
демократите. Сетне накара всички да повярват, че победата на Буш не е 100% 
сигурна. А сега общото мнение е, че изборите ще се заплетени и авансът на 
Буш е нищожен. 
 За Европа и България е много по-добре да спечели Кери. Но ще гласуват не 
европейците и българите, а американците. 
 Чисто егоистичният интерес на експертите, които са против силно 
еднополюсния модел с една-единствена хиперсила е да победи Буш, защото 
при негово управление твърде трудно ще се направят корекции в модела и това 
ще позволи в най-чист вид да се видят големите му дефекти и нуждата от 
замяна с по-плуралистичен модел - в името на глобалната сигурност… 
 Докато при Кери с известната му склонност към колективни действия (но без 
да се подлага под съмнение американското господство, ами главно – за да се 
поделя бремето – ресурсно, военно и в човешки жертви) картината ще се 
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замъгли, защото САЩ ще се водят предимно от глобалната конюнктура, а не от 
съзнанието, че са обречени да действат заедно с останалите. 
 Т.е. засега Кери е алтернатива на Буш, но не и алтернатива в най-главното: 
Изборът в поведението на САЩ на световната сцена. Обаче между Буш и 
Кери много по-малкото зло е Кери. Той е поне някакво условие за по-успешна 
борба с тероризма. 
 Това би могло да се види, ако се опитаме да си представим посоката на 
глобалната еволюция. Има известни основания да предположим един от 
следните два възможни утрешни свята: 
 1. “US”-world. Укрепване на силно еднополюсния модел. 
 Всяка държава ще е изправена пред дилема: да сътрудничи или да е опонент 
на САЩ. Главните конфликти ще се породят от съпротивата срещу този модел 
и ще са на различна основа: етнически, религиозни, икономически, социални, 
демографски, екологични… Ще се нароят множество групи несъгласни с тоя 
модел, те ще се обединяват в алианс на губещите от него. А САЩ ще са за тях 
силен дразнител и основание за единение. 
 Това ще прави САЩ особено уязвими. Всеки техен близък сателит е 
застрашен да стане обект на възмездие. Разбира се и България - съхрани ли 
проамериканската си ориентация. 
 Съпротивата срещу доминирането на САЩ ще се проявява в асиметрични 
насилия, пренасящи се по мрежовите структури, чиито нива, гнезда и 
резервоари ще се преплитат. В света на разпространение и мутация на 
мрежови структури тероризмът ще е ежедневие, а борбата с него - много 
трудна. В нея първа жертва ще бъдат редица демократични свободи. Ще 
живеем в нестабилност, несигурност, непредсказуемост. Ще се отговаря на 
насилието с насилие. Ожесточението ще расте, ще се целù безпощадно 
изкореняване на терора - то ще ражда още терор. 
 2. “EU”-world. Постепенен преход към многополюсен свят. 
 В него САЩ ще са само “първи сред равни”. ЕС дава пример как големи 
страни впрягат своите ресурси, воля, разум, мощ в плуралистична, солидарна 
структура - да се изгради общност, която се бори за просперитет на всеки член 
чрез просперитет на общността; и която решава споровете си по мирен начин.  
 В този свят САЩ ще участват в общи колективни усилия, ще ангажират 
своето превъзходство за работа в името на общото благо, ще действат заедно 
с развитите страни, ще спомагат за решение на реалните проблеми на 
човечеството, ще атакуват не толкова и само проявите на тероризъм, колкото 
причините за тях. Ресурсите няма да се влагат само в армии и части за 
специални операции, а и в модернизацията на изоставащите общества, на 
които ще се предлагат стратегии за догонващо развитие. Опонентите на САЩ 
(на Запада) в голяма степен ще са лишени от основания да насочват гнева си 
срещу САЩ, да опаковат разрушителните си действия с антиамериканизъм; ще 
се окажат без оправдание за насилието си, а фактът, че се полагат усилия за 
лечението на язвите на света ще отнеме на недоволните немалко мотиви за 
съпротива и ще ги затрудни в намирането на масова подкрепа и попълване на 
редиците си. В тоя свят несъгласните по-трудно ще имат база за съюзяване 
помежду си, т.к. ще липсва основният дразнител - имперското поведение на 
САЩ; а недъзите не се оставят да се възпалят, ами се атакуват; или поне се 
показва воля за решаването им.  
 Разбира се, пак ще възникват гроздове на ярост и клетки на терор. Но 
терористичните групи ще са атомизирани, по-лесно ще бъдат елиминирани 
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лидерите и предотвратявани актовете им. С тях ще се води борба - леговище 
след леговище; те ще бъдат бити – ядро след ядро; изтръгвани като кътни зъби 
– един след друг. Докато остане беззъбото чене на тероризма. 
 

 
За г-н Президента, 10.10.2004 г., Материал No. 145 

 Докладите на ЕС и ЦРУ са твърде различни по значение, но на далече по-
маловажният от тях политиците отделиха повече внимание. И само 
президентът се оказа общо-взето на висота. 
 Въобще политическият ни живот е конструиран така семпло, че носи скука на 
всеки, който се мъчи да го изследва. Много от нещата, които се случват са 
описвани и от мен в тези текстове. 
 С тая разлика, че аз съм ги писал преди година-две-три, а те се “дъвчат” от 
всички едва сега. Например, че Бойко Борисов има силни политически амбиции 
- като самостоятелен играч и-или заедно с царя... 
 - Или че в местните избори все повече печелят не партиите, а бизнес-
интересите. На изборите във Варна всъщност победи “ТИМ”... Другаде печелят 
други групировки. Нима в Перник управлява СДС, а в Дупница - БСП, или в 
Кюстендил - НДСВ? 
 Трябваше БСП и СДС да бъдат здраво набити в Свиленград, за да пропищят 
какво всъщност ставало на местните избори! 
 - Или че богатите пари и хора ще започнат да си подреждат страната във вид 
най-удобен за живеене. Но не като променят действителността, а като 
променят представата за нея (това е много по-лесно и евтино). Не е приятно да 
живееш с народ, който е недоволен, отчаян, кисел. Ето защо те започват фино, 
упорито, перверзно да му внушават колко добре вече живеем.  
 За целта има придворни политолози и подопечни медии - те действат а-ла 
“Кашпировски” и жонглират с макропараметри. 
 - А къде в картината са десетките нашенки (дори висшистки), които в едно 
градче до Лече (лятото дъщеря ми миеше чинии там) обслужват и изхождат 
полуграмотни, богати италиянки?  
 - Къде в картината са стотиците перничанки, които са готови да легнат с 
грубите собственици: за 100 лв., с по 15 часа труд, минути за сандвич от вкъщи 
и 2 отивания на тоалетна на ден? 
 - Къде в картината са Инфекциозната, Онкологията, “Рахила Ангелова” - с 
тяхната мизерия? И колцина могат да дадат като мен 1 000 лв. (заплатата ми е 
800 лв.) за спасително лекарство - за баща ми. Когато нямаш тия пари - просто 
лягаш и умираш. 
 България има да решава сериозни задачи. Ето защо не бива Докладът на 
ЦРУ да се поставя като водещ в дневния й ред.  
 Спецлужбите са затова - ще проверят и после ще докладват... 
 В политическото пространство с изкривени оптика и морал, е неизбежно 
политиците отляво и отдясно да реагират точно по този начин на Доклада на 
ЦРУ - с остри взаимни нападки и без особена грижа за имиджа на България. 
Как да не си помисли човек, че едва ли някой у нас (и в Европа) би допуснал 
цялата власт да се даде на “старите” партии и да се възродят острата 
конфронтация, враждите, клатенето на държавата. Сигурно те ще бъдат 
впримчени в коалиции с партии[-балансьори], които да не им позволяват да 
тичат по радикалните писти. Ако БСП застане пред дилемата: най-голямата 
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опозиционна партия или в правителство с чужди програма и премиер, то не е 
трудно да се досетим какво ще избере зажъднелият й за властта актив. 
 При такъв политически елит президентът трябва да “хване” стратегическите 
въпроси, които касаят не ежедневната суета, а това: каква ще бъде България 
2015 г., какъв член ще е тя на ЕС, как ще се модернизира. Иначе е ясно: 
Докладът на ЕС е добър. Хората ни зоват: “Напънете се още малко, за да 
имаме очи да заявим на нашите общностни, корпоративни и частни интереси, 
че приемаме в ЕС нормална страна. Положете още усилия, за да живеете по-
спокойно, по-подредено, по-честно!”. 
 Дори бюрократизирана, Европа ни казва истината - в лицето. 
 Сега са нужни не раздори, а усилия; труд, а не прах в очите. 
 Колкото и важно да е (а е важно!), не най-важното е дали ще влезем в ЕС в 
сряда или четвъртък. По-важното е страната ни да става европейска: не като 
затворени глави, а като същност.  
 Професори-личности и разумни експерти ми споделят това, което и аз си 
мисля честичко: има някакъв предел, след който пътуванията на президента 
започват да се възприемат и като самоцел, като предизборни, като “сега ни е 
паднало”. Винарни, стадиони, празници на махали и паланки... За чужбина 
изобщо да не говорим. А президентът не е нито човек, който замества 
премиера или даден министър при вяско събитие в страната, нито е външен 
министър “в сянка”, отиващ там, където хипер-активният Паси не е смогнал да 
прескочи лично - за трети път. 
 Съществуват достойни за този президент теми: устойчиво развитие, 
демографска криза, високи технологии и ВПК, национална идентичност и др.  
 Това са теми, които изискват упорит труд; те не дават бърз резултат; при тях 
не става чрез разнасяне на папки от МВнР.  
 Реакциите на Докладите сочат тъжната истина за партиите ни. Не стои ли 
над политическия елит, президентът рискува да сподели участта му - 
дресиране, обезличаване или изтикване.  
 
 

За г-н Президента, 17.10.2004 г., Материал No. 146 
 Докладът на Европейската комисия ни приближи с още една крачка към 
членството в ЕС през 2007 г. Подготовката за него обаче не е задача само на 
политическия елит, бизнеса и NGO. 
 Банално звучи, но за това членство трябва да е готов целият народ и главно 
младото ни поколение. Защото дори то да не отиде в Европа, Европа ще 
дойде много скоро тук, ще наложи много строги условия, ала ще създаде и 
много нови шансове. 
 От моите чести контакти с младите виждам, че като цяло те не си дават 
сметка какво ще се случи само след 2 години. Но вината не е само тяхна. 
Отговорността е първо на политиците. Защото те гледат на интеграционния 
процес твърде стерилно. 
 Влизането в ЕС не прилича на влизането в НАТО, когато на другия ден 
абсолютно нищо не се случи, нищо не се промени. 
 Всяка една интеграция има най-пълноценен смисъл, когато решава поне 5 
жизнени Проблема на държавата: 1. гарантира сигурността й; 2. повишава 
жизнения й стандарт; 3. укрепва демокрацията й; 4. съхранява (не размива) 
идентичността й; 5. запазва й право на глас по всички пряко засягащи я 
въпроси. 
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 ЕС фактически решава всички тия 5 Проблема на България, докато НАТО 
прави това основно за Проблем 1, относително - за Проблеми 4 и 5, и много 
индиректно – за Проблеми 2 и 3. 
 Сравнявал съм приемането ни в ЕС с математическа задача за налагане на 
строго подредена, подчиняваща се на стриктни правила решетка върху 
анархистична система, генерираща хаос (не пренебрежимо слаб), чиято 
структура не е оптимална - има значими дефекти, силни вътрешни напрежения 
и триене. 
 Възможно в тоя случай е: 1. системата да се подчини бързо на наложената 
решетка; 2. бързо да я отхвърли; 3. да иска да се адаптира, но това да става 
бавно – по метода на пробите и грешките; 4. да не иска да се адаптира, ала 
бавно и против волята си да бъде принудена да я приеме; 5. системата да се 
съпротивлява докато решетката не се откаже един ден от нея; 6. да 
мимикрира, т.е. гледано отгоре сякаш се е адаптирала, но отвътре, като 
същност, тя си е останала съвсем същата. 
 Впрочем, не е ли една форма на мимикрия състоянието на борбата с 
организираната престъпност у нас? Гледано отгоре, нижем успехи, рейтингът 
на главния борец с нея расте; когато обаче погледът бе отвътре, истината 
излезе наяве. Работата е там, че докато само ни наблюдава, решетката може 
да бъде заблудена, но когато тя “прогледне” за истината, която я касае пряко, 
за да не си имплантира несигурност, думите й са тежки. 
 Още по-важното е, че мимикриращата система страда най-силно самата тя 
и в някакъв смисъл хаби двойна енергия: хем да живее в хаос и безредие, хем 
за да заблуждава решетката. 
 Референдум за ЕС - това наистина е нещо много естествено и честно. 
Каквото и да си говорим, твърде безпринципно беше да не се прави допитване 
до народа ни за членството в НАТО. 
 Но искането за референдум за ЕС бе поставяне на въпроса с главата надолу 
и отзад-напред. Референдумът е средство, а не цел; следствие, а не причина; 
финал, а не начало. Първото и далеч по-важно нещо е разясняването на 
членството в ЕС и подготовката на хората и - пиша го отново, - на младите за 
ЕС. 
 Влизането в ЕС е културен, политически, икономически шок - нямаме ли 
знание, имунитет, нагласа и готовност за ЕС. Да не говорим, че ще загубим 
време, ще се пропуснат възможности. 
 Членството в ЕС ще предостави квоти за българи в редица структури на 
Съюза. Заедно с това европейските организации по принцип ще се отворят за 
български граждани. В България ще дойдат европейски институции, фирми, 
представителства. 
 И всичката тази системна архитектура си има изисквания за приемане в нея. 
Напр. езици - английски и френски (шегата е - колкото по-малко се говори на 
френски, толкова повече хора са длъжни да го учат); умения да се комуникира, 
да се работи в екип, да се постигат компромиси; точно определени знания в 
точно определени области. Ако нашите младежи не са готови за подобен род 
условия критерии, други ще заемат тия места! 
 И още - у нас продължава инерцията да се следва заради каквато да е 
диплома за висше образование. Фабриката ни за дипломи работи с пълна пара, 
дава дипломи на конвейер - на входа са студентските пари, на изхода - 
дипломите за висше, а вътре – нищо, черна кутия, халтура, няма академичен 
дух. 
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 Вече има пресищане-свръхпредлагане на хора с дипломи и скоро ще 
възникне въпросът не дали имаш диплома, а каква диплома и какви знания 
имаш. Другото е по-важно – огромна част от тия дипломи и от хората, които ги 
притежават, а нямат нужните знания и умения, автоматично стават излишни в 
ЕС. И това е част от подготовката на младите за ЕС: да знаят къде отиват, как 
се подготвят за него, в какво и как да инвестират. 
 Много други въпроси от този род има - и по-важни и дълбоки. Политиците, 
заети с избори и борби за власт не ще могат тия година-две да мислят над 
такива въпроси. Само президентът има и институцията, и моралния авторитет, 
и призванието да поеме нещата в свои ръце, да застане начело, да стане лице 
на инициатива (ще я осмислим добре) - за мащабна програма, целяща да се 
подготвят младите хора на България за живот и реализация в ЕС. Освен, че 
това би било безкрайно полезно начинание, то би могло да има позитивен 
политически ефект.  
  
 

За г-н Президента, 24.10.2004 г., Материал No. 147 
 Теза на виден експерт звучи тревожно: президентът показва растящо 
желание да бяга от острите въпроси и да коментира с охота и вредом 
маргинални проблеми - като тези с досиетата или за ген. Димитър Георгиев... 
 В това време парливи болки на България се удостояват с 2-3 общи фрази: 
напр. жестоките прояви на насилие сред децата - резултат от разбита 
ценностна система, налагане на чужди и агресивни стереотипи на поведение, 
промити детски мозъци.  
 Ние не мислим за модерна роля на Църквата - и в епоха на рушене на 
ценностите, тя да не е отчуждена от хората, да не сее ирационалност, а да 
дава нравствени опори и ориентири. 
 А демографската криза? След 15 години в нашите училища българчетата 
ще са по-малко от 50% от всички ученици; след 30 год. младите българи ще са 
под 50 % от всички млади хора у нас; след 45 год. трудоспособните българи ще 
са под 50% от всички наши граждани в трудоспособна възраст; а след 60 год. 
българите ще са под 50% от цялото население в България. 
 У нас президентът е социален преди избори. След тях той е президент на 
националната сигурност: през нея се пречупва и социалният аспект, а не чрез 
сиромахомилство и милосърдие. 
 Ключов проблем за националната сигурност и управлението при кризи е ще 
създаваме или не Национална гвардия? Този въпрос вече навлиза в 
решаваща фаза - ние упорито мълчим. 
 Да не подценяваме тезата на цитирания по-горе експерт като лична. Има ли 
в свиренето фалш първи долавят тънките познавачи, след тях експертите, 
сетне професионалната публика и накрая всички. 
 Точен пример как работим ние е Поздравителният адрес от президента до 
не проведената конференция за Стратегията за сигурност. Подготвих Адреса 
така, както мислех, че трябва да говори Държавният глава. Някой обаче бе 
“пипнал” варианта и изобщо не беше ясно за коя държава идеше реч, плюс 
фрази като “сигурността на страната не засяга само държавните служители”, 
“националистическите изстъпления“. Добре, че не потрябва Адресът да се 
чете: беше блудкав за пред експерти! 
 Раздробяването на вниманието и издребняването в срещите размива 
приоритетите, рискът от грешки расте... 
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 Етно-политическият модел на България е насъщен проблем, към който се 
върна “Капитал”, 16-22.10.2004 г. От отразената в тоя брой дискусия се вижда, 
че ДПС става все по-нетърпимо спрямо всеки, който оспорва техния монопол 
върху Модела. И че България се превръща в заложник на този техен монопол.  
 Довел преди време Хашим Тачи у нас (да се прегръща с Иван Костов), тук 
Иван Кръстев апелира за създаване на ромско ДПС и нарича възродителния 
процес “етническо прочистване”; говори за “ксенофобски” български 
национализъм... 
 Махнем ли някои явни заблуди на Иван Костов: за ДПС като "Партия от 
обучени от бившата ДС агенти”; и че “Няма място за българския етнически 
модел в процеса на интеграцията на България в ЕС”, то той казва важи неща: 
“Етническата партия затваря малцинството в политическо гето”; “Всяка 
европейска държава е съюз на свободни граждани, не съюз на общности”; 
“Правата и отговорностите на всеки гражданин произтичат от закона, а не от 
произхода и неговото вероизповедание”; “Гарантират се личностни, а не 
групови права”; “Българският етнически модел не предлага нищо на 
българските роми, той е само за българските турци“; “Действително има ромска 
престъпност и е действително голяма”. 
 Лютви Местан на тези ясно артикулирани идеи отговаря така: “ДПС не е 
етническа партия защото либерализмът я превръща в релатив на 
политическото ни пространство с иманентните две интенции”, “Принципът на 
ЕС е синтагматичен, не парадигматичен”.  
 Според Местан: Ние не се избихме, защото имаме Модела. Ала по-вярното 
е: Ние не се избихме, затова го има този Модел. И друго (нека да го запомним) 
изтъква Местан: “След 1990 г. изборите за президент у нас се решаваха от 
позицията на ДПС.”… 
 Деян Кюранов е логичен: “Ако една партия не е етническа, защо толкова 
държи на етническия модел? Партия, която държи монопола върху един 
етнически модел, а ни убеждава, че самата тя не е етническа, има сериозен PR 
проблем.” 
 Пред президента има 2 твърде важни задачи - да е първият след 1989 год.: 
1. Който е преизбран като президент; 2. Който спечелва изборите без за това 
да е решаваща позицията на ДПС (което изобщо не изключва вземането на 
тези гласове!). 
 
 

За г-н Президента, 31.10.2004 г., Материал No. 148 
 Годишникът за 2004 г. на СИПРИ (Стокхолмският институт за изследване 
проблемите на мира) ни дава твърде интересни данни за търговията с 
оръжие и мястото на България в нея. 
 Според СИПРИ: за 1999-2003 г. при продажби на основни оръжия (танкове, 
брон. машини, самолети, вертолети, кораби, арт-системи, ракети и ракетни 
системи) общо за 88 240 млн. $ (цени от 1990 г.) класацията е: 1. САЩ - 29 599 
млн. $ (33.5%); 2. Русия - 26 198 млн. $ (29.7%); 3. Франция - 6 372 млн. $ 
(7.2%); 4. Германия - 5 240 млн. $ (5.9%); 5. Великобритания - 4 204 млн. $ 
(4.8%); … 23. България - 232 млн. $ (едва 0.26%). 
 След свиването на търговията с оръжие в края на 20 в., сега има слаба, но 
стабилна тенденция на нарастване на сделките:  

Продажби на оръжия, млн. $, цени 2000 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003 

Светът 21 257 15 549  16 611 16 143 18 680 88 240 

САЩ 9 977 6 071 4 887 4 279 4 385 29 599 
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% на САЩ в световните продажби 46.9 39.0 29.4 26.5 23.5 33.5 

Русия 3 731 4 003 5 521 5 963 6 980 26 198 

% на Русия в световните продажби 17.6 25.7 33.2 36.9 37.4 29.7 

България 164 4 4 42 18 232 

% на България в световните продажби 0.88 0.03 0.02 0.03 0.10 0.26 

 В десятката заедно с Русия е 6. Украйна - 2 195 млн. $; 12-а е Беларус - 1 155 
млн. $. Русия продава все повече - главно на Китай – 11 237 млн., Индия – 6 
223 млн. и Иран - 1 393 млн. $. 
 Продължава тенденцията Русия да изпреварва САЩ – трета година поред - 
2001, 2002 и 2003 г. продажбите на Русия и САЩ са съответно 5 521:4 887, 
5 963:4 279, 6 980:4 385 млн. $. Дали това е правило или изключение ще покаже 
бъдещето. За нас въпросът е: а трябва ли да се толерира проамериканският 
настрой в МО? Или да се мисли за диверсификация, за повече европейски и 
руски акцент в модернизацията на наличните и закупуването на новите оръжия 
- за да засилим конкуренцията и дадем шанс на нашите заводи, фирми и 
научни институти... 
 С изисквания в тендерите – модернизацията да се прави от фирми на членки 
на НАТО и само при необходимост от други, руските фирми се дискриминират. 
Това вбесява Русия и има подмятания към президента ни: От него нищо у нас 
не зависи! 
 Продажбите на оръжия на САЩ спадат. Може би това да е временно - голяма 
част от производството на въоръжения в САЩ отива за воюващата 3 години 
поред (Афганистан и Ирак) US-армия. Ала остава съмнението - а дали това 
спадане не е симптом за “заболяване” на американската глобална роля? 
 България [сумарно за последните 5 год.] пада от 20-о (240 млн. $) на 23-о 
място (232 млн. $). Данните са условни, а дори и подвеждащи. “Държат” ни тия 
164 млн. от 1999 г., които са изглежда за танковете, дарени на Македония. В 
следващата класация през 2005 г. навярно вече ще сме след 30-то място. 
Наистина, тук не са включени напр. лекото стрелково оръжие и боеприпасите, 
където още “капе” и с които България събира тук-там трохици от апетитната 
баница на оръжейния бизнес. 
 Страните, купили най-много основни видове въоръжения за 1999-2003 г. са: 
1. Китай - 11 800 млн. $; 2. Индия - 7 843 млн. $; 3. Гърция - 4 409 млн. $; 4. 
Турция - 3 497 млн. $; 5. Великобритания - 3 256 млн. $; … 118. (?) България - 
8 млн. $ [6 млн. $ са за 1999 г. и 2 млн. $ за 2003 г. От 2003 г. се говори, (че ще 
заделяме средства, едва ли не 1.5 млрд. лв., но трудно може да се очаква 
изкачване на по-челни места в класацията.] 
 Сред първите 12, купуващи най-много оръжие са 8 ключови партньори на 
САЩ: 3. Гърция; 4. Турция; 5. Великобритания; 6. Египет; 7. Тайван; 8. Южна 
Корея; 9. Пакистан 10. Саудитска Арабия; 12. Израел. Колкото по-близък 
партньор си на САЩ, толкова повече оръжия трябва постоянно да купуваш от 
тях. 
 САЩ са все така основен доставчик на оръжия за южните ни съседки, като за 
1998-2002 г. те са продали на Гърция оръжия за 2 311 млн. $, а на Турция – за 
2 022 млн. $. Следва ги пак Германия - с продажби съответно за 427 млн. $ и 
567 млн. $. 
 Тези данни ни карат да се замислим. Защо въпреки чадъра на НАТО Гърция 
и Турция хвърлят колосални (а другояче не може да ги назовем) ресурси за 
въоръжения? Стратегическите им центрове очевидно имат нещо предвид в 
своите прогнози... 
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 Всяка умна и разумна страна прави всичко по силите й (дори още повече), за 
да може системата й за национална сигурност да е в състояние да действа 
ефективно и в автономен режим.  
 [И само за повече ли места в следващия парламент ДПС с помощта на 
своите хора в МВР създава организация за 50-100 хил. души, които ще дойдат 
от Турция за да гласуват у нас?] 
 По продажби за 2002 г. първите 10 компании са: 1. “Boeing”, САЩ - 20 500 
млн. $; 2. “Lockheed Martin”, САЩ - 18 870 млн. $; 3. “Northrop Grumman”, САЩ - 
17 800 млн. $; 4. “Raytheon”, САЩ - 15 250 млн. $; 5. “BAE Systems”, 
Великобритания - 14 070 млн. $; 6. “General Dynamics” - 9 820 млн. $; 7. 
“Thales”, Франция - 6 840 млн. $; 8. “EADS”, Германия-Франция-Испания - 5 630 
млн. $; 9. “United Technologies UTC”,САЩ - 4 550 млн. $; 10. “Finmeccanica”, 
Италия - 3 720 млн. $. Повечето от тях не крият охотата да ни продават 
продукцията си. Най-активни са US-фирмите: едно, че политиците ни са 
податливи на натиск, второ, че на глобалния пазар позициите на САЩ се 
свиват... 
 
 

За г-н Президента, 07.11.2005 г., Материал No. 149 
 На фона на чисто партийните ежби за бюджета, нека видим Военните 
разходи (ВР) от Годишника на СИПРИ за 2004 г. Ето какви са Военните 
разходи в света в постоянни цени от 2000 г., в млн. дол.: 

страна 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Свят, млрд. $ 742 709 693 699 693 699 727 743 792 879 

1. САЩ 334 539 315 107 298 058 296 530 289 658 290 480 301 697 304 130 341 489 417 363 

2. Япония 43 958 44 398 45 293 45 510 45 394 45 479 45 793 46 259 46 773 46 895 

3. Великобрит. 40 268 37 119 37 719 35 401 35 605 35 171 35 677 36 420 36 738 37 137 

4. Франция 37 438 35 584 34 729 34 856 33 922 34 209 33 814 33 708 34 394 35 030 

5. Китай 13 500 13 900 15 300 15 500 17 800 20 000 22 000 25 900 30 300 32 800 

11. Русия 15 800 10 000 9 100 9 700 7 100 8 300 9 700 11 200 11 400 13 000 

13. Турция 7 462 7 652 8 567 8 926 9 352 10 326 9 994 9 161 9 748 9 888 

22. Гърция 3 927 4 011 4 251 4 530 4 937 5 169 5 455 5 336 5 236 5 241 

51. Румъния 1 131 1 100 1 069 1 199 1 089 983 936 981 976 1 086 

72. България 500 370 253 235 273 309 319 353 356 364 

 Световните Военните разходи през 2003 г. са 879 (в цени от 2000 г.) и 893 
(в цени от 2003 г.) млрд. $ - 2.7% от световния БВП и 152 $ на човек в света. 32-
те най-богати страни с 16% от населението имат 75% от световните Военни 
разходи. Докато 58-те най-бедни държави са с почти 41% от населението и с 
едва 4% от световните Военни разходи. 
 Вижда се обръщане на тенденцията и след оттласкването от дъното през 
1998 г. Военните разходи постоянно и бързо нарастват. Много е осезаем 
ръстът след 2001 г., заради войната с тероризма на САЩ - техният принос за 
тоя ръст е огромен: само през 2003 г. за тази война САЩ заделят 62.6 млрд. $ 
Военни разходи в цени от 2000 г.  
 Ето и Военните разходи на САЩ - заедно с допълнителните военни 
разходи за 2004 г. за войните в Ирак и Афганистан - 65.6 млрд. $ (а т. нар. 
разходи за възстановяване в Ирак и в Афганистан или невоенните разходи на 
САЩ за тези войни са 21.4 млрд. $, или общо допълнителните разходи на САЩ 
са 87.0 млрд. $!): 

ВР на САЩ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Текущи цени 274.9 294.5 305.5 348.6 438.9 456.0 410.1 423.2 436.4 460.5 

Цени от 2004 г. 312.2 325.3 327.4 363.4 448.9 456.0 400.9 394.6 397.3 409.3 

 Да видим и Военните разходи за България в лв., дол. (цени 2000 г.), % БВП 
- дъното от 1996-97 г. е в миналото и е видна стабилизация: 

ВР на България 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 



 229 

Млн. левове 19.0 22.8 34.5 372 512 595 677 805 859 895 

Млн. долари 500 370 253 235 273 309 319 353 356 364 

% от БВП 3.6 2.6 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 

 Според законопроекта за Държавния бюджет през 2005 г., в консолидираната 
фискална програма се предвижда разходите за отбрана (+ резерв) за 2005 г. да 
са 978.9 млн. лв. (589.7 $), 2.4% от БВП. Бюджетът е съставен така, че е трудно 
в него се виждат точни данни за нашите Военни разходи. Възможно е с 
финансови гимнастики да се окаже, че е удържан обещаният процент от 2.6 за 
отбрана, но това, което се вижда засега е 2.4%! На този процент може да се 
гледа по различен начин. За региона той не е сред най-високите. Ала Словения 
държи 1.5%, а Унгария ще го намали през 2005 г. от 1.8% на 1.3% - поради 
нужда от икономии и насочване на средства към социалните програми. 
(Впрочем унгарският премиер Ференц Дюрчани вече говори за изтегляне на 
техния контингент от Ирак до 31 март 2005 год.). 
 Нека сравним числата, дадени ни от МО с тези на СИПРИ. 

ВР на България 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

В млн. лв. – СИПРИ 372.0 512.0 595.0 677.0 805.0 859.0 895.0 … 

В млн. лв. – МО 436.0 546.0 658.0 791.0 814.0 827.9 825.6 898.9 

% от БВП – СИПРИ 2.10 2.30 2.50 2.50 2.70 2.70 2.60 ... 

% от БВП – МО 2.50 2.44 2.77 2.96 2.75 2.60 2.40 2.40 

 Военните разходи в нашия регион се познават в съпоставяне - в % от БВП 
- и тук данните сочат стабилизиране през последните години: 

ВР, % от БВП 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Турция 4.1 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.9 4.8 

2. Сърбия-Ч.Гора … … … 4.8 4.4 4.5 5.9 4.9 4.5 4.6 

3. Гърция 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6 4.3 4.2 

4. Босна и Херц. 13.7 14.3 3.8 5.3 4.7 4.6 4.2 4.0 4.0 4.1 

5. Македония … … 3.0 2.2 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8 2.8 

6. България 3.6 2.6 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 

7. Хърватско 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.3 3.0 2.7 2.5 2.5 

8. Румъния 3.1 2.8 2.5 3.0 3.0 2.7 2.5 2.5 2.3 2.4 

9. Словения 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4 1.5 1.5 

10. Албания 2.5 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 

 Нашите Военни разходи са по-малки 16 пъти от тия на Гърция и 29 пъти - на 
Турция, а като % от БВП са до 2 пъти по-малки от техните. 
 Сравнение на Военните разходи с партньори в НАТО, (цени 2000 г., млн. $):  

Воен. разходи 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

България 500 370 253 235 273 309 319 353 356 364 

Румъния 1 131 1 100 1 069 1 199 1 089 983 936 981 976 1 086 

Гърция 3 927 4 011 4 251 4 530 4 937 5 169 5 455 5 336 5 236 5 241 

Турция 7 462 7 652 8 567 8 926 9 352 10 326 9 994 9 161 9 748 9 888 

 Когато говорим и за Военните разходи, и за купуването от Гърция и Турция 
на нови въоръжения, винаги ще възниква въпросът - а защо го правят в такива 
огромни количества? Ненормално е сякаш да членуваш в НАТО и да хвърляш 
луди пари за военни цели!? 
 Не можем да участваме в надпреварата във въоръжаването с тях. Но цялата 
ни военна реформа протича по начин, който отслабва нашите съпротивителни 
сили и оголва стратегически рубежи. При това нещата са вече необратими и 
непоправими. 

 Държава Отбра-
на 

Образо-
вание 

Здраве-
опазване 

Държава Отбра-
на 

Образо-
вание 

Здраве-
опазване 

Израел 9.2 7.3 8.3 България 2.6 4.2 4.3 

САЩ 3.4 4.8 5.8 Турция 4.9 3.5 3.6 

Франция 2.5 5.8 7.2 Гърция 4.3 3.8 4.6 

Великобритания 2.4 4.5 5.9 Словения 1.5 5.3 6.8 

Испания 1.2 4.5 5.4 Финландия 1.2 6.1 5.0 

Нова Зеландия 1.1 6.1 6.2 Австрия 0.8 5.8 5.6 

Япония 1.0 3.5 6.0 Ирландия 0.7 4.4 5.1 

 [Подчертани са процентите, по-големи от тия на България.] 



 230 

 Заделянето на нормален процент за отбрана е необходимо, ала не и 
достатъчно условие за позитивно въздействие върху отбраната на страната. 
Това са огромни ресурси за днешното ни състояние. Особено важно е как се 
разходват тия средства и дали с тях се произвежда сигурност? А с общите 
усилия на цивилни и военни, корупцията в МО “изяжда” доста от парите.  
 За отбрана и сигурност България харчи и ще харчи по 5% от БВП годишно. 
КСНС трябва все някога да обсъди проблема за дългосрочната ресурсна рамка 
и стратегическите приоритети във финансирането на системата ни за 
национална сигурност. 
 
 

За г-н Президента, 14.11.2004 г., Материал No. 150 
 Оптималната и надеждна информация е основа за правилни позиции и верни 
решения. Президентът получава голяма като количество информация. 
Въпросът е доколко тя е качествена. 
 Така е устроена властта у нас, че президентът трябва да се бори за 
адекватна информация. А това означава създаване на огромно множество от 
контакти, поддържане на неформални и формални канали за комуникация, 
използване на авторитета и връзките на хората от президентската 
администрация. Иначе има риск от информационен вакуум и дори от 
дезинформация. 
 Роднини, близки, приятели на бойци от Първия Контингент в Ирак 
например, мислят, че президентът е зле информиран за станалото с 
Контингента преди, на 27-и декември и след това. 
 На бойците от Първия Контингент им липсват грижата и вниманието на 
президента. Те ценят участието му в траурната церемония и считат за грешка 
ходенето на сватба в Пловдив. 
 Може определено да се смята, че съществува Проблем “Първи Контингент”. 
Тези бойци са огорчени от бездушното отношение в МО и ГЩ, боли ги от 
безразличието което обществото проявява към тях. 
 Човек не би могъл да сдържи гнева си като види само какво представлява 
Допълнителното споразумение към Договора за Кадрова военна служба – 
хвърчащ лист, съставен небрежно и непълно - с него се пращат хора на среща 
със смъртта в Ирак. Там не пише за застраховане, а правата са повече от 
оскъдни. 
 Един 26-годишен тежко ранен младеж, пенсиониран въпреки уверенията, че 
всички ще останат в Армията, кара с пенсия от 53 лв. Тежко ранени като него 
мрачно казват, че по-добре там някой да ги е доубил – да не се мъчат сега поне 
роднините им. 
 Нелепо е, но никой не е виждал застрахователния Договор! Няма по-
класифицирана информация у нас от този Договор! А той е толкова важна част 
от по-нататъшната участ на бойците. 
 С ПМС Nо. 6/14.01.2004 г. списъкът на ранените, които имат право на 5000 
лв. “за финансово подпомагане” е редуциран от 77 на 28 души, без да е ясно по 
какъв критерий са избрани те.  
 Всъщност, това са хората, качили се в самолета. Сред тях е имало и 
физически здрави, но изплашили се, получили стрес.  
 А ранените бойци, които от чувство за солидарност и чест са решили да 
останат в Ирак, са пропуснати в Постановлението. 
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 Въобще, който е качен или се е качил в самолета, е извадил късмет в 
парично отношение: документите му за обезщетения при злополука и 
осигуровки са придвижени по етапния ред от Военна болница, докато за 
останалите има ходене по мъките, обидно ниски компенсации. Те, поради лоша 
организация или незнание (което е логично - никой не им е обяснил, а и такъв 
горчив опит сме нямали), търпят материални и морални щети. 
 Ако се налага лечението да продължи в болница, която няма договор със 
Здравната каса, (напр. Александровската), хората трябва да си плащат сами. 
Отнети са им и правата да почиват в станции на МО през активния сезон. 
Въобще бойците от Първия Контингент са досадно бреме за МО – за него те 
са гурбетчии, въпреки че са в Ирак командировани от него и с договор, сключен 
с него. 
 Възстановяването, и особено психическото (физически те са с болежки и 
деформации за цял живот), след Ирак - също не е грижа за МО и изцяло пада 
на плещите на семейството. А ако душата не се изчисти от нервното 
напрежение, то ще остави дълбока следа и може да се превърне в синдром. 
Някои бойци твърдят обаче, че тук, при дòсега с МО и ГЩ получават повече 
стрес, отколкото в Ирак: заради бюрокрацията и безчовечието. 
 МО (и обществото) трябва да помнят, че тези бойци са били пратени на 
война, пострадали са при изпълнение на дълга си. 
 Военните от Първия Контингент са ядрото на ония 1000 души, които с 
години се въртят и трупат опит по различни мисии. Те са вече много 
качествени, дисциплинирани бойци (дисциплината в мисиите е по-строга), 
силни са по природа, не са агресивни, не ходят на мисии за да си вдигат 
адреналина. Калени на издръжливост и риск, те са развили високи воински 
качества, разликата между тях и другите в армията става все по-голяма, най-
драстично е разминаването им с “лампазите”, които не са мирисали страх (нека 
се види колко в ГЩ са били в мисии и рискови ситуации), но знаят да превиват 
гръб, да се нагаждат, да правят кариера.  
 Тия неоправност и бездушие на ред паркетни генерали, дето “мязат повече 
на канцеларски мишки”, са сринали авторитета им пред бойците от 1К, които 
все по-трудно виждат мястото си в днешната пълна с хитри, мързеливи 
чиновници с пагони БА. 
 Бойците от Първия Контингент са убедени, че към тях се отнасят лошо, че 
ги изолират, мачкат и ощетяват не само от незаинтересованост и глупост на 
бюрократите, ами и от страх - че те много могат да разкажат: за корупцията и 
оборудването (то не е добро и днес - особено за конвоите и патрулите - ще 
плащаме кръвен данък още, не се ли учим от грешките); за подготовката и 
морала; за героя Качорин (спасил с бърза реакция много хора) и уплаха на 
командирите; за неоцененото мъжество на едни и реалното дезертьорство на 
други; за затлаченото следствие и скритите истини (“тази история потъна”). МО 
и ГЩ менят решенията си често в последния момент, с което рискът нараства, 
създават се слаби места, които понижават безопасността на системата.  
 Бойците от Първия Контингент наистина знаят много и искат да го споделят 
със своя Президент. Стига той да пожелае да се срещне с тях. 
 
 

За г-н Президента, 21.11.2004 г., Материал No. 151 
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 Причини дори за добронамереното недоволство от работата на президента 
са липсата на приоритети и хиперактивността, количеството за сметка на 
качеството и рискът от изхабяване. 
 Жалко, ако на този упрек се отвърне със сочене на рейтинга: 1. Петър 
Стоянов загуби изборите даже с най-високия рейтинг; 2. С нереално висок 
рейтинг са и Бойко Борисов и Соломон Паси; 3. Повечето агенции, измерващи 
рейтингите са откровени PR-Глашатаи на Победилия Капитализъм и 
Завършилия Преход и те самите, и платците им утре могат да започнат и друга 
игра с рейтингите. 4. Рейтингът не е абсолютна, а относителна величина, 
сочеща как се възприема даденият политик спрямо другите политици. 
 Като втори дефект в поведението на президента се оценява неговото 
приспособяване към реалността, нагаждането към обстоятелствата. С 
подобна тактика може да се изскочи из-зад гърба на опонентите и в самия край 
да се измъкне победата под носа на чакащия овации фаворит. Ала това е най-
малкото спорна тактика за лидер - тя или забавя темпото на колоната, или 
съхранява силите на тези отзад за решителния им спринт. Големият лидер 
дърпа напред мощно, увеличава дистанцията с другите и победата му изобщо 
не подлежи на съмнение. Но точно тази победна тактика вече не е тактика - тя 
е стратегия. 
 Тъкмо по стратегията е следващият укор към президента - в нея не се 
виждат алтернативи и сценарии. Едно, че нагласи за мисъл по този начин при 
нас няма (а работата ни е функция от волята на президента); второ, че 
акцентите в дейността на секретарите, оценката за тях (и обратната връзка с 
тях) често са: обслужването, а не сътрудничеството; преписването, а не 
мисленето; писането, а не дискусиите; обемът, а не същината. 
 Думата “сценарии” подсеща, че освен логичните, а може би най-вероятни 
сценарии за развитие, биха могли да се случат и неочаквани такива, способни 
рязко да преобърнат целия ход на процесите и да объркат тотално всички (и 
нашите) планове. 
 Някои от тях са апокалиптични, разбира се. И на пръв поглед звучат само 
като интелектуална гимнастика, стояща далеч от главните грижи на 
президента. Например, рязко влошаване на финансово-икономическото здраве 
на САЩ. А корифеи пишат за сапунения мехур на икономическата мощ на САЩ 
и че той може да бъде спукан дори с ръждива игла. Не са ли огромните 
дефицити на САЩ – бюджетен и търговски - признак за висока температура и 
не са ли летеж към пропастта високомерието и арогантността на Буш? Случи 
ли се това, то опасността тогава е от геополитическо цунами и геоикономически 
урагани - не се знае България - с нейната свръхприватизирана, освободена от 
подкрепата на държавата и управлявана отвън икономика и с продраната 
мрежа за социална, пенсионна и здравна защита как ще понесе тия трусове, 
какво ще стане с външния й дълг? 
 По-мека форма на такъв сценарий (за който сякаш България не е никак 
подготвена) е продължаващото падане на долара… 
 Ами бързото поскъпване на стратегическите суровини (нефт и газ)? То прави 
нашата икономика неконкурентно способна.  
 И още за САЩ – нима се изключват фаталното им затъване и дори неуспехът 
в Ирак? Какво правят тогава България и про-военният й политически елит? 
Около изборите контингентът в Ирак може да даде още (и не отделни) жертви: 
това ще втресе обществото и може да измени дневния ред и в нашите избори. 
Но защо САЩ – нашият президент затъва все повече в Ирак… 
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 В по-дългосрочен план - какво става с България и системата й за национална 
сигурност при задълбочаващите се парализа, изпразване от съдържание и 
оставане без кауза на НАТО? А ако интегрирането ни в ЕС претърпи трусове и 
дори провали? 
 Отново за парламентарните избори у нас - те могат да се окажат първите, в 
които Богатите и Спечелили от Прехода да се опитат пряко да повлияят на 
изхода от тях, като “деформират” вота с всички мислими средства: медийни 
манипулации, редене на листи по места, позитивни кампании и финансови 
инжекции. Така БСП ще бъде дресирана, наказана и дори да дойде на власт, 
ще е вързана яко, като Гъливер (президентът трябва да спаси БСП, изборният 
й не-успех ще стане после и негов). А управлението ще заприлича на 
марионетка в ръцете и по волята на елитите, които не желаят повече трусове, 
завои и радикални решения. 
 Ядрото Андрей Райчев&Кънчо Стойчев+Иван Кръстев агитират за ромска 
партия, която да раздроби политическото представителство и засили 
коалиционния характер на управлението. А че това би могло лесно да се окаже 
бъдещ Франкенщайн - не ги вълнува. 
 Не бива да се изключват големи грижи и с ДПС. Говорим за важната му роля, 
ала там проявяват безгрижие или толерират подмяната на българската 
идентичност на помаците с турска (+ работа с циганите и с нашите турци в 
Турция). Дори ДПС да е шансът за промяна в живота на хора дошли от 
провинцията, тревожи трансформацията, която изживяват за броени години: от 
тръпки и сълзи при нашия химн до фанатична преданост на каузата (а каква е 
тя?) на ДПС. Етническите и верските партии са анахронизъм за Европа – в тях 
идеологията е заменена със зова на кръвта. Такъв прецедент може да бъде 
лош ориентир. 
 Прогнозите за негативни сценарии не са черногледство, а опит за реализъм. 
Да се установят достоверните от тях трябва анализ. За който при нас няма 
място, време, мотиви и стимул. 
 
 

За г-н Президента, 28.11.2004 г., Материал No. 152 
 Дискусията по Бюджета показа, че НДСВ и “Новото време” спретнаха отличен 
PR: предизвестеното договаряне по сумата за образованието (а и така се 
забрави колко малка остана тя!). 
 Президентът има архиважни хрумвания и силни ходове, но нещата се 
размиват, тъй-като той говори като експерт: много често и непрекъснато, много 
дълго и в детайли. Като все лансира планове и програми от по 15 точки.  
 В изборната година не е разумно президентският сайт да се задръства с 
програмни речи по всички мислими въпроси. Най-добре е президентът да 
избира само стратегически и значими теми, на чийто фон изборните разпри на 
партиите изглеждат дребни и маловажни. Така президентът хем ще присъства 
на изборите (т.е. няма да бъде забравен), хем не би консумирал минуси от 
караниците (да заприлича на всички и се обезличи)... 
 Бюджетът за 2005 г. предлага шанс именно за стратегически послания на 
президента. Това е обичаен Бюджет за страната. Той не е нито по-лош, нито 
по-добър. И отникъде не личи да е Бюджет на икономическия растеж. Камо ли 
пък да е социален. 
 Лесно да правиш такъв Бюджет: 4% за образование и наука, 4.5% за 
здравеопазване, 5% за национална сигурност. Бюджет без значими приоритети; 
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Бюджет на Богатия, т.е. на Кръчмаря - който “надписва” своето (като прехвърли 
основното бреме на редовите хора). Бюджет на Бедняка - да свърже двата 
края. Бюджет на принципа: Година да мине, друга да дойде. Бюджет на 
Прехода: да оцелее, което може да оцелее самó! И пак, и пак Бюджет на 
Прехода: стратегическите цели – кучета ги яли! 
 Но първо: за финансирането на Системата ни за национална сигурност (т.е. 
отбрана, полиция, вътрешен ред и сигурност, съдебна власт и администрация 
на затворите) – разходите за 2005 г. ще възлизат на 2 086.8 млн. лв., това 
прави 5% от БВП. 
 Текущите нелихвени разходи по консолидираната фискална програма са 
1 632.2 млн. лв. и 3.9% от БВП (за 2002 г. по отчет - 1 321.7 млн. лв. и 4.1% от 
БВП; 2003 г. по отчет - 1 395.5 млн. лв. и 4.1% от БВП; 2004 г. по план - 1 527.1 
млн. лв. и 4.0% от БВП). Разходите за МВР за 2005 г. се предвижда да възлизат 
на 779 700.0 млн. лв. (от които капиталови са само 20 млн. лв.) при 722 959.5 
млн. лв. за 2004 г. (едва 12 млн. лв. капиталови). 
 С изключение на Армията, парите за сигурност са текущи - заплати, 
осигуровки, бензин. В страна без ясни приоритети се купуват витлови 
самолети, а МВР няма цент за нови пожарни: след година-две като домът ни 
гори, ще гасим с кофи и маркуч от близко мазе. В страна без ясни приоритети 
се дават големи пари за бойни вертолети, а МВР няма и 1 летящ вертолет - за 
гранична полиция, пожарна и жандармерия. В страна без ясни приоритети МО 
взема над 50% от всички пари за сигурността. 
 Още по-окаяни са нещата с Науката. Убиването на Науката е 
демодернизация на страната. През 2005 г. за МОН се отпускат 252 833.5 хил. 
лв. (капиталови - 19 110.0 хил. лв.), 2004 г. те са 218 823.9 хил. лв. (капиталови 
- 10.297.6 хил. лв.). А на БАН за 2005 г. отпускат 74 290.6 хил. лв., за 2004 г. – 
67 766.5 хил. лв. 
 С тези скромни ресурси щяло да се осигури финансиране на научните 
изследвания в БАН и задачите й за информационно осигуряване на сфери в 
икономиката ни: хидрометеорология, сеизмология, геофизика, космически 
изследвания и такива в компютърната вирусология, събиране и съхранение на 
радио-активни отпадъци, музейно и библиотечно дело, опазване на 
историческото и етнографско наследство и на Националната ботаническа 
градина и др. Има 260 хил. лв. за членски внос за участието ни в Европейската 
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT). Думи, 
думи, думи… 
 За “Политиката за развитие на научния потенциал – база за устойчиво 
развитие” се заделят 112 504.1 хил. лв. - 0.078% от парите за политики и 
стратегически цели. Тази сума целяла: 1. Съхранение и развитие на научния 
потенциал за създаване на ново научно поколение; 2. Ограничаване на 
“изтичането” на интелектуалния потенциал и подобряване на възрастовия 
профил в науката и създаване на условия за циркулация на научен потенциал и 
знания; 3. Засилване на международното сътрудничество и интеграция на 
учените - за модерни научни изследвания; 4. Създаване, съхранение, 
разпространение и прилагане на научните знания за устойчивото развитие на 
икономиката и обществото. Отново само: Думи, думи, думи… 
 За Науката у нас заделят 0.2-0.3% от БВП! А в Чехия 1.24%, Словения - 1.5%, 
ЕС – 1.5-2.0%. В ЕС учените са 5 100 души на 1 млн. население, а у нас те са 
15 000 при 31 700 за 1989 г. Учените в БАН над 45 год. са над 68%, а под 35 
год. - под 12%. 
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 Ученият в ЕС получава 33 пъти повече от българския учен, в Чехия - 16 пъти, 
в Полша - 9 пъти, в Унгария - 7 пъти, в Турция - 5 пъти. И дори в малка, тъжна, 
обречена Македония - 3 пъти.  
 Ако аз бях президент, бих надал не глас, ами вой за Науката. 
 
 

За г-н Президента, 05.12.2004 г., Материал No. 153 
 Една от най-тежките и с най-дългосрочни последици жертва на Прехода е 
нашето образование – и най-вече училищното. 
 Огромното мнозинство българи са потърпевши от това, а не реагират. Ето, че 
и стачката на учителите изобщо не ги трогва. 
 Постоянно разяснявам на споделящите с мен: Президентът няма 
правомощия, с които да се намеси. Те обаче апелират: Направете нещо, че 
развитието скоро ще стане необратимо! 
 Днес в българското образование имаме катастрофа и хаос: 
 1. Фактически вече изцяло е разрушена предната система на образование, а 
не е изградено нищо ново и ефективно. Краят на началото (или началото на 
края) е министерстването на В. Методиев с разрушителните му действия (вкл. 
грубата смяна на опитните директори със слаби, но сини политически кадри). 
 2. Образованието не е водещ приоритет. Липсват държавна стратегия и 
политика. Това води до лашкания: ще има матури - няма да има матури; ще има 
тестове - няма да има тестове; ще има централизирано определяне на приема - 
няма да има. 
 3. Класно-урочната система е остаряла; ученикът си остава не субект на 
образованието (обучаване+възпитание) а обект на обучаването  (школото 
ни не е възпитател, а обучител). И то с преподаване на тежка, суха и сложна 
материя. Учителят е ориентиран към средно-статистическия ученик (когото 
вече го няма!) и слабите не го разбират, а силните скучаят. Учебният материал 
е лошо подбран, сложно усвоим и неатрактивен, а средствата за преподаване 
са си живото слово и тебеширът. 
 4. Често се променят учебните програми - така че се орязват часовете на 
“високо технологичните” предмети, а най-вече на математиката; увеличават се 
паралелките в професионалните училища (т.е. за занаяти) за сметка на тези в 
профилираните езикови гимназии (т.е. за знание) – и възниква усещането, че 
наистина насоката е децата ни да се подготвят за Европа като (и то главно 
евтина) работна ръка; расте броят на различните учебници по един и същ 
предмет (това си е чиста “далавера”). 
 5. Бюджетът от 4% е едва 2/3 от минимално необходимите нужди, а трябва 
да е 6% (1990 г. беше 6.3%), за да се стопират негативните процеси. Сега той 
се формира крайно неправилно - 72% за заплати и 28% за всичко абсолютно 
всичко останало. 
 6. Училищата стареят, рушат се и разграбват, в изграждане на нови 
училищни сгради не се инвестира, а част от наличните се раздават на концесии 
за други нужди или се разпродават. И реституцията отне много сгради от детски 
градини и училища.  
 7. Ликвидирана е изцяло системата за контрол в училище: от директора 
върху работата на учителя и от инспектора - върху работата на директора и 
учителя. Така всеки може да прави каквото си иска, да не проверява домашни и 
контролни, да не спазва учебни програми, да занемарява базисни изисквания.  
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 8. Цари пълна уравновиловка: критериите в заплащането (да не говорим 
колко ниски са те!) са образование, квалификация и стаж; самата работа не е 
обект на оценка и не се поощрява; работиш, не работиш - заплатата от това не 
зависи ни на йота.  
 9. Дисциплината е под всякаква критика. Не само учителите, но и учениците 
са демотивирани и отчуждени, училището не е привлекателно място за тях. 
Трупа се нежелание – не само да се ходи в училище, но и да се ходи на 
училище - да се учи по-нататък. 2-3 невъзпита(ва)ни деца, при царящата пълна 
липса на дисциплина, могат да направят работата на учителите ад.  
 10. Разбито е и училищното здравеопазване, което следеше за 
здравословното състояние на децата ни и със системата на профилактичните 
прегледи и имунизацията водеше превенция и профилактика. Сега никой не 
знае колко болни са учениците (късогледство, изкривявания, диабет и високо 
кръвно), а расте масово неимунизирано поколение - с всички опасни последици 
от това. В момента с плахи стъпки възстановяват училищните лекари, но 
оборудването е занемарено, разбито и окрадено. 
 11. Държавата прехвърли на училищата и охраната им. РПУ и Общинска 
позиция смятат, че правят услуга при опазване на училищата - не, че това им е 
важна задача. А общините нямат пари. Липсва всякаква превенция на 
асоциалното поведение. И резултатът е явен: насилие, наркотици, алкохол, 
педофили.  
 12. Младите учители, оставени без наставник и подкрепа - за 1-2 години 
стават циници с пречупени криле. Или се махат. 
 Вината е у обществото и медиите: популяризират се мъжът-мутра и жената-
манекенка. Без добри образци за подражание, децата погрешно смятат, че 
популярното е добро и позитивно.  
 Не се формират представи за справедливо - несправедливо, добро - зло, 
морално - неморално. Училището не е подходящо място за формиране и 
отстояване на ценностната система. 
 Катализатор на социалното неравенство, училището ражда потиснати, 
агресивни и комплексирани деца с разбити илюзии.  
 Без драстични мерки, процесът неизбежно става необратим. 
 Необходима ни е децентрализация на образованието - като държавата 
делегира правата и насочи компетенциите си към общините: да отговарят за 
учебния процес, ремонта, контрола на бюджета, здравето, охраната, отдиха. 
Ала като им осигури и финансовото обезпечаване на тези компетенции и 
права.  
 А това трябва да става не с рязко изтегляне и разтоварване от отговорности, 
ами стъпка по стъпка и с много строг контрол. 
 
 

За г-н Президента, 12.12.2004 г., Материал No. 154 
 Най-сложното в най-сложния ни проблем - демографския, са ромите. 
Експертите признават, че са в стрес от процесите там. 
 Вече имаме консенсус (на обективните данни), че ромите у нас са около 2 
пъти повече от официалните данни. Т.е. те са 700-800 000, или 9-10% от 
населението. Така България е на 1-во място в Европа по относителен дял на 
ромско популация! 
 Сред ромите царят асоциално поведение и ниска сексуална култура, 
неадекватност към изискванията на 21 в. Неграмотни от тях са 23% и 70% са с 
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основно и начално образование. Или общо - 93%. А при турците имаме 76%. И 
при българите - 33%. [Образованието е доста ниско в ценностната скала на 
ромите.]  
 Тия данни ще растат, ако не се работи за десегрегацията на образованието: 
децата да учат заедно и при равни условия (сегрегацията е сериозен проблем, 
особено стане ли правило, стандарт: сега е спрямо ромчета и турчета, т.е. тя е 
етническа, а утре ще се прави за децата на бедните, т.е. ще е социална).  
 Абстрактната защита на човешките права - с изучаването на ромски език 
беше крайно неудачна и задълбочи сегрегацията. Пътят бе: първо интеграция, 
после майчин език, не обратното. 
 Гледането само на турска телевизия при ромите-мюсюлмани води до това, че 
децата им не чуват българска реч. 60.4% от ромите-мюсюлмани говорят 
повечето време на турски, 29.3% - на ромски (общо 89.7%); 70.9% от ромите-
християни повечето говорят време на ромски, а едва 26.3% от тях - на 
български.  
 В сегрегацията има обективни процеси. Обаче за нея силно повлия 
разпадането на мрежата от селските училища. През 1995-96 год. в България 
е имало 3289 училища, 2/3 от които са селски, а през 2002-03 год. - 2720, но 
селски са малко над 1/2. 
 Механизмът на обвързване на детските надбавки с ходенето на училище е 
пропукан. Ромчетата като правило пак не ходят, но учителите правят 
компромиси - от съжаление или страх. И не пишат отсъствия - защото няма да 
се зачете годината, или защото натискът на родителите да получават парите е 
голям. Често се водят “мъртви души”: децата са в документацията, а не стъпват 
в училище. Това се прави и за да не се закрият тия паралелки. Все пак 
механизмът като замисъл никак не е лош. Той трябва да се прилага и към други 
социални трансфери на пари: напр. обезщетения за безработни и социални 
помощи. 
 Бедността е бедствие при ромите - 89% се смятат “бедни”, а 18% - “по-скоро 
бедни”. За 80% - до 1989 год. са е живеело по-добре. 75-87% са под прага за 
бедност (дефиниран различно).  
 Бедността се дължи и на безработицата. 77% от ромите на трудоспособна 
възраст са безработни. На 1 работещ се падат 9 неработещи роми! (3/4 от 
ромите между 16 и 25 години и 1/4 - между 25 и 39 год. не са работили никога 
(общо никога не са работили 40% от безработните роми). Поне 1 безработен 
има в 80% от ромските домакинства. Е, странна ли е тяхната почти наркотична 
зависимост от системата за социални помощи - като 70% от ромите са нейни 
настоящи или бивши клиенти. 
 Възпроизвеждащата се култура на бедността е виновна и за тежките 
болести на ромите: при тях са 70% от случаите у нас на туберкулоза и 90% - на 
хепатит. Да добавим още дифтерит, полиомиелит, кожно-венерически, 
гинекологични, онкологични болести. В 80% от ромските домакинства има 
хронично болни. 
 За болестите допринасят кръвосмешенията у ромите: 60% от всичките 
бракове сред тракийските калайджии, 45% - сред калдарашите и 28% - сред 
копанарите са кръвно-родствени и това логично води до наследствени 
заболявания и израждане. 
 Рисков фактор са ранните бракове и раждаемост - 40% от ромките се женят 
до 16 г., още 32% - до 18 г. и други 8% до 18 г. са с дете: 80% от 
непълнолетните ромки са de facto в брак! 
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 Ами ромската престъпност, проституция и наркомания... 
 Според експертите гето-изацията на ромите също е отчасти обективен 
процес: ромите изпадат от обществото, обособяват се от населението и се 
скупчват - за да могат с количество да компенсират качеството в тяхната 
неспособност да оцеляват.  
 Етнокапсулацията води до “ъндърграунд култура и психика”, до усилващи се 
етноцентризъм и ромски национализъм, които са изцяло на негативна и 
агресивна основа: като отрицание на другите етноси, на обществото и на 
неговите норми и порядки. 
 Етнопропастта между ромите и не-ромите ражда антиромски комплекси, а те 
могат да прераснат в антиромска ксенофобия. 
 Конфликтният потенциал на етностратификацията в нашето общество ще 
усложни европеизацията и евроинтеграцията ни. 
 Въпросът не е главно и не е само, че сме различни етноси, а дали споделяме 
общи ценности и общи чувства към страната, общо разбиране за нейните 
интереси, цели, идеали и бъдеще. 
 Казусът: Как да помогнем на ромите без това да е в ущърб на другите 
етноси и без да са в привилегировано положение? 
 Трябва да предложим Стратегии за догонващо развитие. 
 Трябва да върнем позициите на българския език: средство за приобщаване 
и модернизация, за фактическа деромизация;  
 И плюс безплатни учебници, компютри, кабинети по трудово обучение, 
столово хранене, помощник-учители в занималните. 
 Главното е дехомогенизацията! Нека не ги консолидираме насила. Те са 
много различни и по хоризонтала и вертикала; и по интелектуален, социален, 
етнически и религиозен признак! 
 
 
 За г-н Президента, 19.12.2004 г., Материал No. 155 
 Около и малко след изборите в САЩ бяха извършени някои драматични 
промени, разтърсили разузнавателната общност.  
 Едната причина, разбира се, е желанието да се оптимизира дейността на 
Службите, управлението им и контролът над тях.  
 Втората причина е не по-малко важна - “оседлаването” от Белия дом на 
цялата система от Спецслужби и главно на ЦРУ.  
 Президентът Буш и хората му бяха бесни от “саботажа” на ЦРУ, защото при 
изборите имаше порой “изтекла” информация, целяща да осветли картината по 
Ирак и да измие отчасти лицето на ЦРУ.  
 Белият дом надделя: Службите служат на президента, което малко или 
много означава, че “обслужват” неговата политика. 
 Службите са в отстъпление - победата на Буш му даде, по думите му, 
огромен капитал, с който той сега ще се разпореди. 
 Новият директор на ЦРУ, мултимилионерът Портър Гос е правилният човек 
на правилното място в правилния момент: и верен партиен ледоразбивач, и 
опитен в тази сфера като бивш служител на прикритие в ЦРУ и председател на 
Постоянната комисия по разузнаването към Камарата на представителите. 
 Министерството за вътрешна сигурност също е в криза - Том Ридж подаде 
оставка, а номинираният от Буш бивш шеф на полицията в Ню Йорк Бърнард 
Керик сне кандидатурата си. 
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 Става въпрос отново и за това: структурите в силовия сектор трябва да са 
инструмент на Буш в целия управленски процес - формулиране-провеждане-
обясняване-контрол на политиката. 
 Конгресът на САЩ гласува Закон, с който наистина се прави революция в 
Службите. Въвежда се (назован иронично Цар на разузнаването) Директор на 
националното разузнаване: той ще координира дейността на всичките 15 
Специални Служби. 
 Но новата длъжност няма да бъде само координираща, явно целта е 
поставяне на разузнавателната общност под единен контрол, ограничаване 
на самостоятелността на Службите, и минимизиране на враждите им (напр. 
между ЦРУ и ФБР). 
 Първоначално се очакваше, че Директорът на националното разузнаване 
(ДНР) ще разпределя и бюджетите на Службите - близо 40 млрд. дол. 
годишно. Но съпротивата на Пентагона успя частично: ДНР все пак няма 
пълновластно да разпределя бюджетите, като последната дума за това ще е на 
президента.  
 Този Закон е в стил “Путин” - на укрепване на вертикала на властта. Той, 
заедно със затегнатите антитерористични мерки, продължава тенденцията да 
се оптимизира функционирането на държавата спрямо новите рискове и 
угрозите на тероризма. 
 Но дали демокрацията трябва да се самоограничи за да се защити? Или 
пък тя е само по-добре работещ механизъм за богатия елит от не-
демокрацията? А щом този механизъм се повреди, тогава се демонтира... [Ето 
и у нас богатите нямат търпение да поемат управлението и подготвят почвата 
за своя партия - като внушават колко народът ни живее все по-добре и 
стреснат, трогнат и очарован иска да го управляват точно те.] 
 Факт е, че властите в САЩ водят относно Ирак откровена кампания на 
манипулиране на информацията и на скриване на истината от обществото. 
Човек може само да се възхити колко упорито, всеотдайно някои журналисти и 
публицисти се борят за правото на обществото в САЩ да бъде вярно 
информирано - за разлика от явното промиване на мозъците на народа ни.  
 Често ме питат (не само и не главно за Ирак) - защо мълчи президентът, не 
вижда ли на какво превръщат народа, чийто президент е той? Къде е СЕМ и 
защо президентските хора там мълчат като дават секс между редови българи? 
А насилието, а оргиите по телевизиите? Навсякъде си пазят медиите, у нас 
само никой нищо не може да опази: все зарад Големите Пари. 
 Ние не може да отречем, че САЩ са лидери в адаптирането на системата за 
сигурност към задачите в началото на 21 век. 
 Защото е ясно, че не може да я караме по старому и нещо трябва да се 
прави, иначе цената на грешките става огромна. 
 И Русия започна трансформации в сигурността. Сериозно се замислиха също 
НАТО и ЕС, редица страни, в т.ч. в региона.  
 Няма промени само у нас. Всеки тегли чергата към себе си.  
 Заплахите към сигурността стават все по-интегрирани, ала системата ни за 
сигурност е все така дезинтегрирана. Някои структури (МВР) не искат да 
участват наравно с другите: искат всичко да е към тях. Други (Армията) си 
търсят нови задачи и въвличат президента като лобист - Военният команден 
център в разрез с всяка логика да стане централен в управлението при кризи 
не само от военен, но и от невоенен характер! 
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 Възможно е до близките избори да не се случи нищо важно в системата 
сигурност у нас - ако не се брои Законът за кризите, където едно от вижданията 
е, че президентът е вдигнал белия байрак и бил доволен дори само ако е 
споменат там някак си. 
 Ала рано или късно ще се наложи да се вземат мерки за по-добра 
координация на Службите, за по-ефективно определяне на техните бюджети, за 
стратегическото и за оперативното им целеполагане и управление, за 
механизъм на контрол над тях. 
 За да не бъде обвинен (а и леви експерти казват - трябва да направите 
отстъпки!), че е спънка за промените, президентът може да поеме 
инициативата и да предложи в даден момент качествено нов подход в 
реформите на Службите [А такъв подход е възможен и без смяна на 
днешната им подчиненост].  
 
 

За г-н Президента, 26.12.2004 г., Материал No. 156 
 “Българската Коледа” е сред най-истинските неща у нас през времето на 
Прехода и най-силното под егидата на президента.  
 Тя убедително доказва, че хората се нуждаят от добри дела, лидерство и 
солидарност, от приближаване на политиката до тях. Защото политиката е 
лицемерна и отдалечена от народа, езикът й е абстрактен, безсърдечен до 
цинизъм. Колко печели президентът, когато е с ръка на пулса на реалните 
проблеми и колко губи, когато участва в производството на думи; доказва 
недоказуеми за народа тези: като за участието ни в Ирак; и се състезава с 
Бойко Борисов (и отскоро с Христо Стоичков) - да е навсякъде! 
 С идеи като “Българската Коледа” президентът си възвръща част от 
истинския имидж, нащърбен от залитането по светски изяви... 
 Защото обществото ни се отчуждава от политиката на елита, изпада в 
апатия, колкото и богатите да му набиват оптимизъм. 
 А елитът тлъстее, множи се, преяжда от привилегии. Пример за това бе 
рожденият ден на ... виден депутат в резиденция “Лозенец” - панаир на суетата, 
тълпи охолни самодоволници, сити физиономии, лъскави дрехи, безброй лични 
и служебни коли. И всичките те - хрантутени от бедния обикновен народ. 
 Коледните тържества на някои силови институции показаха: президентът 
там вече не е безспорен, охладняването е силно. Възприемат го като човек, 
който или не знае как стоят нещата (“капсулирал се е и се плъзга по 
повърхността”); или си мисли само за преизбирането (“Петър Стоянов мислеше 
само за рейтинга, Георги Първанов – само за втория мандат”). От разговорите 
ми усетих тази промяна в отношението и то за 1 година! Тя се дължи отчасти 
на усилващата се демотивация на хората от тези институции. 
 Навсякъде: в Службите и в МВР, в Армията и в Гражданска защита, всичко се 
крепи на редовите служители, които изнасят големия труд, а после шефовете 
им дават пресконференции. 
 Редовите служители са пчеличките, на които държавата се крепи. Те обаче 
се износват, примиряват се и се демотивират.  
 Демотивацията е неизбежна. Хората в Службите виждат как е безсмислен 
трудът им. Експерти за борба с контрабандата питат: Как да се борим с нея, 
като политиците я поощряват? И експерти за борба с корупцията питат: Как да 
се борим с нея, като тя е ненормална норма в поведението на политиците ни?  
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 Всеки рано или късно си казва: Аз ли ще оправя света та ще си навличам 
неприятности, че да ме махнат или премахнат? И започва да работи само по 
неща, от които работното му място няма да изстине (или ако ни оказват натиск 
от Запада). Има ли замесен виден политик, работата спира: защо да се рискува 
и да се хаби енергия – все едно отгоре никой няма да позволи... 
 Резултатът е логичен. Понеже са работи главно по случаи, в които липсва 
политически “покрив” (защита, “чадър”) отгоре, и криминалните лица започват 
да търсят (а предлагане винаги има) из елита такъв “покрив”. Така се получава 
Параграф 22 или Спирала на обвързване на криминалитета с елита. Всеки 
бандит знае: намира си “покрив” и няма проблеми! Сам ли е - значи е бандит. 
Има ли “покрив” - значи е почтен бизнесмен. 
 Служител в НСБОП ми простена: “Махам се оттук, не се трае!” Аз го 
предупредих: “Навън е тежко...”. А той: “Тук е още по-тежко!” 
 В касата му имало папки за богаташи, които ... днес се канят да управляват 
България - но не с купени депутати и министри, а те самите: лично и пряко... 
 Понеже се губи смисълът да работиш истински, имитира се дейност. А как 
иначе - “блестящите разработки” не завършват с присъди, като уличените 
после (най-малкото) злорадстват.  
 Е, присъди има - на дребни риби. Циганин в Перник, “крупен престъпник” ще 
лежи 1.5 година в затвора - за открадната шейна. 
 Босовете обаче са на свобода. Те ходят по приеми; пътуват като видни, 
почтени бизнесмени с държавници при посещения навън; спонсорират събития 
- може би и “Българската коледа”. 
 За една шейна - в затвора (това не е лошо, щом е рецидив). 
 Ала ако Министерството на отбраната води непрозрачна политика за стотици 
милиони пари на данъкоплатеца - дори дебат няма. И КСНС дори няма. 
 Служител на едно ведомство ме попита: Знаем ли колко очни лещи за слепи 
и ушни мембрани за глухи деца биха се набавили; на колко деца, болни от 
левкимия можеше да се присади костен мозък; на колко деца с церебрална 
парализа би се помогнало; колко деца на хемодиализа щяха да са с нов бъбрек 
с комисионните за ... някои сделки? А за комисионните от даваното на 
безценица имущество ... или от приватизацията на крупни обекти - да не 
говорим! 
 Докато пред очите на обществото и неговия държавен глава се правят сделки 
с фрапантно тлъсти комисионни, които после ще са (както неведнъж е било в 
историята ни) нарицателни за корупция, обикновеният наш народ праща SMS-и 
за болните българчета: във влака за Перник дядо покъртително разказа как с 
бабичката са заделили от пенсиите 18 лева - за тях, за синове, снахи, внуци и 
правнуци, та най-малкото правнуче да прати от всеки по 1 SMS за 
инициативата на нашия президент! 
 
 

За г-н Президента, 02.01.2005 г., Материал No. 157 
 Социалното разделение в нашето общество е много силно и ще се 
задълбочава. То едва ли би се съшило или слепило от обединяваща личност 
или идея. Това ще постави пред избор и президента, независимо от 
желанието му да е обединител. 
 Защото все по-очевидно имаме 2 антагонистични Българии. 
 Тяхната България е малка, сита и самодоволна, притежава парите и 
медиите, има правото да казва каквото си поиска, да обяснява на Нашата 
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България какво се случва в страната, да й насажда оптимизъм и да й внушава, 
че живее все по-добре. Тя преиграва с пропагандата, понеже вместо оптимизъм 
може да насади по-силен песимизъм. Защото ако даден човек чува само колко 
по-добре си живеят вече хората, а при него нещата не вървят и дори се 
влошават, може да се обезвери и си каже, че изглежда самият той е неудачник, 
некадърник и аутсайдер. 
 Нашата България е голяма, обедняла, едвам свързва двата края, бори се за 
оцеляване и може само да слуша как всичко е наред и колко силно желае 
Тяхната България да я управлява. 
 Президентът не трябва да си заравя главата в пясъка, да не отчита това 
разделение. Грешка е да смята, че може да стане кандидат на Тяхната 
България – най-много да й е марионетка... 
 Управление на Богатите, чрез Богатите, в името на Богатите.  
 Сред Богатите има консенсус, че те трябва да ни управляват - но не като 
следват изхабения модел - даваш пари и си купуваш 1 депутатско място, а 
после “търкаш нара” в парламента и никой не те бръсне (т.е. така си си купил 
прескъп билет за зрител на скучна комедия). 
 Не, Богатите вече не искат да са политически измекяри или плащащи 
сметките и кампаниите на политиците. Искат самите те да са политици. И че 
защо не - като гледат кои са политици! 
 Затова Богатите промиват мозъците на Нашата България, на обществото. 
Заеха се с лъскане на имиджа си и с узаконяване (политическо) на статута на 
победили в Прехода, купуват си и разни международни и национални награди. 
 Богатите имат един проблем - малко са на брой. Дори като форма и 
проформа, но Демокрацията се прави с гласовете на мнозинството. И то трябва 
да бъде разединено и разводнено, размито и разбито (делене по цветове и 
етноси, вкл. ромска партия), облъчвано с чужди идеи, внушаемо, о-BigBrother-
ено. 
 Президентът проявава признаци на когнитивен, ценностен и морален 
дисонанс. Това донякъде е естествено, а донякъде е и логично: иска да е 
президент на всички българи, но осъзнава коя от двете Българии е по-силна 
като власт, влияние и пари; желае да е социален и убедителен, но не популист 
и демагог. 
 И без задължително да се конфронтира с Тяхната България, президентът 
обаче ще бъде принуден да направи своя избор: и то в полза на Нашата 
България. Политическото му бъдеще е свързано само и единствено с нея. Не 
е задължително един президент винаги да е заедно със своя народ. Но точно 
този президент няма стратегически хоризонт ако не избере народа. 
 Обаче трябва да избере своя народ не като сиромахомил, а като лидер. И 
не като ляв и още повече като левичар (такива забежки зачестяват), а като 
държавник. Защото народът не е сива, бедна и маргинализирана маса -той е 
сложно кълбо от различни интереси. Лидерът-държавник трябва да съзнава и 
познава какъв е неговият народ, какво го вълнува и терзае. Не да отива в 
крайности, като ту се прави на Майка Тереза, ту слави НАТО: когато хората 
вдигат чаши за новогодишна наздравица и им се гади от чужда за тях политика, 
която самите те не споделят. 
 А говорим ли за Бизнеса, то далеч по-надежден партньор на президента е не 
едрият (който е космополитен, отдаден като цяло на Тяхната България, не 
калкулира много-много в своето бъдеще Нашата България - днес е тук, утре го 
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няма, затова си държи парите в чужбина), а дребният и среден бизнес (той е 
и утре, и други ден тук, заедно с всички от Нашата България). 
 Нека Президентът се обърне с лице и сърце към децата на Нашата 
България. Той става твърде официозен и отдалечен, твърде политизиран и 
геополитизиран. Както подметна ученик: много е сух, много е равен, много е 
правилен, много е политик!  
 Президентът може да спечели подкрепа сред хората и чрез техните деца. 
Със своите идеи и приоритети, с инициативите и делата си той трябва да 
възпитава, да увлича, да разпалва.  
 Тези дни чух отлична идея за Паметник “България - нашият дом”. Паметник 
на днешното време, където всички в България, независимо от етнос и място на 
раждане, религия и идеология - да положат цветя и да кажат: На България - с 
признателност! 
 Прекрасна и обединителна идея под егидата на президента! 
 
 

За г-н Президента, 09.01.2005 г., Материал No. 158 
 Анализът на новогодишните приветствия на президентите на сходни на нас 
държави позволява известни интересни изводи.  
 Става дума за Александър Квашневски (с последното такова Слово), Вацлав 
Клаус, Иван Гашпарович, Ференц Мадъл, Янез Дърновшек, Арнолд Рюйтел и 
Траян Басеску (с първо Слово). 
 Някаква значителна разлика между тия Слова и Словото на нашия 
президент няма. То е нито по-слабо, нито по-добро от усредненото 
впечатление от Словата на другите президенти. 
 Самият повод за Словата предразполага към уравновиловка – Нова година, 
на хората не им е до дълги Слова. Единствено Квашневски си е позволил да 
бъде по-подробен, но то е ясно - това е десетото му поред (!) подобно 
Обръщение. Е, добре би било и у нас през 2011 год. да имаме аналогичната 
ситуация… 
 В Словата на тези президенти практически няма идеология и пропаганда. 
Разбира се, споменават се ЕС и-или НАТО, щом и ако страната е станала член 
на единия или двата тези Съюза.  
 Но разликата е очевидна. ЕС е във фокуса, с него свързват 
удовлетворението и надеждите за промяна. Ако се казва нещо за НАТО, то е 
просто еднократно, като абревиатура. Никой не си е позволил да каже повече, 
камо ли пък думи във възхвала.  
 Зная реакцията на редови хора - за тях казаното за НАТО от българския 
президент минутки преди Новата година прозвуча като “Несокрушимая и 
легендарная!”. Ала за друг Big Brother. 
 Мястото да се говори за НАТО е в парламента, не в 12 без 5. 
 Вмъкналият тези думи в Словото на президента всъщност е дал воля на 
дълбок комплекс - на новопокръстен в друга вяра.  
 Даже да казват нещо за външната политика, президентите го пречупват през 
тревогите и целите на собствената си страна – с вярата и упованието, че 
изборът е верен, че той дава нови шансове, че хората ще го усетят чрез по-
добрия си живот. Т.е. външната политика е средство, а на цел, при това 
абсолютна. 
 Не е подмината и вътрешната политика. Но тя, пък и властта изобщо – се 
разглеждат като задължени да се обърнат с лице към народа. И политиците, и 
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властта не съществуват за да се обслужват и обогатяват, а да работят за 
благото на народа си. 
 Трагедията в Югоизточна Азия нямаше как да не присъства. Можем да 
допуснем, че пропускът при нас се дължи на ранния запис (самата ранност е 
абсурдна!). Ала България по принцип “се отличи” спрямо тази трагедия, 
“проспа” я с безразличие – което контрастира с ентусиазма на екскурзиите и 
потрошеното време и пари на нейни делегации (вкл. наша) в този регион. А 
нищо и никаква Естония отпусна за пострадалите 3.5 милиона! 
 От президентските Слова можем да направим извод: това са държавници с 
представителни функции - и те го осъзнават; не критикуват правителството, не 
обещават реки от мед и масло; не се правят по-големи от своите отговорности 
и правомощия. 
 Впечатлява езикът на Словата: това е езикът на хората, а не на елита. 
Думите са прости и нормални, човешки и задушевни. Споделя се за делника и 
празника, за любовта и семейството, за вечното и святото, за децата и бащите, 
за морала и вярата, за топлината в отношенията и съхраняването на 
традициите. 
 Президентите се спират на това, което вълнува народът – за насилието при 
младите; за подрастващите и техните идеали и ценности,; за религия и 
екология, безработица и раждаемост. 
 Демокрацията също присъства в президентските Слова. Тя бе главна цел на 
промените преди 15 години. И равносметката си струва, защото има още много 
какво да се прави. Старото общество бе отхвърлено в името на нещо по-добро. 
Ала не са малко тия, които се чувстват измамени, губещи от промените. Място 
за самоизмама и самоуспокоение няма. Чака ни работа. 
 Президентите отделиха много време да говорят за единение и за общност, за 
солидарността - въпреки разделението, което за пазарната икономика е най-
силно в материално отношение. 
 Разбира се, че не са забравени сънародниците зад граница. Духовното 
пространство на Отечеството не се ограничава и не се изчерпва с неговите 
граници. Събратята ни, наричащи се с името на Родината, любещи, тачещи и 
милеещи я, те са с нас. 
 В празничната нощ президентът е с народа си. И той знае от какво народът 
се нуждае най-много: от поне малко оптимизъм.  
 Особено място се отделя на милосърдието и хуманността, на това, че на 
празника богатите и имащите могат да помогнат на бедните и нямащите; и за 
малко, поне за миг нещастните, слабите и болните да се чувстват щастливи, 
силни и здрави.  
 В Словата на президентите не е пропуснат и Бог: с молбата и с пожеланието 
той да благослови Родината и да ни закриля. 
 Малко навярно е пресилено, но Словата на президентите са доказателство, 
че ерата на големите личности-президенти Лех Валенса, Вацлав Хавел и Арпад 
Гьонц е вече минало. Личи по Словото, че човекът малко или много е пръв сред 
равни. Ала Словото издава и желанието на държавния глава да е лидер, да 
стои над ежедневните дрязги и вражди, да се съизмерва с трайното, 
стойностното, това което обединява и консолидира. 
 Право на всеки народ е да си избира президента. Но е доста успокояващо и 
стимулиращо, че сред тези президенти липсва ярка и далеч изпреварила 
другите личност. При втори мандат (а това все още е много вероятно) 
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президентът ни има големи шансове да се прояви като един от лидерите на 
нова Европа. 
 
 

За г-н Президента, 16.01.2005 г., Материал No. 159 
 В Русия става нещо безпрецедентно - лавинообразно расте недоволството от 
Путин и пада рейтингът му. А този път той не може да прехвърли вината на 
друг - правителството или САЩ.  
 Свличането на лавината почна от абсурдното като идея, цел и обект 
отнемане на привилегиите на ветераните от Войната, оцелелите в 
Лениградската блокада и Чернобил, инвалидите и пенсионерите. Това са 30 
милиона руснаци, практически до един подкрепяли Путин - хора-страдалци, на 
мнозинството от които страната трябва да целува ръка за създаденото от тях! 
 Тази “монетизация льгот” (монетизация на привилегиите”) се провежда в 
навечерието на 60-годишнината от Победата и точно по времето, когато 
високите цени на нефта и газа пълнят просто уникално руския бюджет! 
 Сега на улиците из цяла Русия са тези, които най-мълчаливо търпяха 
несгодите на Прехода. Колкото и протестите им да се употребяват от 
опозицията, истина е, че ударът по тези хора е тежък. Той поставя под въпрос 
елементарното им оцеляване. 
 Кой можеше да си представи преди половин година лозунги като “Путин – 
убиец на старците и инвалидите!”, “Путин върши геноцид над народа!”, 
“Бандата на крадеца Путин – на съд!”?! 
 Даже Патриарх Алексий II подкрепи протестиращия народ... 
 Навсякъде из регионите местните власти се мъчат да спасят своя имидж, 
дистанцирайки се от “монетизацията”. Путин губи тяхната подкрепа, защото 
предприе безпрецедентно сбъркана властова реформа, с която губернаторите 
в регионите няма да се избират пряко от народа, а по предложение на Путин 
ще се назначават от местния парламент. Това е недемократично и е угроза за 
регионалните елити, имащи цялата местна власт. Те незабавно забиха нож в 
гърба на Кремъл, като един след друг обещават на разгневените, че ще 
подирят собствени решения, с които да им помогнат напук на лошите 
намерения на Москва. 
 Не е чудно, че след 3-4 години на оптимизъм, сред хората се завръща 
страхът от мизерията, безработицата, високите цени. 
 След преизбирането си за втори мандат, Путин започва като че да се откъсва 
от реалността, затваря се в много тесен кръг от съветници, селектирани сякаш 
по принципа – казвай само това, което Big Bos желае да чуе. Доскоро Путин 
формираше елита (при това прекали с отдаването на ключови позиции на хора 
от службите!). Сега вече се появява подозрение, че елитът формира Путин – 
прецежда му информацията и го изолира. 
 В Русия са възникнали прослойки, които държат на реалните демократични 
промени. И ако се отстъпва от тях, би трябвало да се обяснява пределно ясно 
какво се прави и защо се прави. Защото твърде често в Русия властта е 
прикривала зад добри намерения котерийните си интереси: за сметка на 
обществото. 
 Огромен минус на Путин е безсилието му да се справи със злокачествения 
чеченски тероризъм. А той получи подкрепа в обществото заради волята си да 
сложи край на този проблем.  
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 Остри критики породи и стратегическата грешка на Путин - да подкрепи Буш в 
навечерието на изборите в САЩ. Това си е истинско предизвикателство спрямо 
руската интелигенция, но то се възприе и като ярък антиевропейски и 
егоистичен знак. 
 Трудно е да се каже дали справедливо, а не от солидарност на крупния 
световен капитал, но срещу Кремъл бе даден залп в западните медии относно 
действията, предприети по волята на Путин спрямо “ЮКОС”. С невъоръжено 
око се вижда, че на Запад все още има нагласи, стереотипи и предубеждения 
към Русия. Дори нелогични, Путин трябва да се съобразява с тях. 
 Но това могат да бъдат и бели кахъри. Защото има признаци на стагнация 
на руската икономика. Тя се е пристрастила като наркоман към прекрасната 
конюнктура на суровинния пазар и пропуска златни мигове за модернизацията 
си. Забавянето на икономическия ръст се дължи на спадането на инвестициите 
и на засиленото бягство на капитали от страната. За мнозина от експертите, 
(поради своята зависимост от суровините) руската икономика е сапунен мехур, 
който лесно може да се спука. А и добивът на тези суровини ще става все по-
труден и по-скъп. 
 Един от вероятните сценарии в близките години за Русия е влизането й в 
криза: и икономическа, и политическа. В руските властови дебри едните ще 
бързат да осребрят своето участие в Путиновия елит, другите ще се оглеждат 
на кого да заложат през новия цикъл, защото ерата “Путин” вече върви към 
залез.  
 Путин не бива да бъде отписван: той има доста възможности (и умения) да 
маневрира - все някой “ще го отнесе” и сега... 
 Нашият президент е стигнал тавана на това, което може да извлече от 
акцента “Русия” в дейността си. Не е реалистично да смята, че може да 
получи нещо повече от него. И защото е с разклатен имидж в кръга на Путин: 
като човек на думите, а не на делата (спрямо Русия). И защото на Путин 
изобщо не му е до България (той е първият лидер на Русия от десетилетия, 
който е напълно безразличен към България, няма умиление и сантимент към 
нея). В политиката на президента ни прекалено честите срещи с Путин повече 
дразнят, отколкото носят актив. Главен (а той е и печеливш) фокус трябва да е 
европейският. Неговата размитост е сред основните минуси на президента. 
 
 

За г-н Президента, 23.01.2005 г., Материал No. 160 
 Страните в Централна и Източна Европа, наши спътнички по съдба: Полша, 
Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Литва, Латвия и Естония са 
парламентарни републики (с някои нюанси), като президентите им имат 
представителни функции. Това позволява сравнение на президентските 
администрации. 
 Първото, па макар и повърхностно впечатление е, че нашата администрация 
е от най-раздутите като съветнически апарат.  
 Тя фактически няма еквивалент и по броя на Съветите (а се споменава и за 
нови Съвети), на Комисиите и на Дирекциите. 
 Само България има вицепрезидент, което значи наличие на щат, подпомагащ 
работата му. Много рядко е разгърнат и щат, обслужващ с държавни средства и 
съпругата на президента. 
 Като правило има разделение: на ръководител на службите в 
администрацията (т.е. главен секретар) и на ръководител на президентския 
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кабинет. Главният секретар ръководи работата на всички обслужващи звена и 
не се занимава с въпросите на политиката, докато ръководителят на 
президентския кабинет е връзката на президента със съветниците и движи 
политиката.  
 Връзките с обществеността или PR са с 1 ниво по-високо от връзката с 
медиите: ново свидетелство, че PR-ът е наука, а не тичане след президента за 
ловене на всяка негова дума. PR-ът не е и да се натоварят в президентския 
самолет главните редактори на медиите, та да отразят “позитивно” 
вълнуващото пътуване, а когато се чуе истината, да се правим на обидени. 
 Полша е донякъде изключение: администрацията е значима; съветници на 
президента със собствен апарат са 3 държавни секретари (de facto с ранг на 
министри): по 1 по националната сигурност - той ръководи и Бюрото за 
национална сигурност (за координацията на дейностите в националната 
сигурност); по социалните и културните въпроси; по вътрешни въпроси за 
президентството+офис за европейска интеграция; има също 1 съветник-
държавен под(under)секретар - за външните работи.  
 В Унгария съветниците на президента ръководят 6 малки отдела: военен; по 
външната политика; по вътрешни въпроси; по конституционните и 
юридическите въпроси; за връзките с гражданското общество; по пресата и 
комуникациите (т.е. PR). 
 В Чехия президентът също си има няколко съветника, които ръководят малки 
отдели. Съветниците са по 1: по сигурността; по законодателни и правни 
въпроси; по PR; по политиката; по пресата; има и началник на Военния 
кабинет на президента.  
 В Словакия администрацията е на отдели, чиито началници са всъщност 
съветниците: по вътрешната политика; по PR; по външната политика; по 
икономиката; по правните въпроси и помилването; + началник на Военния 
кабинет на президента. 
 В Словения съветниците отново не са много на брой: 3 по международните 
отношения; и по 1 - по вътрешните работи; по отбраната; по информационните 
технологии; по жалбите на гражданите и държавните награди; по икономиката; 
по PR.  
 В Румъния президентските съветници също възглавяват малки отдели: по 
националната сигурност; по политиката; по международните отношения; по 
конституционните и правните въпроси; по икономическите и социалните 
стратегии и по PR.  
 В Литва съветниците са 7-8 - по национална сигурност; по външна политика; 
по вътрешна политика; по икономическо и регионално развитие; по социална 
политика; по образование, наука и култура; по правни въпроси и директор на 
PR-отдела. 
 В Латвия съветниците също са 7-8: по външната политика и по 
националната сигурност (те са заместник-ръководители на президентския 
офис); 2 по икономически въпроси; и по 1 - по PR; по въпросите на историята; 
по законодателните въпроси; по помилването. При президента има създадена 
Комисия по стратегическия анализ от петима професори, 1 политолог и 
президентът на Банката на Латвия. Задача на Комисията е да консолидира 
научния потенциал на страната в изготвянето на материали, посветени на 
стратегическото развитие на Латвия. 
 В Естония съветниците пак са 7-8: по външната политика; по сигурността; по 
икономиката; по науката; по вътрешната политика; по правните въпроси, и още 
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2 други съветници на президента. За правните въпроси, за вътрешната и 
външната политика има много малки отдели. Към президента е учреден също и 
Академичен съвет, в който влизат 25 видни личности – създаден е да работи 
по стратегически въпроси за страната. 
 Впечатлява изчистената структура на всяка администрация - няма (почти) 
нищо, което да не функционира, да е само като украшение. Без да се гони 
самоцелна икономия на ресурси, се търси по-висока ефективност, оптимално 
съчетана с реалните правомощия на дадения президент. С 1-2 малки 
изключения, президентът е лидерът, политическото лице на нацията и не се 
намесва много в ежедневното управление на страната, а се стреми да насочи 
усилията си към стратегическите проблеми.  
 Вижда се как президентите ограничават своите изяви и имат ясни критерии 
за значимостта на събитията, в които участват. 
 Много от правомощията на президентите са в националната сигурност: 
затова се отрежда важна роля на секретаря по тия въпроси: особено ако 
Съветът като КСНС е към президента. В нито една от страните секретарят по 
националната сигурност не е сложен в периферията, изолиран от сериозните 
дискусии.  
 
 

За г-н Президента, 30.01.2005 г., Материал No. 161 
 С наближаването на парламентарните избори виждаме, че политическият ни 
елит е доста слабо помъдрял и модернизиран. Високият залог на новия 
изборен цикъл означава особено нечиста кампания. 
 И президентът няма как (а и не успява) да остане встрани от нея. Понеже - 
писал съм го вече - се осъществява в ролята на политик, а не на държавник. 
Колкото тънка да е границата, нея я има: и най-сериозният политик може да не 
стане държавник. 
 Държавникът прави нещо за да е по-добре на държавата му. Политикът 
калкулира и друго - PR-ефект, наличие на новина… 
 На държавника дори чисто политическите акции (те явно са нужни, защото 
държавник се става само през политиката) се възприемат и оценяват като 
държавнически (Маргарет Тачър, Франсоа Митеран).  
 А на политика дори държавническите акции се възприемат и оценяват като 
политически. И това чувствително ги олекотява. 
 Защо ефектът от инак добрия по замисъл доклад “България 2010” е между 
нулев и слаб? Защо Докладът бе разшифрован като PR-акция и почти утихна? 
Защото се вписва в схемата на схващане за президента от политиците, 
медиите, обществото. 
 И друго - Докладът е твърде обемист, избива на академична, дори 
дисертационна макроикономическа студия (“по-голяма от малка, по-малка от 
голяма докторска”) и не разсейва мъглата, която цари в обществото за нещата, 
очакващи го след 2010 г. 
 Но и великолепен да беше Докладът, той с малко щеше да е полезен, т.к. 
президентът няма правомощия в икономиката. И експертите щяха в края на 
краищата да кажат: “Имали 20 000 - усвоили ги; ние за 10 000 не по-лош Доклад 
бихме написали.” 
 Ако президентът за повече от 3 години имаше повече време за [секретаря по] 
националната сигурност и се бе вслушвал в идеите за нея (в тях бяха и 
подобни на Доклада разработки), той би презентирал далеч по-печеливши и 
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полезни стратегии. И понеже всеки президент се разполага преди всичко в 
полето на националната сигурност, те щяха да имат по-силен ефект. 
 Често обсъждат някои спорни черти в образа на президента.  
 Първо - не винаги са ясни принципите, които той отстоява.  
 Второ - не се вижда готовност за борба за отстояването им.  
 Трето - смята се, че се приспособява към обстоятелствата. 
 Накрая - играч е, участва в игри (дори политиката да е игра).  
 В западно посолство казаха: “Най-последователното нещо у Вашия 
президент е неговата непоследователност.” Западът е много мнителен. Поне 
част от него още дълго няма да приеме като искрена която да е еволюция на 
президента. По-добре не съвсем удобен (като Вацлав Клаус), но предвидим и 
последователен. 
 Вярно, гласува не Западът, а обществото ни. Ала и то често иска 
последователност, устойчивост и доловима идентичност. 
 Десен експерт сподели: “Президентът започва да прилича на статуята 
“София” пред “Булбанк”: мнозинството хора я смятат за доста добра (“стои 
отлично”), а престават да я забелязват.” 
 Дешифрирайки нюанси в профила на президента, водени от политическите 
си интереси (дали интуитивно или съзнателно), съвсем известни среди го 
въвличат в рискована схема. Нещо повече: възниква обществено мнение, че 
тази схема е истина.  
 Тя витае дори в нашите коридори, кулоари, кабинети и коли. 
 Вече все по-медийно и масово се шири тезата: президентът и царят са се 
разбрали да си помогнат един на друг за вторите си мандати и това минава 
през изолиране на БСП от властта. 
 Неизменната мекушавост на президента към правителството през мандата 
на Симеон лее вода в мелницата на тази теза. 
 И БСП сама да си изиграе зле картите, президентът ще бъде в масовото 
съзнание като съучастник в изборния й неуспех. А това ще влоши много (до 
необратимост) авторитета му в БСП. 
 Изборният неуспех по принцип демотивира. Прегладнелите за власт елити на 
БСП по места ще нададат вой, партията ще започне да се раздира от скандали 
и търсене на виновни. Не е печелившо да си кандидат за президент на подобна 
партия. 
 В сделката “Два втори мандата”, за която пеят разни сирени, няма оферта за 
Станишев. Такъв-онакъв бил. Е, да е мислено по-рано: никой не ще да бъде 
цял живот марионетка или джин, дето стои покорно в бутилката - дори като тя е 
без запушалка. 
 А и Станишев без оферта, всъщност значи БСП без оферта. 
 По принцип всяка сделка със Симеон (и Доган) е рискована.  
 Може с действие и бездействие да се помогне БСП да няма участие в новото 
правителство, но другите избори са след 16 месеца. Дотогава я царят, я 
президентът, я царят - президент. 
 Най-малкото аз би трябвало да се вълнувам от това - то не е класическа 
национална сигурност и БСП не е моята партия, та да й бера грижи. Ала 
наслагването на сегашния модел върху модела “Софиянски” би имало 
потресаващо разлагащ ефект. 
 Политическият живот е запушен - една перманентна сделка.  
 И не издържа тезата: Да привлечем бизнеса в управлението!  
 Политиката е на политиците, а бизнесът - на бизнесмените. 
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 За страната е здравословна промяната на управляващите. С нея ще 
раздвижат пластовете и ще се инжектира свежа кръв в управлението. Иначе 
политиката ще остава приятелско ООД. 
 В държавата ни правителството и парламентът трябва да са динамичните, 
сменящите се, конкуриращите се съставляващи на властта. А президентът - да 
бъде статичната, устойчивата и носеща приемственост и държавност нейна 
съставляваща. 
 
 

За г-н Президента, 06.02.2005 г., Материал No. 162 
 За разлика от “тежките” официални декларации за голямото значение на 
трансатлантическата връзка, сериозният дебат за отношенията САЩ-Европа се 
води изцяло на експертно ниво. 
 А там нещата звучат в друга тоналност. И колкото и високата политика да 
има свои правила и ритуали, резултатите от този дебат ще се просмукват 
постепенно и в нея. Което ще поставя политиците в държави като нашата пред 
дилемата на избора.  
 Опитите им чрез изкусни маневри да седят и на двата стола само ще 
доведат до осъществяването на познатата поговорка. 
 Основното разминаване между позициите (но не мисленето!) на президента и 
това, което аз мисля и му пиша е именно по тази линия - “проамериканско-
проевропейско” поведение.  
 Цялостното отношение на американската администрация ... ясно говори за 
мен: и Блеър дори, а не Квашневски да бъде надминат от нашия президент в 
подкрепата му за САЩ, САЩ няма да го припознаят за “своя” президент. И 
работата не е в минали позиции на президента (макар че си струва да се види 
злостта в очите на някои дипломати при споменаване на “that letter to 
Milošević”). Просто в България проамериканската кауза гъмжи от десни и 
центристки политици...  
 Достатъчно е да сравним вниманието, което Джордж Буш оказва на Симеон и 
Паси с това, как тимът му се отнася към президента... 
 “Като по поръчка” за тоя мой текст е телефонната подкрепа на Буш за 
Симеон. И то по начин (вж. обаждането на Бъсеску), по който да стане съвсем 
ясно кой е неговият човек в България. 
 У нас членството в ЕС е издигнато в култ. Това е добре - ако махнем 
спекулациите и свръхочакванията. Парадокс е обаче, че нито един от 
значимите ни политици не се е доказал като ясно проевропейски и така 
възниква своеобразен вакуум. Не е възможно следващите президентски избори 
да не се повлияят от вълненията и тревогите от предстоящото ни членство в 
ЕС. 
 Може да се окаже, че кандидатът с най-ясна проевропейска идентичност 
ще има бонус, ще получи най-силна европейска подкрепа (американската е 
отдавна вече насочена към друг[и]) – а всичкото това при прочие равни условия 
може да наклони везните решаващо. А нека не забравяме и призракът “Ирак”. 
 В коалицията на желаещите в Ирак няма нищо европейско. Не можем вечно 
да й подчиняваме националните си интереси.  
 Въпросът е постепенно, без илюзии за отношението на САЩ към президента 
и без самоцелна конфронтация с тях, той да центрира и поевропейчи поне 
отчасти политическата си визия. 
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 Сериозни автори в САЩ зоват за саботиране на европейския интеграционен 
процес и усилването на ЕС. Сериозни автори в Европа наричат НАТО Алианс 
без мисия, инструмент, с който САЩ пречат на Европа да създаде своя система 
за отбрана.  
 Реалната политика не може да не се повлиява от вектора на главните 
тенденции. Различията между САЩ и Европа трудно ще удържат 
стратегическите им интереси в поносима близост. 
 - САЩ са неимоверно силни военно и уповават на мощта си в 
преформатирането политическата система в ислямския свят.  
 Европа няма такъв военен потенциал, а и вече никога не би развила култура 
и мислене за силов подход към проблемите. 
 - САЩ са пристрастени към свръхлибералната икономика. Без свободата й и 
абсолютизацията на пазара те просто не могат. 
 Европа е съградена върху регулацията, преразпределянето, социалните 
мерки за защита - това е същностният й косенсус. 
 - САЩ консумират чужди ресурси (влезли в икономиката им), харчат от 
бъдещето, живеят на кредит и с колосален дефицит.  
 Европа брои строго парите си, налага си жестока финансова дисциплина, 
рестрикции на харченето, тавани на дефицита си. 
 - САЩ са екстровертни – те правят износ на ценности и искат да 
хомогенизират света по техните канони, норми и принципи. 
 Европа е интровертна – стреми се да хомогенизира себе си, своите ценности 
и норми из цялото европейско пространство. 
 - САЩ слагат интеграционния акцент върху НАТО: Алианс на твърдата сила, 
с приоритети външната политика и отбраната. 
 Европа слага интеграционния акцент върху Съюз на меката сила: ЕС - с 
приоритети вътрешната политика и сигурността. 
 При тези и други дълбоки и важни различия, отношенията на САЩ и Европа е 
вероятно да започнат да се трансформират от стратегическо сътрудничество в 
тактическо партньорство. 
 Това означава, че при всеки значим проблем на глобалната или 
регионалната сигурност всеки ще гледа най-напред и най-вече не за общия, а 
за своя интерес. Т.е. все по-трудно ще е да се търси общата позиция. Значи ще 
се налага все по-често политиците ни да доказват своята европейска 
идентичност. Или пък да се разминават с нея, с всичките последици от това. 
 Европейската конституция и еволюцията на ЕС, вкл. фактът, че ще има 
европейски външен министър насочват вектора в посока формиране на реална 
европейска външна политика. 
 На политическия ни пазар може скоро да започне търсене на дефицитна 
стока: проевропейски политици, с ясни европейски приоритети. Наистина - как 
звучи: Европейският президент! 
 Особено ако този периметър се овладее с реални действия. 
 
 
 За г-н Президента, 13.02.2005 г., Материал No. 163 
 Кондолиза Райс премина из Европа като природно явление. Тя е яркият лъч 
като интелект и образованост в не чак толкова искрящия с достойнства, мисъл, 
интелигентност екип на Буш. 



 252 

 Конди е неомъжена, de facto член на семейството на Буш и негова слабост. 
Винаги припомнят как веднъж допуска грешка по Фройд, казвайки за Буш “моят 
мъ…” и бързичко се поправя. 
 Наричат я Вундеркинд (род. 1954 г.) и Пепеляшка - стигнала от гетото в 
Бирмингам, Алабама до върховете на властта. Тя е с безупречна подготовка, 
яснота на мисълта, твърдост, воля и готовност да отстоява позициите си. В 
Сената Джон Кери иска да я уязви като й казва, че Ирак изпитва огромни 
трудности по пътя към демокрацията, ала тя му отговаря рязко: “Трябва да им 
дадем шанс. Не помня иракчаните, а впрочем и афганците, да са правили 
некрасиви компромиси, като този, в резултат на който през 1789 г. моите 
предци са обявени за едва 3/5 хора.” 
 Набожна е: нещо типично за тима на Буш. Поне веднъж тя е водила неделна 
молитва на борда на президентския самолет. 
 Два пъти е прочела и то в оригинал “Война и мир”. 1994-96 г. гледах добри 
нейни статии за гражданско-военните отношения в СССР и бях от малцината, 
които знаеха достатъчно за нея, преди да изгрее звездата й като най-близък 
съветник на Буш. 
 Разбира се, част от пишещите за Конди смятат, че и тя като Пауъл, поради 
расата (и полът) е запрограмирана за подобен успех. Етническият състав в 
САЩ се мени, кожата на Америка “потъмнява”, затова политическият елит 
системно “отглежда” и готви такива хора. Когато 1992 г. имахме (впрочем, 
заедно с г-н Странчевски) среща с Колин Пауъл (а той бе на върха на славата 
след Първата война в Залива), високопоставен човек ми каза в един ресторант 
точно това за него – “отглеждат го”. 
 Тя отстъпва на Пауъл по популярност в Европа, но е много по-близо до Буш. 
Затова позициите й са далеч по-достоверни. 
 Неин кумир в науката за международните отношения е Ханс Моргентау, 
бащата на политическия реализъм (за който най-важна е защитата на 
националните интереси с цялата сила; а морал, принципи, дълг – те са на 
втори план). Гуру в науката й е Йозеф Корбел, баща на Мадлин Олбрайт 
първата жена-външен министър на САЩ. Той я насочва като учен към СССР. И 
ето: днес Конди формира политиката на Буш спрямо Русия. 
 11 септември я излекува от политическия реализъм. Конди се прехвърля в 
лагера на интервенционисткия морализъм. 
 Тя е основен автор на знаменитата Стратегия за национална сигурност на 
САЩ от 2002 год., която въвежда в геополитиката им стратегическата 
философия на изпреварващия удар. Без колебания се сближава с ястребите 
в обкръжението на Буш. 
 Обаче през първия мандат на Буш тя най-често губи битката с доста по-
опитните от нея в бюрократичните игри и “хватки” Чейни, Ръмсфелд и 
Улфовиц (но според наблюдатели не тя, а президентът не може да ги обуздае 
в контактите им с него). 
 Други твърдят, че се бои да не загуби извоювания с толкова труд пропуск във 
висшия кръг на политическата власт в САЩ. 
 Често задават въпросите: Защо тя оставаше на заден план, въпреки 
респектът на Буш към интелекта й? Защо тази силна личност е възприела роля, 
която е по същество “редакторска работа”, защо не постави на мястото им по-
активните в екипа? 
 Отговорите се намират в това - че нея не я блазни властта като такава, че тя 
се води предимно от желанието да докаже капацитета си, да изпълни дълга си 
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и да бъде лоялна на Буш. Мнозина вярват, че тя сега ще излезе вече на по-
преден план.  
 Конди не е кариерен дипломат, а университетски професор, интелектуалец. 
Това прави подготвяните от нея документи по-сложни, но по-дълбоки, 
оригинални; тя не може да си позволи да препише за Буш пратените й справки. 
В своите материали Конди е узнаваема, тя е в тях изцяло: с личностния си 
почерк. 
 Своеобразен неин връх е продължилият осем часа разпит в сенатската 
Комисия по международни отношения. На фона на бледите ни дискусии в 
комисиите (и в пленарна зала), когато министри се запознават (ако се 
запознават) с подготвените им текстове час преди слушанията и сричат, 
отговорите на Конди са впечатляващи: отлични знания и чудесна 
информираност. 
 Прогнозират се трудности с еврейското лоби, подозрително гледащо на 
неомъжена черна жена на такъв пост. Прекалено независима и упорита, тя 
трябва да обори съмненията за по- слаба чувствителност към интересите на 
Израел в конфликта в Близкия изток. Няма съмнение, че тя ще прегърне 
каузата за създаване на суверенна и независима палестинска държава. 
 Конди очевидно не е фен на Владимир Путин и може да допринесе за 
кризата в отношенията с него. Приписват й идеи да се забави членството на 
Русия в Световната търговска организация. (И дори да се попречи Русия да 
бъде канена на срещите на Г-8 !). 
 В Европа Конди говореше с примирителен тон и за лекуване на 
противоречията. Успява, макар че Европа е все още твърда към политиката на 
САЩ и мека - засега - към новото й лице.  
 Държавен секретар таванът ли е на блестящата й кариера?  
 Едва ли печелившият отговор е “да”. Като следващи позиции визират 
губернатор и сенатор. Или поне вицепрезидент? Да не забравяме - 
кандидатът на демократите вероятно ще бъде Хилари Клинтън. Като жена тя 
ще се нуждае от контрапункт. 
 
 

За г-н Президента, 20.02.2005 г., Материал No. 164 
 Няколко събития напоследък се свързаха пред мен в общата идея, че 
корупцията в България продължава да е много силна. 
 - В Мюнхен западни представители ми казваха, че страната ни (за Румъния 
важеше същото) е корумпирана. И това касае както управлението на всички 
нива, така и манталитета ни.  
 - В паузите при годишните отчети на НСБОП и НС “Полиция” различни 
служители говореха колко трудно е да се работи при толкова крадливо 
управление. И къде гледат хората “горе”… 
 - Познат бизнесмен ми се пооплака, че с приближаването на изборите хората 
на НДСВ във властта са вдигнали “таксите”, а за тези от ДПС – да не говорим... 
 - Приятел-турчин от Кърджалийско наскоро ми каза, че това, че Дикме е в 
лоши отношения с Доган е общоизвестно. Дикме е нарушил златното правило в 
ДПС – за всяко присвояване да се информира и “облажва” Доган, който ще го 
накаже сурово за самостоятелната игра при комисионните за “Булгартабак”. 
 - Хора от район на бедствие предложиха да “помогна” срещу процент “да 
затворят” веригата “Фирма-Кмет-Комисия-Лобист” в “пробиването на 
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средствата” от “БАК”-фонда (или “бедствия, аварии, катастрофи”): “да натисна 
малко, всички така правят.” 
 - Успях да се запозная с безпардонни корупционни практики при 
строителството на новото софийско летище – за сметка и на обикновения 
данъкоплатец, и на сигурността на полетите. 
 - Служители на летище “Варна” казаха какви схеми и сметки си правят и 
какви интриги плетат някои министри, за да ударят бинго в милиони от 
концесията на летищата в Бургас и Варна. 
 Може да продължим с екологичните проекти – служители там виждат пряка 
между начина, по който тези проекти се печелят и “катедралата”, която 
министърката строяла. И с поредния жилищен скандал ...на Яшарали (и Паси) в 
МВнР.  
 Споменах концесията на летищата във Варна и Бургас, защото от нея може и 
да избие на повърхността нещо дори от правителствената криза! На мен самия 
в началото ми прозвуча прекалено, но след като се запознах с детайлите и 
видях как са си подредили нещата и за какви пари става дума, станах по-
склонен да го повярвам. 
 Битката за концесията ще сблъска директно клана от министри – единият 
чрез Обединение Hochtief Airport GmbH+“Албена” АД и злугият - чрез 
Обединение Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide+БМ “Стар” ЕООД. 
Затова първият щял да бъде елиминиран. Известно било кой край морето 
контролира легловата база на север и кой – на юг... Всичко е поделено. 
Интересите - уточнени. Сега и на двата подклана за пълното щастие им трябва 
по летище. Кой ще победи: “Шулева” или “Юпита” – щяло да се види от 
предстоящите правителствени промени. 
 Във всяка истина има и малко слух. Но тук перфектно ни се откриват 
принципно важни неща от стила на това управление. 
 То се подчинява безпрекословно на изискванията на НАТО и ЕС. Така не 
само прехвърля на тях усилията и отговорността за изработването на 
управленската стратегия, но и се кичи с позитивен интеграционен имидж. В 
това време единственото, което правят е всеки да работи за себе си. И го 
правят просто великолепно. Поразително е какъв нюх имат някои министри! Не 
остава непроучена нито една възможност за пореден удар. 
 Лошото е, че в техните комбинации изцяло я няма България. Нито има и 
мисъл за националните интереси. Отдавна съм се убедил, че в бъдещето си те 
не калкулират България - за нея там няма място. И оттук идва вредителството в 
дейността им. 
 При концесията на летищата са изчислили всичко – как да не пропуснат да 
присвоят и последната стотинка. Но изобщо не ги интересува, че в резултат 
българските превозвачи загиват. 
 Тази концесия не е най-ярката далавера у нас досега. Но тя не е и за 
подценяване. Проблемът е, че знанието за подобни далавери и осъзнаването, 
че пред очите ни действат толкова грубо и шепа хитреци присвояват със замах 
и за миг средства, далеч по-големи от парите, които ние после събираме SMS 
по SMS от редовите хорица, пораждат много силен дискомфорт. 
 Заради корупцията си корумпираните в това правителство ... трябва да бъдат 
наказани. Даже интересите на президента и премиера да съвпадат относно 
тяхното политическо бъдеще, това не може да става за сметка на интересите 
на държавата. 
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 Разбира се, президентът не бива като своя предшественик да размахва 
секретни справки. Но първото, което би могъл да направи е да се замисли за 
наказването на това правителство заради корупцията, която то изповядва като 
стил, навик и цел. 
 САЩ и Европа имат малко полета за консенсус у нас, но те са съвсем наясно, 
че управлението ни е корумпирано. И който постави въпроса за корупцията 
ребром, на негова страна ще са и САЩ, и Европа. Такива надежди възлагат те 
на Ющенко и Саакашвили, на Бъсеску. Защо не допуснем, че и у нас те ще 
подкрепят този, на чието знаме е извезана антикорупцията... 
 
 

За г-н Президента, 27.02.2005 г., Материал No. 165 
 Годишните отчети на шестте национални служби и дирекция “Миграция” в 
МВР (както и на НСО и ДКСИ) са повод за някои изводи за процесите в 
системата за национална за сигурност. 
 - НДСВ общо-взето не допусна радикален кадрови разгром в службите и за 
добро или за лошо, персоналните промени не доведоха до разпри, интриги, 
сътресения и дестабилизация. А там, където бяха извършени смени в 
ръководството, като цяло те се отразиха позитивно на дейността и климата в 
службите. 
 В повечето служби се долавя напрежението преди изборите - там живеят с 
мисълта за огромни размествания и уволнения. 
 - За разлика от редица структури, където ДПС получи силна власт над 
кадровата и финансовата политика, тези служби (без ДКСИ - почти) останаха 
“затворени” за ДПС... 
 - В много отношения службите в МВР са доста по-открити, в добрия смисъл 
на думата, от от другите служби (тук не говоря за характера на личните ми 
отношения с директорите). Всяка година съм канен на годишните отчети в МВР, 
и нито веднъж досега на отчети на останалите (без НСО). 
 - Годишните отчети все по-очевидно се оказват остаряла и съвсем излишна, 
изчерпваща се форма за такъв тип анализи на дейността на службите и сякаш 
се организират по инерция.  
 - Вече може да се каже, че ДКСИ започва да се превръща в болния човек в 
системата: непрозрачна, присвояваща си правомощия структура, криеща се зад 
авторитета и изискванията на НАТО служба – служба, със значителен бюджет, 
където има немалко некомпетентни хора, за които тя е синекур. И където една 
част от служителите вършат крайно напрегната работа. 
 - Отчетите сочат тенденцията за спад на престъпността и ръст на 
разкриваемостта. Обществото не е склонно да вярва, че има такава 
тенденция, защото при неговата остра умора и усилена чувствителност, явно 
взискателността му изпреварва известния положителен резултат в борбата с 
престъпността. 
 - В МВР (най-вече) има скрито напрежение във връзка с т. нар. девоенизация. 
Няма ръководен и редови служител, който в разговор с мен да не е повдигнал 
този проблем. Очаква се от президента да е ако не възпиращ фактор, поне 
коректив - защото има опасност заедно с мръсната вода да изхвърлим и 
бебето. Девоенизацията като форма е европейски проект, но като 
съдържание може да породи срив в МВР. Ръководството на МВР успокоява 
всички, че привилегиите ще бъдат запазени и не е фатално вместо г-н Генерал 
- да се казва г-н Комисар.  
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 Опонентите на девоенизацията твърдят, че някои държави в ЕС (напр. 
Гърция) не бързат с нея; че и Испания, чийто модел налагаме се оплаква от 
трудности; и че примерът с ДОТИ и ДОИ показва - хората постепенно се 
изживяват като държавни чиновници с фиксирано работно време; работата там 
вече не е толкова атрактивна и постоянно се натъкват на проблеми с 
привилегии, които са имали по-рано, а сега се оказват без тях. 
 - В МВР и по-общо в сигурността вървят или са започнали про-европейски 
реформи, но се създава усещане за работа на парче, за парцелиране на тия 
реформи от различни държави, като по този начин не се вижда общата идея, 
не се навързват националните интереси и традиции, специфика и приоритети. 
 Реформите в кариерното израстване (девоенизацията) са по испански модел; 
реформите в гранична полиция са по немски модел; реформите в Академията 
на МВР са по френски модел и реформите в информационното обслужване са 
по английски модел. НСБОП се реформира по американския модел на ФБР. 
 - Техниката и оборудването в системата за сигурност, най-вече за 
управлението при кризи са амортизирани драстично.  
 В НСО 40% от колите са спрени от експлоатация; а 40% са над 15 години, 
със стотици хиляди км пробег. През 2004 г. за първи път за резервни части е 
платено повече, отколкото за ГСМ. От 578 противопожарни машини, 534 са с 
изпълнен поне 1 от показателите: извършен пробег и експлоатационен срок и 
не бива да се използват. До 2-3 години това очаква и другите 44 машини за 
гасене на пожари. Такива са нещата и за Отряда за борба с тероризма, 
Гражданска защита и Жандармерията. 
 Ще добавя остарялата комуникационна и свързочна техника, сградния фонд, 
средствата за принуда: палки, каски и щитове.  
 Сигурността е скъпо удоволствие и изисква големи средства. Те не могат 
след време да се заделят наведнъж, но и не бива повече да не се заделят, 
разчитайки на подаръци и подаяния.  
 Не е реалистично изцяло да се уповава на програми на ЕС. ЕС инвестира у 
нас в дейности, които ще генерират сигурност и за тях: опазване на границите; 
възпиране на трафици; срещу подправяне на банкноти и документи; срещу 
тероризъм. Това, което касае само нашата сигурност си е само наш 
проблем. 
 Президентът може да започне да призовава за инвестиции в 
декапитализиращите се съоръжения и средства за сигурност. 
 Прав е Иван Костов, че в МО непрозрачно се наливат колосални пари за 
сделки. Затова предлагах КСНС да проведе заседание за финансирането на 
системата ни за национална сигурност. 
 - Назряла е нуждата от изява на президента - директно обърната към МВР; 
а също и към спецслужбите. Осезаемо се набива се на очи фактът, че досега 
не е имало такава изява.  
 
 

За г-н Президента, 06.03.2005 г., Материал No. 166 
 Поредното убийство на български войник в Ирак съвпадна с вестта за 
освобождаването на още една италианска пленница и това отново постави на 
дневен ред въпросите за смисъла на участието ни в Ирак и за тезата “с 
терористи не се преговаря”. 
 Ние вървим нагоре в класацията на жертвите в Ирак и почти последни като 
обезглавени са именно българските шофьори. 
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 Може би всичко това е само нелеп низ от случайности... Но в математиката 
натрупването на случайности е закономерност. 
 Наистина е обидно, когато наричат България васал, натегач, държавата “Да”, 
не-умна (значи глупава) страна, страдаща от “харемен синдром”, най-верен 
слуга на поредния Big Brother. 
 Може би има дълбоки исторически напластявания, обаче се вижда и с 
невъоръжено око как народът ни не уважава нашите политици, няма респект 
пред тях, а ги приема като даденост – те са и толкоз. Който можал – можал, 
вредил се в политиката. 
 За завист са държави, където уважават политическите лидери или поне 
признават таланта, уменията им, това, че имат кауза, както и рисковете, които 
поемат и отговорностите, които носят.  
 Най-ярката подигравка с политическия ни елит е крещящият факт, че хората 
одобряват далеч пред другите Бойко Борисов. А той в много отношения е 
отрицание на стандартния политик. 
 Друг парадокс е, че при ... тоталното му дискредитиране и сриване, Иван 
Костов за мнозина е Политикът.  
 С него, убеждават ме не малко хора, отново след 3½ години се почувства в 
голямата политика грам смислена, стойностна опозиционност. 
 Защото за да си о-позиция, трябва първо да имаш позиция. 
 Всъщност, макар и с малко странни средства, но Иван Костов сега работи и 
за президента. Защото за първи път по твърде силен начин, с (донякъде) 
европейски аргументи и с хитра стратегия, Костов, се мери в сърцето на (уж) 
вечния монопол на ДПС над сънародниците ни с турско етническо 
самосъзнание. На фона на постепенното европеизиране на България този 
монопол е вече анахронизъм. За да има елитът на ДПС ненормално огромен 
контрол върху политиката на държавата и да създава впечатлението, че ако 
преди не можеше да се управлява без Доган, сега Доган фактически 
управлява страната, постоянно ни се внушава негласно или гласно, че това 
привилегировано положение на тази върхушка е залогът за етническия ни мир. 
 В същото време част от елита на ДПС в столицата и по места се е превърнал 
в корумпирана прослойка, покваряваща самата тъкан на политическия ни 
живот. За което сакън, не бива да се говори - все в името на етническия мир! 
Консенсус за това има и в медиите. Някой да е проверил “прогимназиите”, 
банковите сметки, “стипендиите” на децата на лъщящия елит на ДПС?! 
 Костов може да не успее да разбие този монопол на ДПС не просто върху 
“турския” електорат, но и върху управлението на България. Но този, който го е 
посъветвал да удари ДПС чрез изселниците е почти гений. Защото така изчезва 
“етническата” струна, на която играе елитът на ДПС. Демокрацията у нас ще 
стане по-пълноценна, когато и сред българските турци нахлуе правото на 
свободен избор и конкуренция на личности и идеи. 
 Разбира се, това от днешна гледна точка звучи като утопия. Но какво лошо и 
сред този електорат да има борба на партии? Тогава на президентските избори 
може да се окаже, че не президентът ще моли за “турските” гласове, а чрез 
подкрепа за президента ДПС да се мъчи да консолидира електората си. 
 Сивотата и безликостта на политическата класа, народното неуважение към 
нея, налагат на президента да се дистанцира от нейния затворен, 
самодостатъчен свят и да не се набърква постоянно между дребните й и суетни 
ежби, дрязги и крамоли. 
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 Различността и другостта на президента изискват - заедно с 
конституционните му правомощия - подобен тип на поведение. 
 Проявите на президента трябва да се организират и схващат не като 
инициативи на политик, имащ много повече свободно време от останалите 
политици, а като инициативи на коренно различен и друг политик - в сравнение 
с останалите политици. 
 Убеден съм, че точно в този дух ние би трябвало да мислим. 
 А дотогава... Защо човек с увреждания да не започне работа в 
президентството? Това е необходимо и се цени много. Видях се с италианския 
заместник-министър на здравеопазването - човек с увреждания. Допирът до 
тези хора обогатява - особено ако са надмогнали страданието и работят за 
благото на обществото. 
 Вместо да почива а-ла Тодор Живков в Евксиноград, президентът може да 
създаде под своя егида лятна Школа за политическо образование и култура - 
за по 5-7 млади хора от всеки основен наш етнос. Като повечето секретари 
могат да им четат лекции и ги запознават с работата в администрацията; + 
усвояване на практики на гражданското общество, напр. лобизъм и групи за 
натиск. По-късно тази Школа може да прерасне в регионална.  
 За децата на убитите военни в Ирак - всяка една институция: президент, 
правителство (министерства и агенции), парламент (комисии) би могла да 
учреди стипендия за някое от тия деца. Защото бащите им са убити в резултат 
на политика и решения - правилни или не - определени от държавните 
институции.  
 Тук попада и паметникът на българите, загинали в мисии зад граница и 
ежегодният ритуал на 27 декември за преклонение пред паметта им. Защото 
техният брой ще расте постоянно. 
 
 

За г-н Президента, 13.03.2005 г., Материал No. 167 
 Българите в Испания са 150 000 и 30 000 от тях пребивават легално (според 
посланика и военното и полицейско аташета). 
 Сред тази значителна маса сънародници, огромната част са ново, най-често 
младо, родолюбиво, трудолюбиво поколение. 
 Испанското общество по принцип е търпимо към чужденците - днес страната 
е “дръпнала” напред, но доскоро е била бедна и самите испанци са емигрирали 
- в търсене на работа, хляб и перспективи. Обаче отношението към българите е 
по-добро от средното, защото са сръчни, упорити, надеждни и образовани. 
 Нашите хора там са ужасно разстроени от антибългарското поведение на 
медиите у нас, които като в бунище се ровят из черните хроники на местната 
преса, за да покажат, че едва ли не всички българи в Испания са крадци, мутри 
и престъпници. 
 Това е в крещящо и несправедливо разминаване с истината. 
 Те смятат, че никъде няма такава противонационална преса. 
 Стотици хиляди българи са в Европа и по света за да търсят по-добър живот, 
по-добро заплащане, по-добра реализация. И поне в известен смисъл са го 
направили по принуда и прокуда. 
 Съществен дял от тях се справят добре, доказват се умело.  
 Често са лицето на България, най-добрите наши посланици. 
 Да не говорим, че като резултат от напрегнатия и тежък труд изпращат в 
България не малко количество валута. Изпращат я от чужбина към България и 
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така са по-полезни за социалното положение и икономиката ни от мнозина 
паразитиращи т.нар. бизнесмени, които “изпомпват” натрупан не честно, а 
нечестно народен капитал и родни ресурси - от България към чужбина. 
 Ние не познаваме тия българи. Няма култура на отношение към тях. 
Отписали сме ги, за сметка на тези, които остават тук.  
 Може би те в чужбина се разпадат на малки групички или се спасяват 
поединично, т.к. им липсва най-главното, което да ги свързва - усещането, че 
България мисли за тях, че ги цени, че си остава тяхна майка, а не мащеха. И че 
са й необходими. 
 Българските емигранти “след 10 ноември” засега са повече социално, 
икономическо, демографско, генерационно явление - ала рано или късно те ще 
се окажат и политически феномен. 
 За политическото отчуждение към тях има реални причини - то е 
продиктувано от тяхната изолираност от обществения ни живот (мнозина от тях 
са омерзени от него и от политическия елит). Техните гласове не са важни за 
политиците, живеещи с мисълта за днешния ден и своето преизбиране, за 
оставането си в елита – при това без отстояване на принципи, без игра в отбор 
(а не е ли показателно за личния егоизъм разбягването - пред смаяните очи на 
няколко от нас - на нашия екип, в който излиза, че всеки мисли за себе си и 
собственото си уреждане). 
 Тия българи, от провинциално-локалната ни гледна точка, живеят сякаш в 
паралелен свят. Точно културата отсъства - да ги мислим, че са част от нас, да 
не гледаме към тях с досада, когато се тълпят край нашите посолства, когато 
изнемогват от тежките бюрократични норми и нрави на родната им държава. 
 Но е наивно са се смята, че българската политика още дълго ще се движи 
независимо от тези хора! Те са твърде много, те трупат умения за оцеляване, 
справяне и проспериране в една напрегната, не рядко агресивна среда, те са 
т.нар. “self made”. 
 А не е и възможно те да допринасят толкова за доброто на страната ни и да 
нямат претенции за влияние в институциите, където се решават политиката, 
приоритетите и бъдещето й.  
 Влиянието им ще расте - дори да не е това съзнателна тяхна цел. Защото в 
България цели прослойки разчитат на тях и ще се вслушват във вижданията 
им, ще си моделират възгледите под тяхно въздействие и волно или не - ще се 
модернизират. 
 Вероятно е на мястото на юпи-отношението (космополити и пазарни 
единаци, гледащи на всичко, вкл. на управлението ни през призмата на 
печалбата и комисионната и които в своето лично бъдеще не калкулират 
България), да дойде качествено друго отношение - на хората, които носят 
България в себе си. 
 За ... юпитата България е чужда или поне става временно за good бизнес и 
бърз profit. 
 Поколението “българи зад граница” ще има друг манталитет, дай Боже! Но 
това не е гарантирано и няма да е автоматично. 
 С тях трябва да се работи, да се сторят мостове към тях, да се показват 
позитивните примери на българския успех навън - като контратеза на 
лешоядния подход на днешната ни преса. 
 За това обаче са потребни политическа визия и политическо лидерство. 
Именно президентът който по закон е ситуиран да мисли за по-дългосрочните 
проблеми и по-стратегическите ни интереси, трябва да сложи началото на една 
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нова култура на отношение на нашата страна към тези българи, да започне да 
търси позиции сред тях, да ги приобщава и да им показва, че ние не скъсваме 
връзката си с тях и много се нуждаем от тях. 
 Готови рецепти как това да стане няма, но полето за работа е много 
благодатно и патриотично. Да, важни са Агенцията за българите в чужбина, 
МВнР, МВР. Но тук има нещо повече от гъвкава бюрокрация и процедурни 
улеснения. Трябват визия и стратегия. Те са по призванието и силите само на 
президента. 
 Така ще се даде ново измерение на тезата за “президент на всички българи” 
– а тя още не е уплътнена в духа на днешното глобализирано време и страда 
от териториална ограниченост. 
 
 

За г-н Президента, 20.03.2005 г., Материал No. 168 
 Оперативният сбор на министъра на вътрешните работи бе поредният повод 
за среща с ръководството на МВР в центъра и регионалните дирекции и за 
някои много интересни изводи. 
 - Отново се убедих, че президентът греши като нито веднъж не е участвал в 
тия сборове. Предлагал съм такова участие, а и на Георги Петканов веднъж си 
позволих да намекна, но явно няма голямо желание от двете страни. Затова от 
висши МВР кадри се чуват стандартни недоволства [по адрес на президента]: 
“Не сме пингвините [от Антарктида] или разни съмнителни с произхода на 
парите си собственици на заводи, но пак си заслужава да бъдем уважени, 
видени и изслушани.” 
 - Директорите в МВР и РДВР се страхуват, че след изборите и особено ако 
БСП е на власт, ще има жесток кадрови кадрил. 
 - Усеща се умора на директорите на РДВР от ген. Бойко Борисов. Това са 
хора, които са 24 часа, 7 дни в седмицата в режим on-line, някои от тях, които са 
в региони с висока престъпност се чувстват амортизирани, смятат, че докато в 
правителството, в парламента, в раздуващата се колосално бюрокрация 
хиляди си живеят живота, то те - тридесетина души, да са стотина дори, са в 
постоянен стрес. И отгоре на всичко славата и признанието ... се присвояват от 
един-единствен човек. Тази драстична несправедливост можеше да бъде 
търпяна докато Бойко Борисов правеше добрини за системата, бореше се за 
нея. Сега обаче, сърдят се директори на национални и полицейски служби, той 
говори като политик, употребява МВР за собствените си цели. 
 - Равносметката за Георги Петканов е по-скоро малко под средната. Давал го 
е доста ларж, но пък не е направил особени поразии. 
 - За този състав на парламента критиките са просто масови. 
 - По отношение на президента има раздвоение – като човек той е удивително 
уважаван, а за съпричастността му към МВР, към службите и борбата с 
престъпността оценката им е ниска. 
 - Сборът мина скучно, защото беше лошо подготвен; всички мислят за 
изборите: министърът замина след първия ден, зам-овете не дойдоха; темата 
бе зле подбрана и се въртеше около задачите на МВР във военно време и 
отчасти при кризи, без яснота какво да се прави и се реорганизира; ген. Бойко 
Борисов чете доклад, в който не бе вникнал, а хората масово се разсейваха. 
 - Сборът беше отбиване на номер най-вече заради теорията - главите на 
участващите се пълнеха с идеи за ролята на МВР в отбраната на страната, а по 
света все повече преминават от вътрешни работи (обществен ред, 
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безопасност) към вътрешна сигурност (homeland security). Затова далеч по-
важно би било да се анализира участието на армията (и винаги с допълваща 
роля!) - в опазването на вътрешната сигурност. А в Европа се водят много 
сериозни дебати въобще за понятието “отбрана”.  
 - От кого ще отбранява Белгия нейната армия? За какво са и танковете и 
фрегатите, освен да ни ги препродават прескъпо? 
 - Ген. Никола Колев удържа на думата си и дойде, но това не бе най-силното 
му участие. Най-важното - не го бе съобразил с аудиторията - когато говореше 
за потребностите на армията от превъоръжаване и модернизация, докато в 
полицията още ползват коли с тухли-четворки под седалките и фактическият й 
недокомплект е 20%; вертолетът й е един и скоро ще спре да лети; 98% от 
противопожарните машини са вече за бракуване.  
 - Тази не ножица, а пропаст, разтваряща се между полиция и армия - като 
превъоръжаване - ... тя е в разрез с водещия приоритет – сигурността на 
редовите хора. 
 - Не е за пренебрегване корупционният фактор в ентусиазма за големите 
разходи за превъоръжаване на БА. Но по-остър е въпросът - а дали няма да 
дадем огромни пари за неща, които никога няма да ни потрябват и няма да 
произведат сигурност? 
 - Подобно на армията и нашата полиция се нуждае спешно от свой План за 
превъоръжаване и модернизация до 2015 г. с пакети от програми, насочени към 
отделните служби и РДВР. 
 - Ген. Колев ... не спечели овации с разказа си за смъртта на Гърдев... 
Коментарите [сред участниците в Сбора и не само сред тях] за словото на 
президента по случая малко или много съдържаха убеждението, че с този 
остър тон президентът едва ли не бяга от своята отговорност за забавеното 
обявяване на истинските причини за смъртта на Гърдев. (Впрочем, ако на 5-и 
или 6-и бях наблизо, то в първия миг, в който бих чул за “приятелския огън”, 
незабавно щях да посъветвам президента това да се каже веднага на хората: 
от политическия си опит знам, че нищо не може да бъде скрито.). Но ген. Колев 
“увисна” не толкова затова, а за обясненията как в Ирак армията ни се прави 
на полиция и жандармерия, а обикновени, събрани понякога “от кол и въже” 
войници трябва да действат като командоси от Отряда за борба с тероризма. 
 - Директори на РДВР поставиха ребром и въпроса за стреса, в който работят 
полицаите и за необходимостта от система за ранно сигнализиране на 
скорошното изпадане в “черна дупка”, за предстоящо сриване, за навременна 
диагностика на такива симптоми. Зачестяват случаи на психически кризи, 
отклонения и разстройства сред полицаи и дори на самоубийства. Ние не си 
даваме даже сметка за честотата на самоубийствата, а ето – напр. в Перник за 
седмица-две се самоубиха двама полицаи. 
 - Звеното по въпросите на борбата с престъпността в президентството е 
оголено, слабо и трябва да се укрепи с поне един експерт. 
 
 

За г-н Президента, 27.03.2005 г., Материал No. 169 
 Не бива от един мач да се правят изводи, но Швеция показа реалната ни 
стойност и колко бутафория има в нашия футбол.  
 Илюзия е, че на корумпирана, гнила почва ще израсне нещо стойностно; или 
ще дойде някой отвън и ще ни оправи за миг. 
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 Истината за нашия футбол е метафора за България - много кухи неща и 
много илюзии, за които ще се плаща висока цена. 
 Все още мисля, че президентът на България не бива да ходи [толкова] 
редовно на редови спортни събития: това е провинциализъм и популизъм. 
Ширак, Кьолер, Путин, Буш и Клаус не го правят.  
 [Аз бях обвинен веднъж от президента, че преча на надпартийността на 
институцията, а тогава и само тогава бях на “Позитано” и то да чета лекция за 
националната сигурност. Сега колеги-секретари са водачи на партийни листи и 
сриват мита за надпартийната институция, като спокойно си седят сред нас... 
Дали президентът щеше да търпи това и ден, ако Сабрие Сапунджиева оглави 
листа на ДПС, Никола Карадимов - на СДС, или аз - на НДСВ?] 
 А в предизборния хаос в системата за национална сигурност стават събития, 
които я подкопават и смачкват допълнително. 
 - “Държавникът с най-високия рейтинг” ген. Бойко Борисов заяви, че 
поредният разстрелян е агент на полицията. Това може да е грешка на човек, 
достигнал до изискващ висок професионализъм пост..., но то е удар по 
агентурния апарат на МВР, който съсипва оперативната работа в борбата с 
престъпността... Доста дилетантски е да се “освети” дори мъртвият агент. 
 - В НСС ... отново е решено да се разтури ключов сектор: сега пък сектора за 
работа по открити източници. А по теория в “белите” страни 70-90% от 
информацията се набира именно от открити източници. Проблемът не е, че 
шефът на сектора е мой стар приятел или че ако нещо идва до мен, то е точно 
от този сектор. Общо мнение е, че след закриването на отделите за 
икономическа и вътрешна сигурност, ... има опасност НСС да се изпразни от 
смисъл, да се отучи да следи процеси в етническите отношения и икономиката 
и да стане регионален офис на служби на САЩ и звено за проверки за достъп 
до класифицирана информация.  
 - Войните в Съдебната палата и Съдебната система са вече свинство, което 
възмущава западните дипломати... Затова възниква у тях въпросът - защо 
президентът ”не смъмри пред строя” Филчев и Григоров и не е ли това багаж от 
неговата раница, използвайки реториката му. 
 - Много напред отиде процесът за връщането на Военната академия към ГЩ. 
Така ВА вместо естествената еволюция към научно и учебно звено в областта 
на националната сигурност, отново, в разрез с изискванията за академична 
автономия и за свобода на научната мисъл (не за уставна дисциплина), става 
пак ведомствена структура, където гражданският контрол ще е почти 
невъзможен. Това може да върне назад с 10 години учебния процес... Връх ще 
вземат военно-корпоративните интереси и това ще деформира военното 
образование, ще го върне към “лукса” да имаме Академия и три Военни 
факултета.  
 - В системата на МВР сега царят неувереност и безвластие. Управляващите 
като за последно назначават свои кадри и гонят неугодните им. От БСП някои 
също започват да кадруват. При мой въпрос за причините в НСБОП да смазват 
и гонят свестен човек, Бойко Борисов ми заяви: питай си партийния бос на 
“Позитано”... Обясних му: не съм от БСП. А той: тогава си питай президента – 
искането е от високо! ... 
 - Фактът, че министърът на отбраната внася в Министерския съвет решение 
за изтегляне на контингента ни от Ирак до края на годината, а външният 
министър безцеремонно заявява обратното в САЩ (докато премиерът мълчи), 
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дискредитира България до степен, да ни е срам да отговаряме на обаждания от 
разни посолства. 
 - Мълвата, която предъвкват министерствата и посолствата е, че 
правителството (за разлика от Румъния) било решило да изиграе президента за 
подписването на Договора с ЕС и да го превърне в ням свидетел на 
церемонията в Брюксел. Може би да е крайност шумният скандал, но 
обществото все някога ще научи. Затова мнозина се питали: защо президентът 
замълча? Някои неща не можели да се оставят на тайната дипломация. 
 - Явно и сред политиците, но и сред експертите се оформя консенсус, че 
няма разумни основания НРС и НСО да са към президента. Идеите на БСП са с 
крупен принос за това. Макар да не е ясно кога и дали ще се води тая битка, 
нека да мислим по темата в 2 насоки: 
 - Практическа (С 4 варианта за изход: 1. Президентът да запази НРС и НСО 
и de jure и de facto; 2. Или само de jure; 3. Или само de facto; 4. Или нито de jure, 
нито de facto). 
 - Теоретическа (Дълбок размисъл по днешния прочит на понятията 
Сигурност и Отбрана и извеждане на Сигурността като по-обща категория. 
Трябва да гледаме на президента не като Върховен главнокомандващ на 
въоръжените сили, а като Върховен главнокомандващ на всички въоръжени 
структури, гарантиращи националната сигурност, което би му обосновало 
правомощията над полицейските и над специалните служби.) 
 
 

За г-н Президента, 03.04.2005 г., Материал No. 170 
 Процесът на оптимизиране на работата на спецслужбите на САЩ след 
драмата и провала им на 11 септември не е спрял. 
 На 01.03.2005 г. Джордж Буш подписа Националната стратегия за 
контраразузнаване, с цел да се подобри дейността на множеството служби, 
ангажирани с Контраразузнаване. 
 Тероризмът е един от главните акценти на Националната стратегия за 
контраразузнаване, в която се предупреждава, че правителствата на някои 
държави могат да поддържат тероризма, а пък техните разузнавателни служби 
биха могли да се свържат с глобалната терористична мрежа. 
 Националното Контраразузнаване в САЩ се ръководи от жена - Мишел Ван 
Клийв [Постът бе създаден юли 2003 г., а постът Директор на националното 
разузнаване - август 2004 г., на него е назначен Джон Негропонте]. М.В.Клийв 
въведе термина Превантивно Контраразузнаване: “Америка повече няма да 
отстъпва инициативата на врага и да чака появата на нови заплахи. 
Американското Контраразузнаване трябва да мине в настъпление.” Т.е. не 
само да лови шпиони, но и да провежда операции и нанася удари на чуждите 
разузнавания. 
 Атаките, които терористи могат да осъществят у нас правят ролята на служби 
като НСС много важна. Често пиша, че ген. Чобанов е кадрова грешка; че НСС 
не се ръководи ефективно, колкото условна да е ролята на който да е директор 
на НСС, т.к. НСС е на ръчно управление от САЩ. Но ние се нуждаем от НСС и 
тя не може да губи контраразузнавателния си характер. 
 Кадровите решения в САЩ за спецслужбите ни дават храна за размисъл. 
Назначенията на дипломата Джон Негропонте за “цар на разузнаването”, на 
Портър Гос - за директор на ЦРУ, на Майкъл Чертофф - за министър на 
вътрешната сигурност, на Мишел Ван Клийв - да ръководи Националното КР, 
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са все доказателства, че ръководителите на силовите и специалните структури 
не са задължително професионалисти от системата.  
 Човек отвътре начело на този тип ведомство би могъл да си остане 
ментално много повече човек на службата, на мундира, на ведомствения 
подход и кариерната чест, отколкото да бъде лоялен и съпричастен с усилията 
на държавното ръководство.  
 Държавниците, политиците казват Какво трябва да се прави. Експертите, 
службистите: Как трябва да се прави. Директор на служба, сраснал се с 
проблемите и ведомствената й култура, би могъл да застане между 
държавниците и службата – като филтър на информацията отдолу-нагоре и 
стена - за контрол отгоре-надолу. Така той ще манипулира стоящите над него и 
спомага за стагнацията и депрофесионализацията в службата. 
 И в независимото от службата политическо назначение има риск - човекът 
да застане между държавниците и службата - като проводник на 
политическата воля отгоре-надолу и като магнит - за изгодни на “босовете” 
информации отдолу-нагоре. Такъв отчужден от службата неин ръководител ще 
улеснява манипулирането на службата от стоящите над него и също ще 
спомага за стагнацията и депрофесионализацията в службата. 
 Ясен пример за вредата от подобни въздействия е Докладът на Комисията по 
оценка на разузнавателните способности на САЩ относно оръжията за масово 
унищожение, представен на 31.03.2005 г. на президента Буш. Изводът на 
Доклада е, че работата на US-службите е не съвсем професионална, а това 
налага реформите в тях да продължат; да се засили ролята на директора на 
националното разузнаване; да се интегрира ФБР в разузнавателната общност; 
да се промени и съдържанието на ежедневната сводка до президента, така че 
тя да отразява действителното, а не желаното. За наличието на ОМУ в Ирак 
спецслужбите са имали абсолютно невярна представа; сега нямат ясна 
представа за военните програми на КНДР и Иран.  
 Докладът не признава, че de facto службите бяха насилени от политическото 
ръководство да изкривят реалната картина. В същото време тази Комисия дори 
твърди, че не е намерила никакви свидетелства за намеса на политиците в 
работата на службите и няма никакви доказателства за пряка или косвена 
политическа принуда за коригиране на техните изводи! Вината е изцяло на 
службите – те не са изопачавали данните, обаче са пращали грешно на 
президента това, в което са вярвали. 
 В САЩ работят здраво за повишаване на ефективността на службите. У нас 
дискусиите къде да е тази или онази служба и липсата на политическа воля 
блокират реформите в сектора.  
 Ако все пак НСС и НРС ще минават към правителството, то освен запазване 
на ролята на президента в назначаването на директорите им и на обема 
информация, която президентът получава от тях, трябва да се премине 
решително към тяхната девоенизация – те все пак са цивилни, а не военни 
служби.  
 Когато мислим de jure и–или de facto президентът да загуби или да съхрани 
правомощията си над службите, то той може да постигне съгласие с 
управляващите по директорите на тия служби: те да са верни негови хора; 
верни, за да му позволят да е коректив и балансьор срещу концентрацията 
на власт и информация в Министерския съвет и някои министри. Така ще се 
даде знак на обществото, че президентът не е загубил службите. Защо да не 
се назначат за директори близки до президента хора, вкл. от неговия екип? 
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Нима напр. един секретар по националната сигурност на президента е по-малко 
подходящ от Мишел Ван Клийв - а тя досега не е работила никога в никоя 
спецслужба? 
 
 

За г-н Президента, 10.04.2005 г., Материал No. 171 
 Истинските проблеми на националната сигурност са не тези, които имат нещо 
общо с нея или попадат формално в нейната област, а които касаят 
оцеляването и просперитета на хората, обществото и държавата, или научно: 
са се секюритизирали. 
 Животът напомни това тия дни с участта на двама приятели. 
 Единият (род. 1961 г.) почина у дома, от инсулт. И смъртта, и погребението 
му са крещяща илюстрация на процесите у нас, на деградацията на цели 
територии и прослойки на България, на стреса, в който живее народът ни, на 
демографската криза. 
 Тук влиза агресивната форма на пазарна икономика, която се наложи - 
ненормиран работен ден, нищожно заплащане и безжалостна експлоатация - 
каращи хората да работят на 2-3 места; не се ли справят, те остават без 
работа, трупат нерви и болести. Влиза разпадащата се система на 
здравеопазване, замислена не да лекува, ами да разболява хората, за да трупа 
печалби от тях. Колкото повече болни, толкоз повече пари ще се изсмукат. Тук 
влиза обезчовечената държавна и общинска бюрокрация, гледаща на 
гражданите не като на хора, в името на които е създадена и от данъците на 
които живее, а като на паплач и досадници; и ги обижда, мрази, тероризира [в 
отчаян опит да реша жилищния си проблем, аз вадя десетки справки и 
приятелите ми не вярват, че и най-простия документ мога да го получа за дни, а 
не за месеци и без да плащам под масата - защото работя при президента]. 
Влиза и живеещата в свой самодоволен, измислен свят държавна и местна 
власт, дето вече не би могла и да си представи как я карат редовите хора. 
 Агресията на пазара, разпадащото се наше здравеопазване, загубилата 
човешкото си лице бюрокрация и отчуждената от обикновените хора власт – са 
реални проблеми на страната и нейната сигурност [а не абсурдната за мен 
(като човек) олелия за “българската следа” в атентата срещу папата: намираща 
се на светлинни години от всичко, което тревожи нашия народ]. 
 И погребението на моя приятел в Бобошево показа каква е истинската 
ситуация. При тази чудесна природа, плодородна почва, вече чиста река, 
великолепен климат, образован, буден народ – явни симптоми на социална и 
икономическа пустиня. Неразорани земи; рушащи се къщи, заковани здраво 
прозорци - собствениците са ги изоставили или напуснали с мисълта, че е за 
временно - тръгнали да търсят препитание из Европа - в Испания, Италия, 
Холандия, Португалия; в САЩ; къде ли не. 
 2 важни приоритета на националната политика трябва да са: емигриралите 
след 1989 г. 1 млн. българи и обширните части от нашата територия, намиращи 
се далеч от големите градове (София, Варна, Пловдив и др.), които 
обезлюдяват и умират. 
 Сякаш цяло Бобошево бе дошло на погребението - уморени, възрастни хора, 
сгърбени от живота, видели как всичко, което са създали се руши, а по-младите 
или измират или емигрират.  
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 И попът, досущ като днешните православни пастири не се и опита да 
осмисли ритуала, да жегне сърцата със силни думи и да даде утеха, ами 
формално претупа всичко - на две - на три.  
 Край процесията вървеше утайката - просяци и ненормални. Наоколо се 
виждаше бъдещето на ускорената ни демографска криза - ромите. С 
детеродната си експанзия и асоциалното си поведение те не само заемат 
освободени от българите земи и къщи, но паразитират върху социалната 
система, безнаказано опоскват и разрушават всяко материално благо и 
имущество. 
 Имаше нещо, макар и зловещо, но гротескно и символично, когато ромите-
гробари изпуснаха ковчега при полагането му в гроба и приятелят ми изпадна 
от него. Те спокойно го вдигнаха и свирепо го натикаха обратно, сгмечвайки го, 
та да се вмести. 
 Това те чака Българийо - ако не се опомниш докато е време! 
 Другият ми приятел е доктор на биологическите науки, една енциклопедична 
личност с 3-4 езика [беше партиен секретар в Харков - като студенти той ми 
каза, че молбата ми за членство в БКП се отхвърля (правнук съм на осъден от 
Народния съд)].  
 Той отказа преди години да отиде на работа в САЩ. Беше университетски 
преподавател, после в БАН. Периодически е безработен. До дни ще остане 
отново без работа. Явявал се е на поне 15-20 конкурса в администрацията на 
всички нива (в министерствата на земеделието, образованието, екологията, 
здравеопазването, икономиката, финансите, в Националния съвет за етнически 
и демографски въпроси, ДКСИ, Гражданска защита и т.н., и т.н.) – къде ли не. 
Като правило е блестящият втори, показващ на тестовете 80-90-99%. Обаче 
винаги има победител - който знае предварително отговорите. 
 Онзи ден му дадох 20 лв. на заем, макар той (с притеснение) да ми поиска 10. 
Заведох го на коктейл и скришом наблюдавах как яде. Стана ми жал, защото не 
заслужава подобна участ.  
 Не че България е намерила вярната политика към младите и възрастните, 
обаче поколението на 45-55 (и по-общо на 40-60) годишните е сред най-тежките 
жертви на прехода. Струва си да се мисли за социална политика и към това 
поколение – то е “отговорно” за една голяма част от стремително влошилите се 
демографски показатели, напр. преждевременната смъртност. 
 Трябва да се намерят контролни механизми над конкурсите в 
администрацията: така управлението се лишава от способни хора, ширят се 
шуробаджаначество, връзкарство, уреждане на любовници, партизация, 
корупция; плоди се некомпетентност. 
 
 

За г-н Президента, 17.04.2005 г., Материал No. 172 
 Аз съм под безпрецедентен натиск - да кажа на президента, че оставането на 
ген. Никола Колев като началник на ГЩ ще бъде ... грешка. 
 Ако това бе само от десния политически и експертен сектор, то е обяснимо. 
Казвам им, че политизирането на този проблем е грешка и пречи на истинската 
дискусия и верния подход към нещата. Е, не подценявам и намеците на 
западни дипломати, та дори да държа на националния суверенитет и нашия 
избор. 
 Но без да имам представителна извадка на мненията, мога да кажа, че почти 
цялото цивилно МО, средният ешелон в ГЩ, Сухопътни войски и 
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Военноморските сили, Военното контраразузнаване и Служба “Военна 
информация”, независимите експерти, водещи преподаватели във Военна 
академия са срещу ...оставането на ген. Колев. 
 За тези 3 години съм написал 10-на материала, които по един или друг начин 
критично са отразявали състоянието в БА: и като резултат от начина, по който 
тя се ръководи ... от ген. Колев и за неговия кадрови подход...  
 Парадоксално е, че макар формално процедурите за даване на генералски 
звания и кадрови подбор в ГЩ да са далече по-прозрачни от тези в МВР 
(където министър Петканов решава ... пратически еднолично), към президента 
се отправят упреци за скрити договорки с ген. Колев и така той носи 
отговорност за кариерните му решения. 
 [Отделен въпрос е, че вече мнозина смятат, че президентът като че ли обича 
непрозрачните, тайни сделки на четири очи.] 
 Писал съм и срещу политическите изявления на ген. Колев, които са били в 
разрез с принципите на гражданския контрол. 
 В упреците си не съм влагал нищо лично, защото Колев като човек ми е 
симпатичен. Водил съм се от принципни аргументи. 
 Ген. Колев, не без помощта на президента, си изгради в БА и медиите образ 
на “човек на президента”. Във всички сериозни конфликти между ген. Колев и 
министър Свинаров се наложи усещането, че президентът (не винаги 
основателно) е на страната на ген. Колев. 
 Ген. Колев използваше изцяло в своя полза това усещане. 
 Самият президент само преди месец стесни пространството си за 
маневриране и в разрез с досегашната си практика да не хвали никого 
персонално, заяви, че в лицето на ген. Колев “имаме модерен и подготвен 
началник на ГЩ, силен професионалист с авторитет сред бойците и нашите 
международни партньори.“... 
 Тази ситуация създава силен дискомфорт за президента при дискусията за 
продължаване на мандата на генерала. Защото ако ген. Колев бъде сменен, ще 
излезе, че президентът е отстъпил на мнозинството,че не е могъл да отстои 
своя любим генерал. 
 В медиите ген. Колев стои добре, ако бъде освободен ще пишат за него като 
за жертва и това може да навреди на президента. 
 В смяната на този началник на ГЩ ще има момент и на явна 
несправедливост. Неговият предшественик изкара пълни 3+2 години на своя 
пост без нито веднъж да се застъпи за БА или ако плахо се застъпваше, после 
тихо отстъпваше пред Иван Костов, много повече играеше като политик, 
нямаше нито едно изпитание от рода на Ирак и Афганистан. А ген. Колев 
извади жестокия жребий да е първият наш мирновременен военачалник, чиято 
армия даде жертви в бой, той видимо се състари и побеля от това. 
 Но запазването на Колев е неправилно решение за армията и ще се отрази 
негативно на президента. Драмата на Колев е поука за президента, тъй-като 
вместо да му дава пълен картбланш и празен чек, можеше да му се помогне с 
принципна критика. 
 Казвам това като си давам сметка, че когато се освобождава даден човек, 
винаги ще възниква въпросът: а кой вместо него? 
 Най-подходящи според мен са ген. Атанас Запрянов и ген. Златан Стойков. 
 Проблемът с ген. Запрянов (интелигентен, образован, добър английски, 
приет позитивно от САЩ) е, че го възприемат като част от екипа на ген. Никола 
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Колев – с всичките минуси от това, а и го смятат за доста кабинетен, 
академичен и не типичен войскар. 
 Отчасти ген. Стойков е негова противоположност - войник до мозъка на 
костите, суховат, готов да изпълни всяка заповед на тези над него и да 
отговаря за всяка заповед, която е дал на тези под него. Но не блести с ... 
образованост и английски език. 
 От моите срещи знам, че бойците от контингентите ни в Ирак уважават и 
ценят във върховете на БА само и единствено ген. Стойков: за неговата 
бащинска грижа и твърдата му подкрепа. 
 Между крайните варианти има компромис – ген. Колев да остане 1 година. Но 
компромисът си има цена. И само на пръв поглед това е компромис. Всъщност 
посланието е, че Никола Колев остава! 
 Законовата опция за продължаване на мандата е погрешна – тя отваря в 
армията врата за политически игри и превръща началника на ГЩ в играч или го 
унижава. Докато президентът може да апелира за премахване на тази опция и 
въвеждане на един 4 или 5 годишен мандат (защото 3 години е много малко). 
 Ясно е, че президентът не може да кадрува в армията, но не е и британската 
кралица, която само слага подпис под указите. 
 Дори и върховен главнокомандващ обаче (или поради това), президентът е 
не от военната йерархия, а от политическата. 
 Затова освен коректив на политическата, той е коректив и на военната 
администрация. А е факт, че при ген. Колев президентът бе пробиван и 
превръщан в узаконител на често погрешен в основата си подход на генерала 
към кадрите и методите на управление и контрол... 
 
 

За г-н Президента, 24.04.2005 г., Материал No. 173 
 Даже настроените позитивно към президента мои студенти казват, че нашата 
институция е затворена, непрозрачна. Тя за тях е неатрактивна, скучна, не се е 
отворила към обществото. 
 Струва си да се замислим над подобни усещания. Те улавят с младежки 
сетива някои истини. Институциите трябва да се отворят за хората, да са 
видими и открити за данъкоплатците. 
 Дори да вземем за даденост, че “президентът стои отлично”, нека да не 
забравяме - изборите наближават. А тогава ще има конкуренция. Рейтингът ще 
се подкопава от опонентите. Нищо няма да е без значение. И малките камъчета 
обръщат колата. 
 Част от откритостта на институцията се състои в това – дали човек може да 
попадне в нея на базата способностите си или играят други, непрозрачни 
правила и критерии. Секретарите – ясно - техният избор в този смисъл не се 
обсъжда. Но нашата институция се смята за тотално непристъпна за младите 
хора, които нямат връзки и не са червени; че тя е едно от редките у нас места, 
където нямаш и шанса да се бориш за място в нея. 
 “Президентът често повтаря, че е на всички българи. А само определени 
българи се уреждат - и то без конкурс! - при него.” 
 Като чувам такива огорчения винаги си мисля - и е морално, и е добре за 
самия президент да промени тези нагласи, да се чуе - ако има място за работа 
при нас - че за него се провежда конкурс, да се знае, че в най-високата 
държавна институция са добре дошли кадърните, образовани, с езици млади 
българи. 
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 [Младите бягат от страната ни и заради тази атмосфера на уреждане по 
всякаква линия, само не заради способностите.] 
 Друг елемент от откритостта на институцията е доколко тя е отражение на 
обществото, доколко то се чувства представено в нея. При все по-пъстрата 
картина на обществото ни, нашата администрация ако не най-бавно, то много 
бавно се отваря за различните от нас хора. Напр., хората с увреждания. При 
нас има някои удобства, закупени съоръжения, но те бездействат.  
 На Запад никой не се стресира ако до него се движи и храни, работи и 
празнува инвалид, там не се стряскат от тая другост. 
 Друго базисно различие в обществото ни, на което трябва да се откликва е 
етническото. Далеч съм от мисълта за квоти. Те разглезват ползващите ги и de 
facto санкционират останалите.  
 Но не е нормално хора от други етноси да се броят при нас на пръсти, да са 
назначени защото ги е посочил Ахмед Доган и така да градират верността и 
лоялността си най-напред към него, а после към институцията, да се 
превръщат в негови фанатици! Монополът на Доган над уреждането на турци (и 
мюсюлмани) в администрациите въобще (и в нашата - в частност) трябва да се 
разбие, тъй-като поражда още повече власт на Доган над този електорат и 
спира демократичните процеси в него. Може ли на прага на Европа, в началото 
на 21 в. да има стадно гласуване! 
 Централен въпрос тук са ромите. Те наистина са социален и икономически 
проблем, а ромската престъпност е проблем не само на обществения ред, но и 
на националната сигурност. Но не е далеч времето, когато ромите ще станат и 
политически проблем – защото без значителни нормативни и структурни 
трансформации държавата и политическата система няма да могат да 
управляват процесите, породени от количествената експанзия и качествена 
асоциализация на огромни маси роми. 
 И според мен това време не е вече никак далеч, особено ако го мерим с 
президентски мандати. Вероятно е най-късно през втората половина на втория 
мандат на президента (а засега е почти сигурно, че втори мандат ще има) 
ромският проблем да е станал остро приоритетен и при грешно отношение към 
него, да хвърли тежка сянка върху 10-те години президентстване. 
 Ето защо - отново и морално, и политически целесъобразно (пък и като 
отговор на Десетилетието на ромското включване), крайно време е да отворим 
нашата институция за млади роми. 
 Би могло да се отиде и на по-смела крачка – да се назначи жена или мъж от 
ромски произход за секретар по етническата и религиозната интеграция, с 
което да се покаже, че никой не е с монопол въобще по тия въпроси. Подобен 
политически ход не само ще донесе капитал на президента, но е инвестиция и в 
доброто на България - ние не можем да изнесем ромите от страната, ще трябва 
да живеем с тях и ще са ни нужни големи усилия да създадем и приобщим 
техен пробългарски настроен елит и с него заедно да водим страната към по-
добро бъдеще. 
 За отваряне на президентската институция към обществото могат, разбира се 
да помогнат и добре познати техники, които само на пръв поглед изглеждат 
популистки - напр. провеждане на дни на отворените врати. Много хора искат 
да влязат вътре и да видят сградата, залите, украсата. И това не са любопитни 
досадници, а българските данъкоплатци, с чиито пари ние сме надминали 
някои предели за лукс, блага, коли и привилегии. 



 270 

 При нас се прави малко за студентски стажове и посещения. А интересът и 
ползата от тях са значими. Ние не се котираме високо сред уважението на 
младите хора към институциите. И май са прави, че сме се взели насериозно и 
сме високомерни. 
 И още, отварянето на институцията е функция от отварянето на мисленето 
на хората, работещи в нея. Има стереотипи за подозрителност, секрето- и 
слухомания, за които, честна дума, бях забравил. При това те се възродиха 
след доброто начало. 
 
 

За г-н Президента, 01.05.2005 г., Материал No. 2174 
 Коментарите за процесите в Русия сочат устойчива (макар и отчасти 
овладяна) тенденция на криза на авторитета на Путин в руското общество. 
Имиджът на Путин е нащърбен. Той не се ползва вече с ореола на надежден, 
твърд и решителен лидер. 
 Още не можем да говорим за лавинообразно явление: бурен срив няма, 
обаче щетите започват да изглеждат непоправими. 
 Всеки провал в имиджа на водещ политик изисква специално внимание, 
колкото и специфики да има. Не беше ли Петър Стоянов безспорен фаворит 1 
месец преди изборите? Сигурно е нужен пропуск (или грешка, или гаф) - който 
да послужи за спусък за спускането надолу, а може би да има натрупване на 
негативно възприятие, което дълго време не се отразява на рейтинга, а после 
изведнъж почва да тегне и тегли като воденичен камък. 
 Ако може да се измери нивото на демократичност на Русия, то при Путин то 
ще е по-високо отколкото при Елцин, особено при втория, мумифициран 
Елцин, “семейството” и олигарсите.  
 Сега го няма пълния олигархичен контрол над медиите и те са по-
разкрепостени, въпреки опитите на Кремъл да им дърпа конците и ушите. Ала в 
Русия за 15 години възникна критична маса хора, които държат на 
демокрацията и за тях образът на президент-цар е архаичен, а ръчното му 
управление - демоде. 
 Когато Путин беше безспорен, по-малко се взираха в хората, работещи с 
него. Кризата на доверието заостри вниманието и към екипа му. Оказа се, че 
там има сиви личности; има слаба вътрешна спойка; има подливане на вода и 
удари под кръста; има препокриване на отговорности; и подмяна на 
формалната йерархия с неформална; и взаимно укриване на информация. 
 И друг феномен, който не е за подценяване: докато за Путин мислеха и 
пишеха със суперлативи, даже най-спорните негови актове и решения оставаха 
направо незабелязани в пресата - той можеше да говори и прави каквото си 
иска (и по бюджета, и за войната с тероризма, и при кадровия подход, и в 
личния живот). Сега, когато уважението към него е силно разклатено, не само 
не му се прощават далеч по-безобидни неща, но като бумеранг се връща всеки 
негов слаб, съмнителен, грешен ход. 
 И при нас с бумерангов ефект могат да са и Манджуков, и Славков. А за 
Цветелин Кънчев [и неговото помилване] да не говорим! По никакъв друг повод 
срещу президента не са се леели в сайтове толкова огорчени, отчаяни, 
възмутени, озлобени неща! Единодушна е оценката за сделка, която не 
действа никак хигиенично на политическия ни живот и на обществото. Нещо 
повече - фаворизирането на ...хора като Кънчев е погрешен сигнал към онази 
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малка, пробългарска, просветена част сред ромите, която по никакъв начин не 
иска да бъде представлявана от този човек. И от Азис. 
 Пример за проблемите на Путин в собствената му държава е неговото 
неотдавна прочетено Годишно Послание за 2005 год. 
 Никое от досегашните Послания не е посрещано от руските медии така 
хладно. Както по-рано те харесваха всичко казано от Путин, сега започват да не 
харесват всичко казано от него. 
 Обективно - това Послание наистина е слабичко. Смущава разминаването 
между ставащото в Русия и казаното от Путин. 
 Коментарите за Посланието са смазващи: патос без конкретно съдържание и 
ценностен провал; опитомяване на опозицията; неизпълнени обещания; 
нарцисизъм; че Путин е останал в 2003-а, сякаш не вижда кълновете на руско 
“оранжево” несъгласие и отказва да признае поражението на модела 
“Демокрация без демократи” + “Гайдаризъм без Гайдар” + “Евроинтеграция без 
Европа”… 
 Смутен от упрека, че посяга на демокрацията, в Посланието Путин много 
говори за нея: “За съвременна Русия ценностите на демокрацията са не по-
малко важни от стремежа към икономически успех или социално благополучие 
на хората”. Или: “Да имаме развити демократични процедури е не просто 
необходимо, но и икономически изгодно” (К. Райс изтъкна, че двамата дълго са 
разговаряли за демокрацията - явно е имало остри преки внушения). Путин 
дори даде заден ход по правото сам да определя губернаторите на субектите 
на Федерацията и предложи те да са от партията, спечелила местните избори!! 
 Във вреда на Путин е и предписаното му от Конституцията скорошно 
излизане от политиката. И Западът подсказва, че 3-ти мандат изобщо не би 
бил приет. В Русия няма традиция за демократична приемственост в най-
висшата власт и нито един бивш президент не може да разчита да му се уважи 
правото да остане като силният човек в сянка. А Путин е твърде млад, засегна 
много интереси, за да е безметежен пенсионер. Един от изходите - да се 
намери такъв премиер днес, с когото после да си разменят местата – както в 
Черна гора, например. Но не само Джуканович, и Кощуница след президент 
стана премиер. 
 Струва си да изучаваме опита в подобни случаи: когато един президент 
продължи политическата си кариера като премиер. 
 Колкото да търсим различни причини за кризата, която днес изживява Путин, 
логичен извод е, че тази му криза е всъщност пряко следствие от кризата, в 
която напоследък изпада Русия. 
 Русия няма да влезе в ЕС. Това значи, че за отношенията ни с Русия 
тепърва настъпват трудни дни и на България е нужна стратегия за управление 
на различията ни с Русия (както и с USA), които все повече ще нарастват в 
контекста на нашето членство в ЕС, изискващо провеждане на политиката “EU 
first”. 
 
 

За г-н Президента, 08.05.2005 г., Материал No. 175 
 Патриарх Максим изпя отново на Гергьовден за Многая Лета 
православному болгарскому народу. Ритуалът, традицията и себеусещането 
схващат идентичността ни като православна. 



 272 

 Засега ислямът у нас мълчаливо приема тази реалност. Но осъзнаването на 
другостта неизбежно ще постави на дневен ред много остри въпроси, за 
отговорите на които не се мисли.  
 Въпросите са деликатни, заредени с рисков потенциал. При това, чисто 
политически, ние сме заложник на ДПС, което има монопол над този особен 
електорат и може да извива ръцете ни. И да иска всички да плащаме данък 
“ДПС”, изразяващ се в безконтролност, корупция и участие във властта на 
лидери на ДПС – като гаранция за етническия и религиозния ни мир. 
 Това, което у нас чука на вратата, в Европа е факт. И тя се е видяла в чудо. 
Демокрацията се оказва нож с 2 остриета: тя дава привилегии на тия, които не 
играят по правилата и я ерозират, а (твърде често) няма сили да се защити по 
ефективен начин. 
 Множество анализи са посветени на проблема за исляма в Европа. Един от 
тях е докладът на Клод Монике, директор на Европейския център за 
стратегическо разузнаване и сигурност - пред Подкомисията за Европа и 
възникващите заплахи на Комисията за международни отношения в 
Камарата на представителите на САЩ: “Радикализацията на ислямската 
младеж в Европа: реалността и мащабът на заплахата”. 
 Запознавайки се с този доклад и с някои други изследвания, бихме могли - 
чрез екстраполация - да си направим редица изводи за България за след 20, 
15, 10, а може би и 5 години. 
 - Наличието на ислямска общност в една европейска страна гарантирано 
води до появата в нея на ислямски радикалисти. Смята се, че 5% от вярващите 
в исляма са фундаменталисти, а от своя страна 3% от тези фундаменталисти 
са потенциално опасни. Т.е. за България това би означавало около 1400 души! 
 - В джамиите (официални или не) ще зачестяват случаите на проповядване 
на ненавист към Запада, САЩ и демокрацията. 
 - Под прикритието на NGO-та ще развиват дейност различни ислямистски 
структури, вкл. “Мюсюлмански братя” и “Хизбула”. 
 - Ще се засилва носенето на присъщо на исляма облекло, в т.ч. забрадки 
(дори фереджета) и шалвари. Този проблем ще засегне училищата и 
университетите. Младите жени ще бъдат подлагани от своите на оскръбления, 
физическа агресия, даже сексуално насилие ако отказват да се обличат по този 
начин. 
 - Ще има случаи на сексуална сегрегация: момичетата да сядат в едната 
част на класната стая, а момчетата - в другата. 
 - В някои училища ще стане трудно да се преподават важни науки: биология 
(произход на живота), химия, физика, история. 
 - В болници жена ще откаже да лекува мъже или мъж - жени. - В 
динамичната, остро конкурентна среда на ЕС се създават условия за 
маргинализация на цели прослойки мюсюлмани, които като обратна (и 
защитна) реакция няма да желаят да се интегрират и ще се самоизолират, а с 
това и радикализират. 
 - Ще стават практика масови протести на мюсюлмани срещу външната 
политика на страната, в защита на поруганите братя от Босна, Косово, 
Палестина, Афганистан, Ирак, Иран, Сирия, Либия (т.нар. “идентичност на 
опосредстваното оскърбление”). 
 - Ще се засилват проявите на антисемитизъм и натискът за анти-израелска и-
или про-арабска политика в Близкия изток. 
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 - База за терористична дейност ще са групички мюсюлмани, които отдавна 
живеят в страната (“спящи клетки”), познават я много добре, мобилни са и имат 
контакти тук и зад граница.. 
 - Належащо става укрепването на спецслужбите по линия на 
противодействието на ислямизма (а нашите са обезкървени, а при това и се 
опасяват да “пипнат” сред турското население). 
 - Спецслужбите ще трябва да изработват практики и навици на 
сътрудничество с партньорите си от арабските държави. 
 - Терористичните актове ще зачестяват, а несигурността ще нарасне. Това 
ще налага ресурси за усилване на полицията. 
 - Видни личности (политици, културни дейци) ще получават заплахи или ще 
биват подлагани на физическа разправа ако имат принципни позиции - не по 
вкуса на ислямската общност. 
 - Вземат се мерки срещу консолидацията на (про)ислямските партии и 
общности: да се разпиляват и дробят гласовете им и да влизат в политиката 
чрез национално представени партии. 
 - Политиците се запознават по-отблизо с Исляма, с неговите ритуали, 
посещават мероприятия на мюсюлманите и джамии и установяват лични 
контакти с лидери на ислямски държави. 
 Изводът е, че както навсякъде, така и у нас ние трябва да си дадем сметка, 
че глобалните и регионалните процеси влияят много силно и то по твърде 
особен начин върху мюсюлманите.  
 Въпреки някои наши специфики (които засега не позволяват на радикалния 
ислям да пусне корени у нас) и заедно с ясното виждане, че мюсюлманите са 
нормални български граждани, не можем да не следим внимателно процесите 
сред тях, да си мислим, че проблемите на другите точно нас ще ни отминат. 
 Президентът е с висок авторитет сред целия наш народ и не са му нужни 
посредници, за да е на “ти” и с мюсюлманите ни.  
 Повечето процеси не ще узреят за година, та дори и до края на втория 
мандат. Ала за отговор на тях трябва да се мисли отсега. А това може да го 
направи най-добре президентът… 
 
 

За г-н Президента, 15.05.2005 г., Материал No. 176 
 Статистиката сочи, че посещението на Джордж Буш в Грузия измести по 
отзиви в медиите неговото присъствие на 9 май в Москва. 
 Както писа “Newsweek”: “Дойде, поразклати бедра, победи”. [Има се предвид 
нетипичното за него поклащане-танцуване в такт с музиката, с която жаркото 
грузинско гостоприемство го приветства на тбилиския площад - 150 000 
възторжени хора!]. 
 Ключова е речта на президента Саакашвили в чест на Буш. 
 В тази си реч Саакашвили сравнява руснаците с османците, персите, 
монголите: все империи, донесли кръв, разрушения, опити да се унищожи 
грузинският народ. Винаги досега всеки лидер на голяма държава е идвал в 
Грузия като завоевател и поробител: да разруши, да унизи и оскърби 
грузинския народ.  
 Ала сега, за първи път в историята на Грузия заедно “с нас и пред нас стои 
лидер на страна, която е най-силната държава в света. Той стои като приятел, 
като патриот, като съюзник, като съратник, като човек, чието пристигане радва 
всеки от нас.” И от името на целия народ Саакашвили приветства световния 
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лидер, на който (sic!) принадлежи огромната роля в борбата за свобода. И 
Саакашвили иска да го приветства като борец за свобода, като “наш голям 
съюзник и наш голям приаятел”... 
 Познато. Липсва само “Баща на народите”. Лидер на “лоша” голяма държава 
не бе ли най-известният грузинец - Сталин?  
 Тази реч, която по екзалтация е сходна със знаменитата реч “Ястреби на 
демокрацията” на Паси в парламента... 
 Надеждата ми, че нашият президент никога не би могъл да говори така е 
аргумент да мисля, че от днешната политическа класа той е най-доброто, с 
което България изобщо разполага.  
 В същото време си давам сметка какъв риск е днес да не си любимец на 
САЩ. Затова трябва да строим мостове с тях. При всеки удобен случай работя 
пред американците за по-добрия имидж на президента. Някои от тях 
комуникират по-леко с мен. И онова отиване на колеги в САЩ, и семинарите по 
тероризма стават чрез изграждане на лични контакти. От това отборът ни само 
печели. За да не се сметне, че работя за себе си, избрах семинара в Унгария, 
отказах семинара на Хаваите и предложих свой колега за семинара в 
Калифорния.  
 Още една показателна фраза на Саакашвили: “Ние заедно носим 
отговорност за разпространяването на демокрацията по целия свят – 
започвайки с Белорусия, чийто народ заслужава свобода. Ние стояхме заедно с 
украинския народ, и ще стоим заедно с всички народи, започвайки със Северна 
Корея и Куба - Грузия ще е главният партньор на САЩ в разпространяване на 
демокрацията на постсъветското пространство и в Близкия Изток. Това е 
нашето предложение към Вас, г-н Президент!" 
 И накрая: “Грузия ясно каза, целият грузински народ ясно каза – Грузия 
трябва да стане член на Северноатлантическия алианс. Президентът Буш днес 
още веднъж открито изрази подкрепата за Грузия за членството й в НАТО”. Ето 
какво каза впрочем Буш: “Ние поддържаме вашето тясно сътрудничество с 
НАТО… Всички страни трябва да уважават независимостта и териториалната 
цялост на Грузия.” “Всички” означава Русия. 
 “Times” писа, че Русия може да оцени заявеното от Буш като провокационно 
и смята, че диалогът между Москва и Тбилиси не трябва да се прекратява: 
защото Грузия е изцяло зависима от суровините на Русия, без да плаща за тях 
редовно; а около 1 милион грузинци живеят в Русия и изпращат спечелените си 
пари в Грузия - без тези преводи Грузия я очаква пълен крах. 
 Да напомня, че с решение, прието единодушно, грузинският парламент заяви, 
че не бъде ли постигнато споразумение за премахването на руските военни 
бази от Грузия до 15 май т.г., то от Русия ще се изиска да прекрати военното си 
присъствие в Грузия до 01.01.2006 г., а Грузия ще предприеме съответни мерки 
спрямо тия бази, в т.ч. ще се спре издаването на входни визи за руските военни 
и ще се въведе специален режим за придвижване из територията на Грузия на 
руските военни и на военната им техника, като се осъществява контрол върху 
тях”. 
 Всичкото това говори за много сериозни процеси в Грузия – свидетелство за 
слабостта на Русия и за амбициите на САЩ. Stratfor писа: “Ситуацията с бързи 
темпове става безнадеждна за Русия. Украйна е загубена от Москва, Грузия е 
доминираща страна в Кавказ, събитията в Киргизия могат да се прехвърлят в 
Централна Азия: под очевиден въпрос става оцеляването на самата Руска 
Федерация. Ние ще станем очевидци на втора деволюция, когато част от 
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Руската Федерация ще се отдели от нея. Русия, която знаем днес повече няма 
да съществува. Ако Русия смята да навакса изпуснатото, то сега това все още 
би могло да се постигне. Още една година и тя може и да няма повече шанс, да 
бъде много късно. Това е случаят, за който се казва – сега или никога. САЩ 
консолидират своите позиции на територията на бившия СССР. Русия може да 
се възстанови ако й дадат време. САЩ не планират да я видят възстановена и 
няма да й дадат време. Те възнамеряват да видят Русия в неблагоприятно 
състояние и да доведат това й състояние до необратим процес. Русия е много 
близко до тази ситуация, но прозорецът, който скоро ще се затвори, е още 
открит. Дали Русия ще използва този шанс - който може да бъде последен? 
Или руснаците са твърде уморени, за да се погрижат за това?” 
 
 

За г-н Президента, 22.05.2005 г., Материал No. 177 
 Нарекоха референдума във Франция на 29 май “Драмата на Европа”. А дали 
тази драма няма да се превърне в трагедия? 
 Ако се вярва на проучванията и на борсите, французите ще кажат “Не” на 
евроконституцията. Има ли логика и си спомним идентичните вълнения по 
Маастрихтския договор, би трябвало с микроскопична преднина конституцията 
да бъде подкрепена. 
 “Логика” - понеже: 1. “Баща” на конституцията е французин (Валери жискар 
Д’Естен); 2. Конституцията е най-близка по дух на Франция; 3. Франция печели 
най-много от обединена Европа; 4. Никой не е направил повече от Франция за 
европейската интеграция. 
 Ако България не бе сред главните потърпевши от Френското “Не”, бихме 
могли да кажем, че политическите елити в Европа заслужават този звучен 
шамар! Защото се отдалечиха много от своите народи и общества и 
превърнаха европейската идея в бюрократична машинария, в стигащ до 
търгашество пазарлък за места в парламента, гласове при гласуване, квоти и 
изгоди. 
 Грешка ще е - ако референдумът мине - да се изтрият морни чела, да се 
въздъхне с облекчение и се продължи по старому.  
 Само на пръв поглед става дума само за Конституцията. И за 
вътрешнополитически ежби във Франция. Въпреки че не е за подценяване 
това, че поне отчасти референдумът ще бъде “рафарендум” - поради толкова 
ниската популярност на премиера Рафарен. И че Ширак порядъчно е омръзнал 
на мнозинството, но разединението на социалистите (продължаващо досега) 
му поднесе преизбирането на тепсия - при алтернатива Льо Пен! 
 Заблуда са опитите на Мишел Барние и Жан-Клод Юнкер да мотивират 
французите (и въобще европейците) с антиамериканизма: че изборът бил 
“Европейска Европа или Европа под американско влияние” (макар че САЩ 
имат интерес от отслабена Европа). Един французин казва: “Извадим ли от 
френската политическа мисъл антиамериканизма, там няма да остане нищо 
значимо.” 
 Но при референдума иде реч не за САЩ, а за демокрацията, за Турция и за 
много други не по-малко съществени проблеми. 
 Демокрацията в Европа е в криза, има тревога за нея - че тя се нуждае от 
пречистване. Избирателната активност е толкова слаба, че под въпрос е 
легитимността на институциите: имаме “нелегитимна демокрация”. 
Отдалечеността на политическия дневен ред от реалните нужди на хората води 
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до оксиморона “демокрация без народ”. Податливостта на управляващите към 
натиск от лобистки икономически кръгове лепна клеймото “опитомена 
демокрация”. Неспособността на демокрацията да овладее бесовете на 
пазарния фундаментализъм поражда термина “безсърдечна демокрация”. 
Склонността на властта към корумпиране изкова сравнението “алчна 
демокрация”.  
 Някои трудности на европейската демокрация са обективни - поради силния 
натиск на глобализацията и свръх-либералния геоикономически модел: те 
демонтират социалната държава и забавят икономически ръст, възможно е за 
пръв път от 60 год. следващото поколение да живее по-зле от предходното. 
Нека добавим застаряването на Европа. И също така имиграцията. 
 Французите, а след тях и други народи са склонни да кажат “Не” на 
Конституцията, защото вътре в себе си са убедени, че така отхвърлят 
членството в ЕС на Турция. И това може да се разбере. Особено от българите 
- сред сериозните заплахи за националната сигурност е в ЕС да влезе тази 
нереформирана Турция. Неотдавна наши учени ме попитаха: кой подкокоросва 
президента да бъде пръв боец за членството на Турция в ЕС? 
 Дано разумът на Франция надделее, дано социологическите проучвания са 
само червена лампа за политиците, която да ги предупреди че са на кръстопът, 
където е опасно да пресичат без да се огледат внимателно във всички посоки. 
Обаче ако Конституцията “не мине”, това не бива да се омаловажава, т.е. какво 
толкова се е случило, нали си имаме договорът от Ница!  
 Така да се разсъждава е лековато, още повече след провала на Шрьодер и 
при предстоящите изпитания за Конституцията в други държави. Френското 
“Не” ще рани Конституцията почти смъртоносно; ще отслаби този 
евроинтеграционен проект; ще доведе до криза и мащабно преосмисляне на 
съдържанието му; ще разедини и ще отслаби европейския глас в глобалните 
процеси; ще подкопае Евро-то; ще причини бюджетни трусове (свързани с 1 
трилион Евро!) в разпределението на ресурси по различни фондове. Ще паднат 
и някои задръжки - най-вече по отношение на нас, като абсолютно всичко ще 
стане възможно.  
 Това изисква изработването на цялостна наша стратегия по отношение на 
евентуално негативно развитие. Тя не би могла да бъде заменена с общо 
звучащи оптимистични декларации. 
 Един лош сценарий е - ние да станем не само заложници на сътресенията, но 
и тяхна жертва: напр. цената на влизането в сила на Конституцията да е 
забавянето на разширяването на ЕС (“25 членки стигат!”). Друг лош сценарий е 
- връщане към Европа на концентричните кръгове с ядро от държави, които 
се откъсват от всички други, не узрели за по-тясна интеграция. 
 Сериозни въпроси: Не става ли Европа анти-европейска? Не е ли прекалено 
отчуждаването на европейците един от друг?  
 Проблемите на Европа са системни, структурни. Тя няма да успее да ги 
преодолее - ако си остане такава, каквато е днес и каквато искат да бъде 
самодоволните й и късогледи политици. 
 
 

За г-н Президента, 29.05.2005 г., Материал No. 178 
 Амбициозният Доклад “Балканите в бъдещето на Европа” на 
Международната комисия за Балканите остана незабелязан. И с основание, 
защото важи “Напънала се планината…”. Т.нар. Международна комисия се е 
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самоназначила за такава и е с претенции да продължава делото на 
знаменитата Карнегиева комисия! Която обаче се е състояла от хора, водени от 
повече от принципи, отколкото от интереси и работили с чувството за мисия и 
морал, дълг и чест. А тук ни стига, че Иван Кръстев е изпълнителният директор 
- на една група бивши и не особено видни политици, някои от които като че ли 
са си дали името, без ... да прочетат в детайли Доклада... 
 Всъщност, “Капитал” с един подлистник възпроизведе тезите на самозваната 
Комисия. Останалото в 50-те страници е вода. 
 Струвало ли си е да се усвояват огромни пари и да се ходи постоянно до 
региона, за да се констатират известни до болка факти и да се направят изводи 
от типа: Косово да се отдели от Сърбия!; а Сърбия и Черна гора да се 
разделят!; а Македония след Охридското споразумение е “success story”, почти 
miracle! 
 В Доклада, въпреки названието, става дума не за Балканите, а общо-взето за 
Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора и Косово (винаги 
разглеждано като независимо).  
 Докладът очевидно е писан само или главно от Иван Кръстев, с неговата 
самоцелна игра на думи и ефектни ... фрази. 
 Докладът върви по линията на най-малкото съпротивление и лансира най-
вероятните, базирани на свършените факти тези. 
 Няма и намек за надигащата се в Европа (и САЩ) тенденция за 
преосмисляне на ролята на ударите на НАТО през 1999 г. - която някога може 
да получи негативна, до осъждаща оценка. 
 Статуквото е определено за неустойчиво и се настоява за нарушаването му - 
едва ли не с цената на всичко. За Косово се предлага отказ от формулата 
“стандарти преди статут” и се лансира формулата “и стандарти, и статут” (по-
скоро “спешно статут, а стандарти - все някога”. Но как неспособността да се 
гарантират досега стандартите ще се замени със способност това да стане, 
като просто преместим акцента върху статута?  
 Дадени са 4 етапа до окончателното отделяне на Косово от Сърбия. Ала още 
с първия етап (обявен за състоял се според резолюция 1244 на СС на ООН) се 
постановява отделянето de facto за приключено (“опасна илюзия и, че в 
обозримо бъдеще Косово би могло да бъде поверено обратно на Белград”). 
Като втори етап и до утре: 2005-2006 г., трябва да има “независимост без 
пълен суверенитет” (непълнотата е ЕС да има дума само в областта на 
човешките права и закрилата на малцинствата). Важното е Косово да се 
третира “като независима държава”… 
 Комисията се бои от “палестинизация” на сръбските бежанци и предлага 
(като признава, че това трудно ще стане), те да се завърнат ако не по родните 
места, то при останалите сърби, живеещи “в анклави - без работа и свобода на 
придвижване и без надежда за смислена интеграция в косовското общество”, 
т.е. да живеят в гета! Препоръчва се те да имат “някои” (защо не всички?) от 
малцинствените квоти за албанци в Македония. 
 Не е ясно защо тази формула не се предложи за Грузия и то и за трите й 
болни зони – Южна Осетия, Аджария и Абхазия? 
 Третият етап на “насочван суверенитет” е Косово да получи признание на 
кандидат за членство в ЕС и почне преговори с Брюксел. А понеже ЕС не може 
да преговаря със себе си (със свой протекторат), трябва да загуби и малкото си 
правомощия и да се ограничи “само с влияние чрез процеса на преговори”. 
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 Четвъртият етап е на “пълен и споделен суверенитет” – при влизането на 
Косово в ЕС. Пита се - защо подобна идея не се приложи напр. за Баския: един 
чудесен споделен суверенитет! 
 При тази загриженост за Косово захарчето (морковчето?) за Сърбия е 
бързото й присъединяване към ЕС. А дали както ние жертвахме бързо АЕЦ, 
така Сърбия ще жертва лесно Косово? 
 Членството в ЕС на всички държави е ключова предпоставка за разрешаване 
проблемите в региона. Но 1. ЕС не е панацея; 2. Не се отчитат процесите в 
самия ЕС; 3. Не са вземат под внимание и сътресенията в отношенията между 
ЕС и САЩ. А това са фактори, които могат да имат много силно отражение. 
 [В експертната общност в региона се знае, че на четири очи българският 
президент споделя убеждението си, че Косово ще е независимо, а Сърбия и 
Черна гора скоро ще се разделят.] 
 Незначителна роля се отделя на НАТО: въпреки примера с Румъния и 
България. Т.е. всички юруш на ЕС, а в НАТО само Македония. За Сърбия и 
Черна гора и Босна и Херцеговина - Партньорство за мир (а за Косово?). 
 Докладът е пълен с нереалистични срокове: 2006 г. всички държави в 
Западните Балкани, в т.ч. Косово да получат пътна карта за членство в ЕС, а 
Македония (+ Албания и Хърватска) да бъде поканена за членство в НАТО и с 
двойни стандарти: предлага се сходни въпроси да се решават или от 
гражданите (разделянето на Сърбия и Черна гора), или от политиците (новото 
конституционно устройство на Босна и Херцговина), или от международната 
общност и ЕС (отделянето на Косово). 
 На Балканите няма лесни решения и дори някои процеси да са обективни 
(или предопределени) не е само важно Дали те ще станат, а и Как и Кога ще 
станат. За да може регионът да е готов да ги приеме без драматични 
сътресения и конфликти. 
 
 

За г-н Президента, 05.06.2005 г., Материал No. 179 
 Управлението на един екип е наука, колкото и това да не се осъзнава. И то 
не може да става само по интуиция. А личните качества на лидера не са 
гаранция за качествено управление. 
 Доказателство е предизвестеният провал на националния ни отбор по 
футбол. Много мои студенти знаят, че далеч преди фиаското ги запознах с 
анализ от психологическа гледна точка - че при този манталитет и 
високомерие на Христо Стоичков отборът е осъден на провал. Защото в 
отбора няма да има колектив и свобода на мнението, момчетата ще бъдат 
мачкани (“Аз съм Стоичков, ти кой си бе?”), творчеството - убивано, стратегията 
- нула. Този анализ се оказва прав, нищо че ред случайности сякаш му 
помогнаха. 
 Много пъти съм се опитвал да кажа, че администрацията ни е зле 
структурирана и управлявана. Вярно е че за разлика от националния тим, тук 
главният резултат (чудесен засега) е на ръководителя, не на отбора. Но това не 
бива да ни успокоява. 
 От самото начало сме изградени демодирано - организация от стария, строго 
йерархичен, централизиран тип. В нея който е по-високо в йерархията е по-
умен и с повече достойнство. А който е по-ниско - той е по-глупав и с по-малко 
достойнство и може да бъде юркан, мачкан, обиждан. В такава организация 
творчеството постепенно се убива, мотивацията се изтощава.  
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 Елемент от катастрофата на Жан Виденов бе и неумението да се организира 
и мениджира управлението в условията на демокрация (дори и прохождаща) и 
пазарна икономика (дори и деформирана). Плюс консервативност в мисленето, 
архаични стереотипи, схоластика и догматичност. Това се забелязва и у много 
висши БСП-кадри. Ако десните (СДС) бяха чиста дъска, на която новите 
ценности бяха написани и набити в главите, в БСП често се вижда как именно 
нагласите и предубежденията водят до това, че новите ценности не се приемат 
искрено, а са мимикрия, като егоистичен интерес, не като дълбока проекция, 
съзнателно пречупена - през собствената ценностна система. 
 В организация, която се управлява силово, командно, хората са третирани 
като пешки. Най-добре вирее типът “подмазвач”, “слуга”. Лидерът се опира на 
обслужващ, не на стратегически мислещ екип. Създават се неформални групи 
на толерирани и изолирани. Възникват вътрешни кръгове: “свита”, “придворни 
дами”, “везири”. Поражда се функционална завист, следствие от липсата на 
реални принципи и критерии за оценка на труда.  
 В строго йерархична организация едно по-високо ниво скрие ли информация, 
тези под него остават неинформирани. В тип структура “спици на колело” 
(всичко отива в центъра, спиците се въртят заедно, а не се доближават), 
липсват хоризонтални контакти, хората спират да комуникират и дори не си 
говорят. 
 В йерархизираните структури са възможни и конкуренцията, и 
сътрудничеството в екипа, но като правило конкуренцията е много по-силна и е 
по-деструктивна, отколкото конструктивна. Тези структури са от Нютонов тип, 
приличат на машини, в тях хората са болтчета; външната среда е общо-взето 
постоянна. 
 Проблемът с централизираните структури “Лидерът е Бог” е, че могат и да 
дават добри резултати в нормалния живот, но са много неадекватни в 
екстремална ситуация и са слабо място в кризисния мениджмънт: опират се на 
привичното и създаващо комфорт; вниманието лесно се приспива; целите се 
размиват; представата за реалността се изкривява: действителността за екипа, 
гледана високо от прозореца е доста по-различна. Тя и не може да бъде друга, 
когато ти е уютно на душата, сгряна от голямо уиски и те чакат служебна кола и 
синекур зад граница. 
 Сега обаче доказано по-ефективни са мрежовите структури. В тях 
хоризонталните взаимодействия са по-чести. В подобни структури също може 
да има и конкуренция, и сътрудничество, ала сътрудничеството е много по-
силно и е по-конструктивно, отколкото деструктивно. Защото обединяването на 
усилията е не по заповед или от страх, не е наложено отгоре, силово, а е по-
скоро по вътрешна необходимост, с осъзнаване на общите цели, ценности и 
интереси. В тези структури всеки е оценяван главно заради личните качества. И 
математически е доказано, че в мрежовите структури приносът, влиянието, 
способностите не се разпределят равномерно (макар че позициите са равни), а 
в някои възли има напластяване, сгъстък от знания, умения: това са най-
ценните звена на мрежата - и са такива не защото лидерът е свикнал да работи 
с тях, а защото са най-добрите.  
 В мрежовите структури не е нужно да има “пъдари”, които се занимават да 
следят как работят останалите и да контролират всеки човек от организацията. 
Не са необходими и “филтри” - за пресяване на информацията нагоре и надолу. 
Не трябват и watchdogs - да стоят ревностно пред вратата на лидера, за да не 
могат да влязат при него по-ниските в йерархията. Логично това са структури с 
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много по-голяма сложност, от Пригожинов тип и сложността им се определя 
не само от брой на звената, но и от това: как те си взаимодействат. Те са много 
по-гъвкави и по-адекватно реагиращи при промяна на външната среда. И точно 
затова са по-ефективни в извънредни ситуации и кризи. 
 Разбира се, че колкото и важна да е структурата, по-важни са хората в нея. 
Но това са живи хора и би трябвало да бъдат поставени в разумно и 
съвременно организирана среда, която да засилва мотивацията им и 
стимулира тяхната креативност. 
 
 

За г-н Президента, 12.06.2005 г., Материал No. 180 
 В предизборна реч във Военна академия, министърът на отбраната показа 
високо самочувствие, въпреки реалното състояние на нещата.  
 Той обаче има пълното право да е лично доволен, не само защото е първият 
наш военен министър след Добри Джуров, изкарал своя 4-годишен мандат... 
 Правим ли равносметка на взаимодействието на върховния 
главнокомандващ с най-близкото до него от всички министерства – това на 
обраната, не можем да не започнем от тук: ние абсолютно не успяхме да се 
противопоставим на ... корупцията там. Това е упрек, от който не можем да 
избягаме. И преди разсъждението: а бихме ли могли да го направим, идва 
въпросът: а имахме ли волята? 
 Паралелно, но и независимо от корупцията, върви главният въпрос: 
финансирането на националната отбрана и армията.  
 Това е засега каца без дъно, наливане на вода в пясък и ние не би трябвало 
да оставим този процес да минава покрай нас. 
 При това не бива да затваряме процеса само в системата на отбраната, а по-
общо - в системата за национална сигурност. 
 Без приоритети, започва битка между институциите и печели този, който е с 
по-силно лоби (или надделяват комисионните). 
 За какво е Консултативният съвет за национална сигурност, ако не за да 
обсъжда приоритетите на многомилиардния пакет за финансирането на 
трансформацията и модернизацията на системата за сигурност. И да не 
постигне много, поне ще даде знак, че това е форумът за дискусия на 
стратегически проекти. 
 Дадохме на министъра на отбраната пълен комфорт и за кадровия подход. 
 Не можахме съществено да допринесем за установяване на нова 
институционална култура за управление на системата за отбрана и за 
укрепването на гражданския контрол в нея.  
 От гледна точка на тая система, президентът е с двойнствен статут - като 
държавен глава е част от висшето политическо ръководство на страната и 
затова е целеви връх в линията на комуникации и вземане на решения, в която 
ключов елемент е министърът на отбраната. Като върховен главнокомандващ, 
той е част и от висшето военно ръководство на страната и е целеви връх в 
линията за комуникации вземане на решения, в която ключов елемент е 
началникът на ГЩ. И президентът по тази причина е по-скоро просветен 
арбитър между двамата, а не вземащ страната на единия, при това постоянно, 
винаги – страната на единия... 
 Ние не дадохме подкрепа дори на разумните неща в идеите на екипа на 
министъра на отбраната (а този екип не е негов, той от години се мъчи да 
осъвремени МО). Като се махнат крайностите в т.нар. интегриран модел на 



 281 

МО, не можем да не видим, че МО днес е с елементи на архаичност, плюс 
дублиране на структурите. 
 В МО трябва да отделим политическите отговорности - те не могат да 
бъдат заложник на военно-бюрократичните хватки и интереси. В МО трябва да 
се отделят и отговорностите по командването и управлението на войските 
– за да не са те заложник на политическия волунтаризъм и лаицизъм. Остава 
междинното ниво, което да свързва политическите и военните отговорности и 
да подпомага политиците най-компетентно да кажат “Какво” трябва да се прави 
и военните най-компетентно да кажат “Как” то трябва да се направи – това е 
т.нар. военно-техническа експертиза. Но у нас и тази експертиза, и прякото 
командване и управление на войските са събрани в ГЩ. Той е не само раздут 
(въпреки редуцирането му), а и структуриран като че имаме 100-хилядна 
армия, вкл. дублиране с щабовете на видове и родове войски. ГЩ е от тип 
Варшавски договор в армия, която искаме да бъде оперативно съвместима с 
НАТО. 
 Опитите да се хвърля пясък в очите на НАТО и САЩ вече не минават. Става 
ясно, че тия дни в серия документи на НАТО е дадена много тревожна оценка 
на процесите в нашата армия. 
 В тях се пише за неясно обосноваване на мащабни проекти, несъобразени с 
критериите за функцоналност, за наличие на излишни структури без 
способности за развръщане и за чието поддържане се изразходва 
ограничения финансов ресурс; за подготовка далеч от стандартите на НАТО, 
за ниска степен на ефективност на войските, правеща ни неефективен 
съюзник, за разхищение на ресурси и нецелесъобразно закупуване на кораби 
“втора ръка”, което ще наложи ново превъоръжаване... 
 Дали да се реагира и как зависи от виждането за ролята на върховния 
главнокомандващ: роля ритуална или по същество. 
 
 

За г-н Президента, 19.06.2005 г., Материал No. 181 
 Срещата на високо равнище на ЕС за пореден път доказва в колко тежка 
криза е днес европейският интеграционен проект. 
 И е абсолютно политически безнравствено да се твърди, че България няма 
повод за тревога. Разбира се, че не България и Румъния са причина за кризата, 
но те от нея само ще загубят. 
 Вариантите ни за влизането в ЕС са: 1. 2007 г.; 2. 2008 г.; 3. Отлагане за 
даден период; 4. Не-влизане. Ясно е, че Варианти 3 и 4 от гледна точка на 
нашия стратегически интерес са почти еднакво лоши. Най-добър на пръв 
поглед очевидно е Вариант 1, но той не само става все по-нереалистичен, но и 
рискован. 
 Защото България с 99% вероятност няма да бъде готова за членството и то 
ще се превърне в голяма тежест за жизнения стандарт и заетостта, 
обществения ред и сигурността, бизнеса и селското стопанство, за 
образованието и здравеопазването.  
 Има реална опасност ние да загубим година и половина и да изразходваме 
огромна енергия - за да доказваме (по-точно да слъгваме) колко сме готови, 
колко отговаряме на изискванията - а накрая да бъдем опровергани или просто 
Европа да вземе решение (то назрява в европейските общества) да се забави 
процесът на разширяване. И това да стане, защото ние ще им дадем 
аргументи: колко не сме готови, какво бреме ще бъдем. 
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 Честната и национално отговорна, държавническа позиция в този момент е 
да покажем, че сме разбрали урока от кризата, обхванала ЕС. За нас много по-
важно от това - кога ще влезем в ЕС, е да влезем в ЕС и на държавата ни да е 
по-добре там.  
 Какво бихме спечелили, ако бюрократите от Брюксел, които се тресат от 
страх за собственото си бъдеще (а те, по острото, но вярно твърдение на един 
голям европеец - са каста, която мисли главно за своето увековечаване и 
възпроизвеждане) ни вкарат през 2007 г. в ЕС в изпълнение на своя стриктен 
план - за да покажат, че нещата си вървят по предначертания ред? 
 Няма ли нашето влизане - преди да сме се модернизирали в минимално 
потребната степен, - да се окаже пировата победа на бюрократите и залъкът, 
който ще заседне в гърлото на ЕС? 
 Искаме ли да влезем не в този ЕС, в който сме се запътили? 
 Искаме ли, понеже нямаме необходимия административен и структурен 
капацитет да се превърнем в нетни донори на ЕС? 
 Ако: 1. Сме разбрали за какво ЕС преживява криза (катарзис или агония); 2. 
Си даваме сметка, че не искаме да създаваме допълнителни разделения и 
дразги в ЕС; 3. Осъзнаваме колко важно е да сме готови за ЕС; то защо да не 
си признаем, че е в наш интерес да влезем в ЕС през 2008 г., но подготвени и 
в един по-стабилизиран ЕС, с по-успокоено обществено мнение, което е видяло 
колко отговорно разглеждаме влизането в ЕС? 
 Засега е пресилено да се твърди, че дилемата за нас е “Или 2008-а, или 
Никога”. Ала е факт: и България, и ЕС се нуждаят от време, за да се приведат в 
порядък. Сигналите от Франция и Холандия и тоталният раздор в Брюксел 
искат верен прочит: Върховете на триъгълника “Национални политици-
Брюкселски бюрократи-Обществено мнение” са се раздалечили брутално. Без 
верен компас ние можем да се загубим в този триъгълник. 
 За жалост нито един политик у нас няма да събере нужната смелост и 
отговорност да каже: “Да не се фетишизира 2007 г.! Главният проблем е не 
“2007 г. или 2008 г.”, а това: Да влезем в Съюза, в който искаме и да сме 
подготвени за членството.” 
 От нас се иска да запретнем ръкави и да работим здраво; да не шикалкавим; 
да не претупваме законите само за да кажем, че сме приели такива закони; да 
усилим административния и структурен капацитет; да преустроим своята 
съдебна система. 
 Кризата в европейската интеграция носи някои поуки. Напр. - За да си голям 
политик, не е достатъчно да си на висок пост.  
 Нужно е да имаш мисия. В Европа след етапа, когато имаше и лидери и 
мисия, се мина през етапа, в който имаше лидери, а нямаше мисия. Сега сме в 
етапа, в който има мисия, а няма лидери! Провинциалният Барозу ли е този 
лидер, или Ширак, или пък Шрьодер, или Блеър? Дребни хора на високи 
постове.  
 Друга поука: политиците трябва да уважават народите си, да не се плъзгат по 
повърхността, да не се увличат по ритуали и усмихнати ръкостискания, 
рейтинги и производство на думи - все по-охранявани, изолирани от 
реалността. Политиката не е безкраен празник, там се работи здраво, заорава 
се дълбоко. 
 Трета поука - демокрацията е болна. Не само защото праща на върха дребни 
хора. А и защото става формална процедура; хората са активни повече, за да 
отрекат нещо - в негативизма, в деструкцията. Демокрацията може да се 
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използва за да се дискриминира и руши - бъдеще, перспективи и … 
демокрация. 
 Още една поука - да не се абсолютизират дипломацията и умението да се 
правят компромиси, гъвкавостта. Дипломация, компромиси - те са важни не 
сами по себе си и като сделки на политиците, а като трайно обвързване на 
дълбоките интереси на народите и страните. Няма сериозно бъдеще проект, 
който е сделка между политическите елити, а не е много дълбоко и същностно 
отражение на интересите на техните общества. 
 И накрая, политиците са прекалено ежедневни, мислещи за днес или най-
много за утре. На тях им липсва стратегическото мислене, не виждат как влияе 
глобализацията и се разместват пластове, как се мени етническата структура 
на народите им. 
 
 

За г-н Президента, 26.06.2005 г., Материал No. 182 
 Отминалите парламентарни избори са поредната лоша новина за България. 
 Вина за това носи целият политически елит, без изключение: той се отдели с 
пропаст от редовите хора и престана не само да ги разбира, а и да ги уважава. 
В охолния свята на политиците все повече го няма бедния обикновен човечец. 
 Ако реакциите на десните политици в следизборната нощ са разбираеми, то 
бе удивително как лидерът на БСП просто не схвана какво се е случило. А в 
станалото имаше голяма вина на БСП. 
 Много пъти съм отстоявал потребността да се осъзнае - не е достатъчно да 
говориш правилно, трябва да говориш и вярно. Ошлайфаното говорене на 
политиците води поне до скомина. 
 Когато не ти достигат гласове за коалиция с ДПС, трябва да мислиш не 7, а 
77 пъти преди да кажеш нещо. Защото колкото и правилни думи да кажеш, ако 
не са верни, цената им е грош. 
 Преди 5-6 години група хора започнахме проекта “Защита”.  
 Идеята бе да се пренасочи в позитивна негативната енергия на многото хора, 
които са разочаровани от политическия елит, които обичат България, но няма 
да гласуват за БСП - понеже не са свързани с нея и не я смятат за своята 
партия (като мен) или са я напуснали разочаровани от нея и не я чувстват вече 
за своя партия (като Йордан Величков). За гръбнак трябваше да са почтени 
бивши военни – доказани достойни и честни патриоти. 
 Първите ни, знакови срещи бяха с лидерите на БСП и ДПС.  
 БСП отхвърли (защото не я прозря) офертата за национално мислеща 
партия, която да е близка до БСП. Някои лидери ... се държаха високомерно. 
Йордан Величков през последните 4 години на няколко пъти се опитваше да се 
види с някои от тях, с президента - напразно. А за Яне Янев това не бе 
проблем. 
 Едно е “Защита”, друго -“Атака”! Отхвърлиш ли протегната ръка на “Защита”, 
можеш да видиш свития юмрук на “Атака”.  
 Ала така губят всички. И най-вече, за съжаление, България. 
 Стана общо-взето каквото се очакваше – ветрилото от десни партии позволи 
на всеки избирател да намери за кого да даде гласа си... 
 Лидерът на БСП предпочете да говори правилно и на Европа, а не вярно и 
на България. Защото ... в “Атака” има “Защита”. А огромното мнозинство от тия, 
които гласуваха за “Атака” вярват в следното: 1. Ни нямаме кауза в Ирак; 2. 
Патриотите са недопредставени в парламента; 3. Слугинажът, продажността и 
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корупцията сред политиците са анормални; 4. Доган мина разумните предели... 
5. Тегобите с ромите (и престъпността им) стават непоносими. 
 Да не се вижда, че националното чувство на голяма част от българите е 
потиснато, уязвено е политическо късогледство. 
 Затова от първите седмици в администрацията се старая да докажа, че е 
нужна “Далеч по-достойна, отговорна, изпълнена с повече чувство и 
състрадание към народа политика, която да докосва свидни и съкровени неща: 
история, религия, памет, култура, език, азбука, чест. Народът изпитва 
физическа болка когато политиците са безгръбначни.” “Президентът с цялата 
си енергия и с ясна убеденост трябва да закриля националната идентичност, да 
брани патриотизма и отстоява достойнството на страната и народа ни.” Тези 
избори доказаха отварянето на широко пространство за патриотизъм и 
президентът трябва да се опита да заеме част от него, иначе алтернативата е 
Волен... 
 Ксенофобията, дамгосването на етноси и религии трябва да се осъждат. Но 
не могат да се осъждат избиратели, водени от любов към родината и наранена 
чест и достойнство. 
 Разумната позиция е да се протегне ръка не просто и само към 
демократичните партии (в които има такова множество не-демократи) а към 
политиците-демократи във всички до една партии. Една част от  хората в 
“Атака”, а по-точно в “Защита” са демократи, патриоти, съзидатели... 
 Та не могат ли тези хора да бъдат привлечени за една разумна кауза - 
стабилно правителство в стабилна България? 
 Защо е нужно да бъдат описвани по еднакъв начин с останалите в “Атака”?  
 Те имат своите биографии, своите избиратели, своите идеи. 
 На тези хора – на базата на обединение около принципи, като членството в 
ЕС например, трябва да се протегне ръка, за да не се позволи на десните 
партии да се разберат и да направят правителство. Е, тогава в парламента 
неизбежно ще започне сближаване между БСП и разумните в “Атака”, но в 
една дълбока и безсрочна опозиция. 
 “Атака” показа - президентските избори могат да се объркат за седмици, 
мине ли линията на разделението между лагерите на статуквото и на 
отрицанието му. Припознаят ли президента като част от статуквото, тогава 
всички резултати са възможни. 
 Вярно, уплашеният за взривеното си безметежие елит, може да се опита да 
използва властта и общите интереси в посока на репресии срещу “Атака”, вкл. 
с касиране на избора й. Но от теорията на управлението се знае: Не можеш да 
решиш тежък системен проблем създавайки още по-тежък такъв проблем. 
 След конституиране на 40-я парламент, президентът трябва да свика КСНС 
на екстрено заседание, на което да се потърси спешно съгласие около 
европейските приоритети на България.  
 Историята ще забрави президентът беше ли Социалният президент, но ще 
запомни успя ли той да се превърне в Европейският президент. 
 
 

За г-н Президента, 03.07.2005 г., Материал No. 183 
 Следизборната ситуация в България е доста напрегната и тя изисква от 
президента много премерени ходове и прецизност. 
 Изборите са еманация на демокрацията. Процедурите след тях са 
разписани. Президентът е длъжен да се придържа към тия процедури. Не се 
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водя от критиките на ДСБ, но също смятам, че той не би трябвало да 
посредничи на партиите до степен - да стане архитект на новото правителство. 
Президентът има решаващ ход едва при третия и последен опит да се състави 
кабинет. Иначе рискува да понесе негативите за несговорчивостта на партиите 
или да създаде впечатление, че те се нуждаят от патронаж и опека. 
 Разбира се, ходът на преговорите трябва да се следи, но не е ясно трябва ли 
да се говори, заради самото говорене. Напр., че кабинетът трябвало да се 
състои от 3 партии: нещо, което е повече очевидно, отколкото невъзможно (или 
пък обратното). 
 Не е работа на държавния глава да се ангажира - като какъв щял да работи 
сегашният главен секретар на МВР... Не е негова работа и да говори 
популистки - как народните представители не трябвало да имат ваканция! Да я 
имат - ако са самоубийци. 
 Вместо подобни “кухи” думи, президентът можеше да издаде указ за 
свикване на 4 или 5 юли на 40-о Народно събрание, за да “свие” времето, през 
което партиите се договарят - защото ни притискат срокове, които не 
позволяват бавни преговори. И от трибуната на парламента да говори като 
държавен глава. 
 Именно от парламентарната трибуна трябва да говори един държавен глава, 
а не като страничен наблюдател или “гуру” да се включва в общата медийна 
говорилня, където всеки може да се обажда като шахматен кибик - без да носи 
отговорност. 
 И от висшата трибуна държавният глава може да каже, че: 1. България няма 
никакво време за губене, защото залогът е исторически; 2. Сформирането на 
правителство е далеч по-важно от свикването на скорошни нови избори; 3. В 
момента е по-добре избиране на правителство (дори на малцинството), от 
месец в търсене на хипотетично стабилно правителство, с което да се 
изпуснат критичните срокове, дадени ни от ЕС за отговор на петте “жълти” 
картона; 4. За подкрепа на подобен кабинет трябва да се разчита на 
съвестта и отговорността на всеки депутат с демократични и родолюбиви 
нагласи... 5. Тъй-като първите стъпки на новото правителство са свързани с 
целите, поставени от ЕС, а не от партийните програми, това правителство ще 
може да търси по всяка една от зададените задачи европейско мнозинство, 
чрез което ще си проличи в най-голяма степен кой реално е “за” европейската 
интеграция. 
 В тази реч президентът трябва да каже минимум обтекаеми, колосани, 
гланцирани фрази и да покаже, че поне той е усвоил нещо от уроците от 
Франция, Холандия, “Атака”. (показателно е, че нито една, освен първата му 
реч пред парламента, не се помни и обсъжда от обществото, ами минава и 
заминава). Той трябва да върне в дневния ред на политическия ни елит най-
важните приоритети, тревоги и дискусии на нашето общество. 
 Случайно видях един вариант на Речта на президента пред новия 
парламент. В тая Реч старателно са изчистени всички остри, но жизнено 
правдиви думи и предупреждения, които аз бях предложил (дори преди 
феномена “Атака”). След “Атака” и двата “Не”-референдума във Франция и 
Холандия да се говори така, както се предлага в този обезкостен от живец, пулс 
и емоции вариант ще значи само едно: скука! Президентът трябва да спаси 
политическият ни език от сиропирането, от безликостта и безполовостта му. 
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 Ако народът ни не чуе истинския език на живота, той ще се обърне към 
езика на “Атака”. От 2002 г. се мъча да подскажа, че в Словата трябват повече 
емоции, човещина и искреност. 
 Защо президентът да не каже от трибуната на парламента, че има 
самодоволство сред политическия елит - затворил се в паралелен свят, чийто 
дневен ред се разминава с дневния ни ред и реалните проблеми на 
обществото? Че пропастта между елита и обикновените хора се задълбочава. 
Че елитът се е изолирал в политическия рай, където цари благополучие, вкл. и 
материално, където се водят успешни преговори с различни институции, 
затварят се глави, поемат се ангажименти, които обаче никой не си прави труда 
да обясни нормално на хората.  
 В същото време редовите хора, от чиито данъци се издържа този елит, водят 
ежедневна тежка борба за оцеляването си. 
 Защо президентът да не призове политиците да се спуснат в реалния живот и 
да видят мизерията на болниците; разрухата по детски площадки, зали и 
стадиони; дупките по пътищата ни; уличната престъпност в градовете и 
битовата престъпност в селата - там хората живеят в страх и отглеждат не 
това, което могат да отгледат, а което могат да опазят. Можем да говорим за 
две Българии - “богата” и “бедна”, “охолна” и “оцеляваща”. 
 Нека да се самоцитирам: “На тези референдуми като правило хората 
гласуваха не срещу Европейската конституция, а срещу това, което ги 
притеснява, срещу своите страхове и опасения. Не си ли дадем сметка, че това 
е така, рано или късно то ще се случи и у нас.” Е, случи се! Далеч по-рано дори 
от моите очаквания… 
 
 

За г-н Президента, 10.07.2005 г., Материал No. 184 
 Терористичните удари в Лондон родиха порой публикации за мюсюлманските 
общности в демократичните западни страни. 
 Но това е тема-табу за България и никой не смее да засегне въпроса за 
системното разширяване на електората на ДПС от етнически в религиозен: 
след като си осигуриха помаците, те сега уверено превземат гласовете и на 
ромите-мюсюлмани. 
 Не бива да се позволява ДПС-елитът да става недосегаем, над закона и да 
може да превръща региони в ДПС-анклави и вилаети; да етнизира институции, 
да развихря корупция и да парадира с нея (обръчът от фирми). 
 Както в Европа: демократичните страни с чувство за вина и комплекси 
даваха равни права на мюсюлманите, затваряха си очите за много неща (за 
да не дърпат дявола за опашката!), щадяха религиозните чувства, отстъпиха 
зони и територии на влияние, ала протегнатата ръка често увисваше във 
въздуха. 
 Организъм, който не се бори с разяждащите вируси вътре в него и спрямо в 
него, после се подлага на химиотерапия, стига и за нея да не е станало късно, 
защото вредом има метастази. 
 Демокрацията е длъжна да постави стриктни граници: какво и докъде е 
позволимо. Защото рушенето й става отвътре. Не в Тора-Бора и Багдад - в 
Мадрид и Лондон са раковите клетки.  
 Политическият елит ще схване последен, че войната в Ирак започва да се 
смята навсякъде по света за абсолютна грешка, породена от стратегическа 
слепота. С нея вадим болен зъб: при наличието на метастази. 
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 Големите медии пишат как в мюсюлмански кръгове наричат Лондон - 
Лондонистан. Опасността е ислямофобията да не нараства. В Холандия 
тази фобия след убийството на Тео ван Гог е всеобща болест. Ние трябва да 
следим как на Запад мислители, експерти, трезви политици - и с разум, и с 
прямота - ще водят дискусията за Исляма и мюсюлманските общности. 
 Нека да осъзнаем, че не сме напълно прави като си мислим: “Лесно им е на 
тях в Европа; а ние сме на Балканите!” Защото някои процеси в Европа са 
отишли много напред; барикадата Християнство-Ислям там на места е вече 
факт. В ислямските общности в Испания и Франция, Великобритания и 
Германия, Холандия и Италия има туморни клетки, които всеки ден - в 
джамии, училища, гаражи, магазини и на улицата проповядват омраза срещу 
Запада, призовават за насилие и Еврохалифат.  
 Европеизиране на Исляма или Ислямизиране на Европа: това не е 
алармизъм, паника, бяс, шовинизъм, а дилема. И тя след Мадрид и Лондон е 
водеща в Европейския дневен ред. 
 Сред първите изводи (за Запада postfactum, за нас актуален) е, че Другият 
(мюсюлманин или будист, арабин или албанец, черен или жълт) има равни 
права, но и равни задължения. И те се гарантират чрез контрол: полиция, 
прокуратура и съд. 
 Общности, в които поради етични, етнически или религиозни съображения 
контролът е занижен и законността - загърбена, лесно стават питателна почва 
за отрицатели на обществото. 
 И у нас, както прокуратурата разследва Стефан Софиянски и Иван Костов, 
така може да провери имотите и банковите сметки на Доган. 
 Обаче самото помисляне за това все още изглежда нелепо!  
 По принцип когато питат някой от ДПС за корупция, за евтин апартамент, за 
връзки с ДС ... - той вопú за удар срещу българския етнополитически модел и 
започва да припомня за възродителния процес, вменен ни като вина на целия 
народ. 
 Но средата е друга. Лидерите на ДПС омръзнаха не само на БСП-
избирателя, а и на САЩ и ЕС. Има друга чуваемост в Европа за етническите и 
религиозните отношения. Тази друга среда може да спомогне - да се сложи 
ДПС на вярното място. 
 Освен това, нашите служби, по примера на европейските, би трябвало да 
погледнат с други очи на мюсюлманската, главно на арабската общност. 
Формалните и неформалните й лидери трябва да се извадят на светло – с 
умерените да се постъпва меко, да се приобщават, да се ухажват, да им се 
протяга ръка; с по-радикалните да се действа твърдо, вкл. и с непрекъснати 
притеснения – полицейски, административни, разузнавателни, за намиране на 
аргументи за санкции и глоби, до екстрадиция. 
 Особен приоритет на системата за сигурност, както в Европа е нужно да бъде 
цялата верига спрямо чужденците – Гранична полиция, НСС и полицията, 
дирекция “Миграция” и Агенцията за бежанците, предоставяне на българското 
гражданство. Тия органи трябва да работят в синхрон, а там има уязвими 
места. 
 На мрежите от “спящи” и “будни” терористични клетки трябва да 
противопоставим адекватна мрежова система за сигурност. 
 Тероризмът е болест на психиката на общности, развиващи зависимост от 
насилието. Същевременно тероризмът цели да сломи психически здравите 
общества, да ги разедини и зарази със страх и пречупи духа им. Още Мао 
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казва: “Нападайте като комари великана, хапете и пийте кръвта му - докато не 
падне”. 
 Мнозина водещи автори сочат колко важно е Ислямът да се замисли: Защо 
недрата на тази толкова хуманна религия раждат толкова нехуманно насилие? 
Този сложен дебат трябва да се води първо вътре в Исляма. Но не само там: 
той засяга и нас.  
 Пропукването на отношенията на Запада с Исляма изисква граденето на 
мостове - за да не се окаже пукнатината пропаст. 
 Българският президент би могъл да инициира една дискусия за 
цивилизационното сътрудничество между Християнството и Исляма. 
Държавата ни е много подходяща за такава дискусия. 
 
 

За г-н Президента, 17.07.2005 г., Материал No. 185 
 Визитата премиера на Турция Ердоган в Русия е поредно свидетелство кой 
колко значи в голямата политика. За тази кратка визита се пише от доста време 
и след нея пак ще се пише доста време. Съвсем същото е и при срещите на 
Владимир Путин с президента Сезер. 
 В същото време само Google помага да намерим поне нещо в руските медии 
за срещите на Путин с нашия премиер или президент. 
 Такива са реалностите - Путин говори за достигане на обеми в руско-турските 
икономически връзки, които за нашата страна граничат с фантастиката и ни 
определят мястото на джудже. 
 Дори фирми на български турци предпочитат да търгуват с Русия през 
Турция, защото България се ползва с все по-лоша репутация в Русия - 
разочарованието мина към безразличие, а сега се превръща в отрицание и 
може да се окаже презрение. 
 Това не са емоции, а факти. За България в Русия наистина предпочитат да 
не говорят, смятат елитът й за антируски и ни винят, че споменаваме Русия 
единствено когато ни трябват нефт и газ. 
 Тази картина не е само плащане на данък за глупостта през Прехода. Тя е 
последица и от частичното деполитизиране на руската външна политика (т.нар. 
“Прагматизъм по принуда”). 
 На Балканите в политически аспект по инерция калкулират в регионалното 
уравнение Русия като величина, която сериозно влияе на процесите тук. 
Самата Русия по-трезво оценява своя потенциал и дава подобни сигнали: чрез 
знаци на политическо изтегляне от региона; чрез концептуална недостатъчност 
към Балканите; чрез обезкървяване на съответните звена в МВнР; чрез 
разконцентрирано-разфокусирана регионална политика. 
 Политическите интереси на Русия на Балканите се заменят с икономически: 
главно благодарение на енергийните суровини. 
 В не съвсем здравословния за бизнеса регионален климат най-добре действа 
свикналият да оперира в неясна среда. А руските фирми умеят да работят в 
среда с повишен риск, с елементи на насилие, с некоректност в плащанията, 
бартерно мислене, с пренебрежение към договорни отношения: условия - 
далеч от европейските норми и култура на бизнес-контакти. 
 В Русия едрият бизнес почти се е излекувал от илюзиите за православната 
близост и панславянството. Православната ос и Панславянското братство като 
руски стратегически опори се заменят в региона с Пан-Лукойл-ското братство и 
“Газпром”-овата тръбопроводна ос. За Русия регионът е с все по-малка 
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самостоятелна ценност и цена. Геополитическата му стойност се определя от 
неговото значение на плацдарм за проникване на Русия на европейските 
пазари и в Европа. Затова България не трябва да надценява своето 
геостратегическо положение и да си мисли, че е много важен фрагмент в 
пъзела. Ако Русия си мисли за региона като за плацдарм, тя ще намери начин 
да мине през него, независимо дали България желае това или не. 
 Реалността изисква да се облекчи зависимостта на Европа, на Балканите и 
България от руските стратегически суровини.  
 Диверсификацията е здравословна; към нея по възможност прибягва всяко 
отговорно управление. Тя е превенция срещу зависимостта и риска при криза 
монополистът да извива ръце. Ала диверсификацията е цел, но не и 
самоцел. Тя е баланс на икономически и политически ползи и загуби. 
Политическата печалба може да стане икономическа катастрофа и обратното: 
икономическата печалба да се окаже политическа катастрофа. 
 Още повече, че диверсификацията не е чиста от компромиси - особено по 
отношение на демократичните ценности и норми.  
 Защото както и да се отнасяме към Русия, тя не е сред най-
недемократичните държави, богати на стратегически ресурси. 
 Ресурсната зависимост на Европа, Балканите и България от Русия налага 
градене на мостове и коопериране на усилията. 
 Балканите, като част от Европа не бива да бъдат вкарвани в дилемата “Или 
Западът, или Русия”. При по-ясни правила на поведение може да се работи 
съвместно с Русия - в борбата с тероризма и с организираната престъпност, в 
постигането на устойчиви решения на проблемите в региона, където Русия да 
се изявява като стабилизиращ фактор – за да погасява заедно с Европа 
амбиции за велики държави; да се неутрализират крайният национализъм, 
фундаментализмите - религиозният и пазарният; да се конкурират ценности в 
пазарната икономика: по-радикални и по-социални, с по-малко и с повече 
държава… 
 Ролята на Русия в региона ни не бива нито да се подценява, нито да се 
надценява. Илюзия е да се мисли, че Русия е сред най-значимите фактори, 
които ще определят перспективите на Балканите. Но е заблуда да се мисли че 
с пълна изолация на Русия от Балканите техните перспективи ще станат по-
добри. 
 Сценарий, при който Русия се смята за геоикономически (т.е. суровинен) 
придатък и за геополитически пигмей трудно ще се реализира. А това означава 
намиране на опции и критерии, по които да се изгражда стратегическо 
партньорство на Европа с Русия. Точно тук България би могла да играе 
позитивна роля. 
 Президентът заложи на срещи с Путин. Но личните симпатии не променят 
факта, че България сега не е интересна за Русия. Офертата ни за Русия трябва 
да е с европейско измерение: в Европа има криза на доверие и уважение към 
Русия. А бизнес с Русия се прави на регионално ниво - където местните елити 
са вече много силни, а нашето присъствие е отчайващо слабо. 
 
 

За г-н Президента, 24.07.2005 г., Материал No. 186 
 Банална, но много точна фраза е: “Президентът стои добре.”  
 Ала президентът допуска и грешки. Те не потъват в забрава, а се запомнят. И 
не се знае коя може да има тежки последици. 
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 Въпреки липсата на правомощия и на нужда от намесата му, президентът 
позволи да стане активен, заинтересован фактор в преговорите за тройна 
коалиция. Шири се мнението, че и той е отговорен за провала на досегашните 
преговори.  
 Затова писах президентът да се въздържа от намеса в тези преговори. 
Иначе “рискува да понесе негативите от краха им”. 
 Експерти и професори, журналисти и политици ме питат сега защо 
президентът се излъга така и кой му дава такива съвети. 
 Друго, което писах много отдавна и което сега се отчита като задължително, 
но не сторено от президента е свикването на парламента в началото на юли с 
бързо даване на мандата: “за да “свие” времето, през което партиите се 
договарят, защото ни притискат срокове, които не позволяват бавни преговори.” 
 По думите на един професор, “президентът de facto обслужи 
безотговорността на политиците за сметка на България.” Тези преговори бяха 
унизителен пазарлък и България загуби от тях.  
 Случилото се беше очевидно още в нощта след изборите. Аз го напомням, 
защото бях за качествено различно поведение на президента. От това - как в 
кризисен момент се държи един политик на държавен пост, личи - ще стане ли 
той държавник. 
 Важното обаче са изводите. А иначе и сега нищо може да не е фатално 
(поне докато не се появи някой силен съперник). 
 - Един от главните изводи е, че в родната политика никой не трябва сам да 
се взема прекалено насериозно. За 15 години преход имаме 4 президенти! 
Този пост също девалвира, става преходен: най-често е не следа, ами просто 
запис в историята. 
 - Втори извод: не бива да мислим, че всичко в политиката е игра; и че в 
тази игра най-добър е този, който може да търпи и търпеливо да чака своя миг; 
който умее да мълчи - когато го мачкат; да стиска зъби - когато му се надсмиват 
и да си сменя позицията - когато това му го налага политическият интерес.  
 Освен игра, винаги в политиката трябва да има и принципи. Загуби ли се 
представата за принципите на един политик, той може да има временни, но не 
трайни съмишленици; временни, но не трайни високи рейтинги; временни, но не 
трайни успехи. 
 Ако с всеки ход търсиш какво е от най-голяма полза за теб, рискуваш някога 
да бъдеш разконспириран и да останеш сам. 
 Ако си с много лица и към всекиго обръщаш такова лице, което искаш той да 
види у теб, рискуваш да останеш без лице. 
 Ако желаеш и се стремиш да си удобен на всички, то в един момент ти 
започваш да ставаш удобен за атакуване от всички. 
 Грешка е хиперболизацията на политиката като игра, в която главните 
качества са хитрост, гъвкавост, изобретателност. Все пак – не Георги Първанов 
победи Петър Стоянов, а Петър Стоянов сам се победи. 
 - Третият извод - рейтингите са най-кухото нещо у нас... От всеки рейтинг на 
президент трябва да вадим автоматично 15% гарантирани от институцията и 
15% “кухота”. При избори веднага едните лесно изчезват, а другите – лесно 
дезертират. 
 - Четвърти извод - за да гласуват за досегашния президент, на изборите 
хората трябва да имат за какво да се захванат - котви, представи, оценки за 
това - какво съществено, важно, запомнящо се той е направил - въпросът-
равносметка “Е, и?”. 
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 Което означава, че паметта се обръща към 3-4 неща и ако ги няма, или те не 
са положителни, резултатите стават трагични. 
 . Не може да подминем пети извод: за екипа в нашата азминистрация и 
отношението към хората в него. Не става дума за другите деления (на свои-
чужди, близки-далечни, любими-нелюбими), ами за тези, които работят за 
институцията и тези, за които институцията работи; за тези, които работят 
президентът да е още по-компетентен и тези, чиято компетентност се смята по-
голяма, само защото те работят за президента; за тези, които работят 
президентът да е добре и тези, които използват институцията, за да е добре на 
тях. Както при депутатските листи и посланическите места девизът беше: 
“Действай здраво с ... лакти!”, така и сега – глупаците излязоха ония, които не 
тръгнаха да се самопредлагат наляво-надясно за министри. Това създава 
много ясни стимули за бъдещо консумативно отношение към институцията и 
за употреба на президента за ракета-носител. 
 Последното нещо, което трябва да хрумва при прочит на тия размисли е, че 
те в тях говори обида от лично пренебрегване.  
 Колкото и да ме винят приятели в скромност - че не се борих за министър (а 
не го правих, защото президентът не трябва да е заложник на кабинета...), все 
пак не съм чак тъй скромен, за да не зная, че името ми значи нещо в сферата 
на националната сигурност. Но не: пиша това, защото искам да се случат 4 
неща – 1. България да е добре, 2. Президентът да има втори мандат; 3. 
Обикновените хора все така да харесват президента; 4. Да не се срамувам от 
себе си. 
 
 

За г-н Президента, 31.07.2005 г., Материал No. 187 
 Политическата криза е факт. Ако тя прерасне в катастрофа, не би могла да 
не хвърли тежката си сянка върху президента.  
 Конституцията не предвижда главна роля за президента при първите две 
завъртания на мандата. Затова буди недоумение желанието на президента да 
се ангажира - отново - с преговорите за съставяне на правителството.  
 Нещата вървят по конституционната процедура и наистина с право мнозина 
ме питат: няма ли кой да “удържи” президента?  
 Всеки може понякога да надцени своята собствена роля. По-лошото е да се 
надцени ролята на президентската институция. Тогава тази институция ще се 
натовари с нереални очаквания. И неспособността или невъзможността да се 
отговори на тези очаквания ще изплющи като бумеранг и ще удари президента. 
 Втори провал на бабувана от президента опция е прекален! 
 Аморално е вторият мандат да успее. Та това би значило, че в политиката ни 
може да се руши безотговорно и безнаказано. 
 Първите два мандата са сходни по същност. Вторият дори е по-
неосъществим. Третият има вече съвсем друго значение.  
 Който е измислил даването му по избор от президента явно е имал 
пророческа интуиция! Това е мандат или-или, при него или има правителство, 
или отиваме на избори. Президентът е призован и призван да се съсредоточи 
само над този мандат. 
 Като се спомена “интуиция” - масово бе признанието, че ако президентът е с 
глава над другите в нещо, то е интуицията му! 
 Мнозина говореха за тази страшна интуиция, за първичния му политически 
инстинкт. Този мит е на път да бъде разбит. 
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 Видяното от всички желание на президента да вкара ДПС в правителствена 
коалиция с мисъл за президентските избори, сега стеснява пространството на 
президента за маневриране. Президентът трябваше да се дистанцира от тия 
преговори, да запази топлата връзка с ДПС за връчване на третия мандат. 
 Това би му позволило да контролира напълно целия ход на усилията да се 
използва третия мандат. Та дори и да намери ресурси да състави при този 
трети мандат фактически служебно (президентско) правителство, обаче не 
ограничено с 3-месечен срок, а такова, при което ще имаме и парламент, който 
да кове нужните за ЕС закони. 
 Сега една подобна формула, която би била идеална не само за президента, 
но и за страната ни е по-трудно реализируема. 
 Президентът трябваше по-внимателно да оцени огромното значение на 
третия мандат. В тази безпрецедентна ситуация (да се стигне евентуално до 
трети мандат в началото на един парламент, на прага на ЕС), нещата касаят 
екзистенциални по важност въпроси. Правителство на третия мандат не може 
да не е с елементи от правителство на националното съгласие, а в такава 
ситуация президентът логично ще трупа позитиви. 
 Като махнем упреците за корист у президента в преговорите за първия 
мандат (отчасти заслужени, а отчасти - пресилени), грешката, допусната от 
президента и най-близките съветници бе в неправилния прочит на ситуацията. 
На първия мандат се погледна от тактически ъгъл “как дело техники”. Но 
изневери стратегическото мислене. То не е свързано непременно с по-дълъг 
срок. Решаващ не е факторът “Време”, та като мислиш от днес за утре това е 
тактика, а от днес за догодина - това е стратегия. Разликата е в крайната цел, 
в мащаба на битката. 
 Можеш да имаш стратегия за утрешния бой или тактика – за година битки 
напред. Разлика между стратегията и тактиката е и, че при стратегията има 
елементи на кризисно планиране. А при нас нещата си вървят по старому. 
Потенциалът на екипа не се използва, хората са в неведение, смята се, че 
шефът е достатъчно умен, за да се оправи сам, с близкото обкръжение. 
 Затова в изборната нощ писах за “Защита” в “Атака”. Затова бях уверен, че 
други гласове няма и призовавах да се градят мостове, да не натикват вечно 
“Защита” под общ знаменател с “Атака”. 5-6 човека там търсеха начин да имат 
лице и мотив да гласуват за кабинета... 
 После, когато тезата за умерения национализъм не беше оценена, писах за 
стратегическата важност на третия мандат - точно заради успешната 
стратегия за президента и страната. 
 Но той е важен не само и не толкова заради преодоляването на 
политическия хаос и членството в ЕС (най-вероятно е да ни отложат), а защото 
с всеки изминат ден държавата все повече е като на автопилот. Символи за 
растящата неуправляемост и за системната криза (която може лесно да 
премине в криза на системата) са с еднаква сила и ежеседмичните (а скоро - и 
ежедневни) сблъсъци между българи и роми; и убийствата по брутален начин 
на публични места в Обзор и София; и това нагло пребиване на Христо Янев; 
и поредният корупционен скандал, придобил известност като “шпионският 
скандал” Паси-Велчев. 
 Опитът у нас сочи, че при системна криза се извършва почти пълна подмяна 
на хората по върховете на властта (премиер, парламент, президент): да си 
спомним 1990-1991, 1996-1997 г. 
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 Реализиран втори мандат може да ускори системната криза. Третият ни 
дава известен шанс. Ако тази криза е преодолима. 
 
 

За г-н Президента, 07.08.2005 г., Материал No. 188 
 Циклещите 40-50 дни преговори за ново правителство са на път да 
преминат в агония, която може да вбеси редовите хора.  
 Това може да влоши направо непоправимо тяхното доверие към политиците, 
управлението и по-общо - към демокрацията.  
 С очите и ушите си се убедих какво говорят за преговорите и то особено на 
фона на наводненията: направо с омерзение. 
 Сега президентът е на ход. Дойде очакваният Трети Мандат.  
 Натискът върху президента да не го дава на ДПС е огромен. При сговор на 
БСП и НДСВ тази драма може да отпадне, но… 
 Моята теза е, че Третият мандат трябва да се връчи на ДПС.  
 Проблемът е, че е нужно това да се обясни много ясно. Инак наистина би 
могло да има спекулации в ущърб на президента. 
 Правителството на Третия мандат все едно ще се свързва с президента. Той 
ще е зависим от това дали то е успешно. Кой как ще управлява не знаем. 
Президентът не може да каже: ще дам на ДПС (съответно БНС), тъй-като те ще 
управляват по-добре. 
 И ДПС, и БНС не минават за принципни, честни, кадърни. По това няма 
обективен критерий - кого президентът да избере. 
 Ако президентът е срещу предсрочните избори, той ще бъде разбран, спре 
ли се на партия, която гарантира най-силно, че ще направи максималното 
Третият мандат да се оползотвори. Гаранцията за това на БНС е много по-
слаба от тази на ДПС. 
 Мандат се дава на политическа сила с ясен образ. Но БНС е коалиция, 
създадена конюнктурно преди изборите; досега от нея се излъчват 
разнопосочни сигнали. Страната няма време да чака вътре в коалицията да си 
сближат позициите, та после да започнат да търсят партньори за евентуално 
правителство. 
 Президентът не може да изпълни формално правомощието си и да връчи 
мандата на някого, колкото да се отърве от него. Провалът на Третия мандат 
ще бъде провал и за президента. 
 Президентът не би могъл изобщо да стои пасивен в процеса на съставяне на 
правителството с Третия мандат. За разлика от БНС, ДПС е с много по-добър 
канал за комуникация с него. 
 Аргументът, че ДПС има 3 пъти повече депутати е очевиден. 
 Очевиден е и аргументът, че БСП и ДПС са в коалиция, без която 
правителство не може да се състави. Тази коалиция при Третия мандат ще има 
явно водеща роля, БНС - допълваща. 
 Не става дума за второстепенна роля или за неравноправие, но все пак ДПС 
върви със 116 гласа, а БНС – с 13. Да се даде мандата на БНС е все едно към 
копчето да се пришие балтон. 
 Не по-малко очевиден аргумент е и, че някак не върви да се дава мандат на 
коалицията, която едва-едва е преминала 4%. 
 Тези аргументи са от областта на политическата аритметика. Има аргументи 
и от висшата политическа математика. Важно е президентът да разясни - но 
без да бъде обвинен в корист - защо трябва ДПС да е в правителството и то 
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особено при този парламент, където има хора, които посягат на етническия 
мир. 
 Ако президентът си изиграе картите добре, то той ще излезе от ситуацията с 
полза и за страната, и за себе си, но и за ДПС. 
 Обществото трябва да бъде убедено, че президентът говори искрено, честно, 
като държавник, а не защото така му изнася. 
 Факт е, че макар и да не е с единствената, нито с основната заслуга за нашия 
политически етнорелигиозен модел, ДПС е с немалък принос за този модел. 
Приносът за модела не значи абонамент за властта, но при тия резултати на 
изборите да се заобиколи изкуствено ДПС, само защото е ДПС е неразумно.  
 Нека ценим високо последователното отхвърляне от ДПС на всеки 
радикален глас сред българските турци и мюсюлмани.  
 Но президентът трябва да откликне и на тревогите на голяма част от 
обществото - за корупцията (и да не е най-ярката); за преяждането с власт (и 
да не е най-явното); за лансирането на множество некомпетентни кадри - само 
защото са от ДПС.  
 Ограничаването на тия хронични и типични за ДПС слабости е възможно 
чрез изграждането на коалиция, базирана на ясни принципи и решена да води 
категорична борба с корупцията. 
 От провала на Първия мандат поуки трябва да си направят и БСП, и ДПС. За 
да се състави тъй нужното днес правителство, в него (за сметка на партийните 
лидери) трябва да има повече професионалисти и по-широко скроени 
личности. А това значи партиите да свият квотите си, да не гледат на 
съставянето на кабинета като на делене на баница, а да насочат усилията от 
лансиране на партийни кадри към изясняване на принципите около които ще се 
обединят. С реализацията на тия принципи и национално-отговорни цели, 
партиите ще отстоят оптимално не само интересите на страната, но и 
партийните си интереси.  
 Всяка партия трябва отчита, че има граници, зад които тя не бива да минава: 
защото действа в реална политическа среда.  
 Всеки лидер трябва да съзнава, че има неща и думи, отвъд които той не 
бива да отива. Точно както един лидер не трябва да нарича стратегическия си 
партньор “политически брокер”, така и един лидер не бива да парадира с 
“обръча от фирми”. 
 С тези думи и дела политиците влияят деморализиращо на българи, турци, 
роми - които водят тежка битка за оцеляване и искат разумно, просветено 
лидерство за благото на родината. 
 Президентът трябва да отстои значението на ДПС и точно, и честно да 
покаже, че не толерира поведението им там, където то е в разрез с нормите на 
човешкия и политическия морал. 
 
 

За г-н Президента, 14.08.2005 г., Материал No. 189 
 Два проблема, свързани с националната сигурност, останаха (малко или 
много) встрани от нашата институция: съдбата на ВПК и мащабните сделки 
за превъоръжаване на армията. 
 В немалка степен двата проблема са тясно обвързани. И при единия, и при 
другия страната търпи значим ущърб за сметка на правещи колосални пари 
политици, бизнесмени и военни. 
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 Някои важни сделки за модернизация и превъоръжаване на армията 
отвориха черна дупка - през която изтичат милиони. Поеме ли НДСВ пак МО – 
край: пито-платено, скрито-покрито. 
 Не зная дали и президентът разбра от пресата, че военните ни искат “F-18” 
(суперскъп и ненужен за нас). На мен ми казаха това от “Локхийд Мартин” ден 
преди информацията да изтече. Не, че “Локхийд Мартин” не желае да ни 
продаде “F-16”, но те са в стрес от решението на наши политици и военни - и 
защото да искаш да купиш “F-18” от “Боинг” е прецедент; и защото вместо да 
отстраняваш “Локхийд Мартин”, добре е да породиш конкуренция между 
“Локхийд Мартин” и “Боинг”: да наддават и цената на сделката да падне. 
 Факт е - няма нито независима, нито обективна експертна оценка какви 
изтребители са ни потребни. Има само корист. 
 Така е и при досегашните покупки. Решаваща и за “Пилатус”-ите, и за 
фрегатата е комисионната. Планират са още сделки - но никой не знае какви 
са схемите за тях и какво всъщност се купува. Не е достатъчно да си купиш 
платформата (самолет, вертолет, кораб). Ами оръжията (нали тия въоръжения 
трябва да стрелят)? Ами поддръжка, подготовка на екипажа, резервни части, 
тренажори и наземна част: за тях не се говори. Не може и да се каже кога тази 
сделка ще завърши; тя е незавършваща история (never-ended story), на която 
не може да хванем края. 
 Абсурдно е, но за апетитите и сделките на МО и ГЩ нямаме одит, 
парламентарен контрол, данни от специалните служби? 
 Знае се, че и болтче не може да влезе в армията, и фенерче не може да се 
купи без ТТЗ (тактико-техническо задание) и без подписа на военните. Те са в 
схемата и се карат с цивилните при засегнати интереси и понеже се смятат за 
непогрешими. 
 При изтребителите няма лесно и бързо решение, опциите са много, за да се 
каже “Локхийд Мартин”, “Боинг”, или “Грипен”; дали покупка, или лизинг, или 
втора ръка (second hand). 
 Цивилни и военни обичат покупката: там са комисионните. Тя е бизнес-
сделка; в нея те са тия, от които зависи и дето се облажват. А second hand е 
политическа сделка между 2 държави. “Боинг” или “Локхийд Мартин” могат 
някак да дадат кеш. Но САЩ или Швеция - не. 
 Относно second hand: трябва внимателно да проучим какво предлагат 
Холандия, Белгия и Германия (EADS): то не е за подценяване! И би могло да се 
окаже добро решение за изтънелия ни джоб. 
 EADS е пример как горните 2 ключови проблема се свързват в едно: 
партньорството с EADS не само би направило армията ни и по-добре 
въоръжена, и по-добре подготвена, но то щеше да спомогне за 
модернизацията и подема на българския ВПК. 
 В търговията с оръжия (а и не само в нея), за американските фирми 
ключовата дума е contract. Т.е. – да се сключи сделка. На принципа “cash and 
carry”, “buy and take”, или “pay and go”. 
 Докато за европейските фирми (макар и без идеализиране), ключовата дума 
е contact. Т.е. – да се изгради партньорство и се създаде среда на 
взаимодействие и доверие, на трансфер на know-how. Това е така, защото 
живеем заедно, един до друг и страни като нашата се нуждаят от адаптиране 
към новото с оптимално използване на своите дадености, умения и талант.  
 Това, което ни предлагаше преди 4 години и предлага и сега EADS е 
безпрецедентна нагледна илюстрация за този подход.  
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 Различията между САЩ и Европа се виждат и във военната политика. САЩ 
предпочитат да действат сами, коалицията за тях е главно символична и 
имитация на широка международна подкрепа. Европа планира в термините на 
реална коалиция, с пул от ресурси (вкл. транспорт, логистика и комуникации). 
И постепенно изработва европейска идентичност в сигурността и отбраната и 
обща външна политика и политика за сигурност. 
 EADS е първият общоевропейски проект в ареала на ВПК.  
 Впрочем EADS е илюстрация и за друго – как се реагира на променената 
среда за сигурност след 1989 (и след 2001) г. и на новия клас оръжия (мобилни, 
високоточни), отговарящи на новия тип конфликти (регионални) и войни (в т.ч. с 
тероризма). 
 А как реагира ВПК? 1. С консолидация и сливане на фирми вътре в страната 
и извън нея (а у нас стана разпарчетосване на фирми и холдинги; така се 
разкъсаха технологични връзки); 2. С приватизация на редица фирми (но 
българският частник е склонен да игнорира интересите на държавата и срещу 
това няма надеждни механизми; на Запад се стремят да се намира баланс 
между стремленията на частния бизнес към печалба и интересите на 
националната сигурност); 3. Със засилена роля на държавата в подкрепа на 
ВПК и в пробиването на пазари (нашата държава се оттегли шоково от този 
бизнес и започна да гледа на него като на почти престъпен бизнес, който само 
й носи грижи при експортния контрол); 4. С мощни инвестиции в 
изследователската и развойната дейност (в България парите за такава дейност 
пресъхнаха, а институтите просто замряха). 
 С новия кабинет ни е нужен нов тип диалог - да не е пак МО непрозрачно за 
нас. А и ВПК трябва да ни стане приоритет. 
 
 

За г-н Президента, 21.08.2005 г., Материал No. 190 
 Избирането на новия кабинет се приема с облекчение - като изход от 
твърде дългата и изпълнена с неморално поведение криза. Ала краят на 
кризата не поражда ентусиазъм, всеобщо е усещането за сделка. Чувства се 
отвращение от станалото. 
 Може би пък хората и да свикнат, че от “вземане” на властта се минава към 
дележ (подялба, споделяне) на властта, а това изисква разговаряне, 
преговаряне и договаряне, които щом са направени глупаво изглеждат сделка, 
а ако са направени умно се оценяват като разумен и национално отговорен 
компромис. 
 Не може да се отрече, че президентът натрупа доста пасиви през 
изминалите два месеца. Факт е, че падна табу-то той да бъде атакуван, да се 
говори за него лошо, понякога - и обидно. 
 Ако доскоро тук-там някой политик, още по-рядко журналист критикуваше 
президента, без самите те да си вярват, че това, което твърдят е чак толкова 
основателно и хваща дикиш, сега да се пише срещу президента за ролята му 
при формиране на правителството е, както се казва на руски, “общо място”, т.е. 
– се подразбира от само себе си и се смята за напълно логично. 
 И проблемът не е в политическото хулиганство на Волен Сидеров. Видя се, 
че без да използват такива простотии, политици и експерти (и не само десни) 
виждат в действията на президента корист. 
 А ДПС побърза да удари президента с обявената подкрепа и това се чакаше, 
та всички да викнат: “Ето, изплюха камъчето!”. 
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 По принцип отношението на президента към ДПС (с оглед на идните 
президентски избори) не е изчистено от грешки. ДПС смята, а и такова е 
общото впечатление, че то е единствената партия, която има квоти в 
администрацията ни. Като такива се изживяват и някои колеги - убедени, че 
каквото и да правят, те ще бъдат държани - “докато каже нашият лидер Ахмед 
Доган”. 
 Но по-важното е, че гледаме на Доган и ДПС като на лидер и партия, без 
които президентът не може да бъде (пре)избран. 
 Това може и да е било така, но с преяждането с власт, а още повече – с 
корупцията им, отношението към Доган (и към ДПС) преди около 3 години бе 
променено. Което създаваше условия (писах за това), да изработим нова 
стратегия на поведение и вече не президентът да моли Доган за подкрепа на 
изборите, а Доган да моли - президентът да приеме подкрепата на ДПС.  
 Не е късно за тази стратегия, но подкрепата на ДПС вече се смята за 
изтъргувана, а президентът - отчасти компрометиран. 
 Отношението към президента ще зависи и от това – доколко той ще се 
еманципира от новото правителство и ще се окаже ли то ефективно. Не би 
било неочаквано, ако правителството бъде наричано “президентско”, а 
президентът - често държан виновен за действията, бездействията и разприте 
в кабинета. 
 НДСВ (а и ДПС - по традиция) може да се изхитри да остане в сянка, като 
ползва всички благини от властта, но прехвърли отговорностите на БСП. 
“Сделка” - да, но премиерът е от БСП (и то лидерът й) и говорят за 
“правителството на Станишев” (“лансиран лично от Първанов”), затова 
“социалистическият” характер на кабинета също ще хвърля сянка над 
президента. 
 Със сигурност обаче под лупа ще се гледат действията на хора в кабинета, 
свързани пряко с президента. И особено на външния министър. В първия си 
ден като министър, Калфин се изказа - по мнението на дипломати и арабисти - 
не съвсем подготвен по случая с медицинските сестри в Либия. Логично, това 
е прощъпулникът му на този най-отговорен пост. Странно е обаче, че вместо да 
седне и чете, вместо да събере кръг от експерти, вместо да започне 
инвентаризацията на проблемите - а те, не са никак малко (Либия, Ирак, ЕС, 
ООН и др.), Калфин (външният министър!) се юрва заедно с повечето министри 
из страната - в общините Нови Искър, Кремиковци и Връбница…! 
 Иначе поне отчасти бих разбрал хиперактивността на новия кабинет (според 
психолози - подсъзнателни компенсаторни механизми) в обиколките по 
местата на бедствията – това са прояви на съпричастие, солидарност, 
ангажираност. Макар че можеха първо да уеднаквят това, което ще говорят. И 
вместо всички да газят кал с ботуши, да вземат оперативни решения. 
 Не бива да даваме на новото правителство ”карт бланш”. Но не бива и да 
сме твърде мнителни. Макар че някои факти са показателни. За представянето 
на министрите на отбраната и вътрешните работи не бяха поканени да 
присъстват секретари на президента. При Н. Василев ме каниха на заседанията 
на кризисния щаб, засега с тази практика е преустановено. При всяко дарение 
на техника ген. Кирил Войнов ме канеше; но сега не бях поканен. Никой 
министър (за разлика от Филиз Хюсменова) не покани някой от нас да дойде 
при обиколките за бедствията. 
 Предстои да изработим прецизна политика към този кабинет - и това изобщо 
няма да е лесно, безпроблемно и очевидно. 
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За г-н Президента, 28.08.2005 г., Материал No. 191 
 “Убийството на видния подземен бос Георги Илиев”! Не е ли нелепа ирония - 
“подземен” бос, който позира по телевизията сред 10 000 души, притежава 
футболния шампион, финансира водещи партии при избори и придобива 
огромна собственост? 
 Това само е поредно доказателство, че държавата ни не се подрежда, а 
напротив - проблемите й се влошават и изострят. 
 И като се събират вътрешен и финансов министър, шефове на прокуратурата 
и следствието, какво измислят? Програма от 8 точки, а всъщност от 1: 
институциите да си вършат работата.  
 Има знаци, че страната навлиза в тежък период. Бедствията показаха: 1. 
Каква мащабна корупция се вихри повсеместно; 2. Цената на беззаконието и 
тоталния грабеж; 3. Изтощената и занемарена критична инфраструктура; 4. 
Деморализацията на политиката, обществото и системата за национална 
сигурност. 5. Колко некадърници са назначени навсякъде и как партиите у нас 
са се превърнали вече не в конкуриращи се организми за реализация на по-
вярното (чрез качествени стратегии) и на по-ефективно (чрез компетентни 
кадри) управление, а в обикновени и агресивни механизми за селекция на 
свои хора. 
 Отгоре, основно чрез ЕС, ни налагат дисциплиниращи мерки (макар НПК да е 
пример, че и ЕС могат да са твърдоглави). Но в обществото зреят процеси, 
чието развитие е непредвидимо. 
 За жалост негативното отношение от поведението на ДПС във властта през 
тези четири години започва да се опакова, не в анти-Доган и анти-ДПС, а в 
анти-турски нагласи. Елитът на ДПС заслужава много от негативното 
отношение, защото благодарение на тоя елит ДПС стана партия на откровения 
корупционен интерес. И ако други партии на власт все пак се водеха и от 
национални задачи, ДПС като правило искаше само пари, и то много пари. 
 Пример за ламтежа им са парите, които ДПС разпределяше в Постоянната 
комисия по бедствията. За час се разхвърлят 6 милиона лв: по 100 000 на 
минута! И село със 100 турци взема 300 000 лв, а село в Добруджа с 1 000 
българи - нито 1 лев. 
 И в МО никой не караше Неджми Али (евронаблюдател) да работи по 
същество - дадоха му структури, където се правеха пари от по-обичайни 
поръчки и разпродажби и той се справи! И то как. 
 С НДСВ ДПС имаше много повече власт отколкото реалната си тежест. 
Тогава то “преяде” с власт. Сега бе разумно ДПС да приеме малко по-малко 
власт, вместо да иска толкова много. 
 Ако висши кадри на ДПС продължаван така, то има опасност ДПС да започне 
да се превръща в неприлична дума. А и “турският въпрос” е изместен в 
общественото съзнание от “ромския” и малцина гледат на ДПС първо като на 
една неизбежност за мира у нас. 
 Апетитът на ДПС да разпределя ресурси също допринесе за не-приемането 
на поднормативните актове (2 правилника + 6 наредби) на Закона за кризи. С 
устна заповед Емел Етем спря и сега работата по тия актове: парализата на 
Закона, липсата на уредба са възможност да се продължи с непрозрачността 
на дележа на големите суми. Тук Сметна палата не наднича.  



 299 

 Сега се създаде и Министерство на държавната политика (а другите 
министерства не са ли на държавната политика?) при бедствия и аварии (а 
защо не и на другите невоенни кризи?).  
 Вместо Държавна Агенция за гражданска и пожарна защита или ДАГЗ и 
НСПАБ обединени в МВР, се прави министерство.  
 Това раздува държавния апарат (тия дни - шоково), създава междинно 
звено, успоредно със Съвета по сигурността. Плюс съсредоточие на огромен 
кадрови (това се преглъща трудно) и финансов (преглъща се по-лесно: 
свикнахме) ресурс в ДПС. 
 Крачка назад е, че няма силов вицепремиер. Той спокойно би могъл да се 
наеме с координацията на органите при криза. 
 В системата за национална сигурност стават притеснителни неща. Никак не е 
странно, че тази система все по-често бива наричана “сектор за сигурност“, 
т.е. отпада “национална“ и се стеснява от интегративно цяло до някакъв 
елемент (“сектор“). 
 ДПС сложи ръка на Държавния резерв. А сега тяхната цел е да се доберат 
до Военновременния план и мобилизационните запаси (които се нуждаят от 
осъвременяване). Това ще отвори не само възможността за корупционната им 
разпродажба, но ще се освети и тяхната роля - като възпиращ ресурс и фактор. 
 [Държавните фирми, наследили Транспортни и Строителни войски 
бездействат, а кметовете възлагат дейности на фирми “на братовчеда” с по 3 
работници, трактор и камион на старо.] 
 Тази коалиция трудно ще осъществи Промяната, обещана от БСП и 
статуквото може да се консервира. Това поставя в нова среда президента и би 
могло да наложи промяна в неговото поведение, да иска заемане на 
принципни позиции. За да не се окаже прав професорът, казал за него: 
“Толкова го е страх да не настъпи някоя мина, че предпочита изобщо да не 
ходи.” 
 
 

За г-н Президента, 04.09.2005 г., Материал No. 192 
 Напоследък повечето разговори с колеги в университетите, с експерти, 
приятели, роднини, познати, непознати започват със сходни твърдения: 
“Президентът много сгреши”; “Той доста се изложи”; “Няма да го преизберат”; 
“Няма да гласувам за него”. 
 Тези зачестили съвпадения не бива да се подценяват. Те са още по-
тревожни, защото покриват широк спектър от различни хора, при това не малка 
част - доскоро фенове на президента. 
 И много журналисти си промениха мисленето за президента. Да, те пишат 
това, което им наредят, но едно е да критикуваш когато имаш личен респект 
към даден политик, друго е когато ти самият си нахъсен срещу него и си готов 
да го “разгромиш”. 
 Разбира се, растящата критичност, голямото разочарование са моментно 
явление и тенденция, която може да се обърне.  
 И още - те са резултат от абсолютната оценка на даденото поведение - в 
схемата добро-лошо, честно-нечестно, морално-неморално. А по-късно (и 
особено на изборите) ще вземе връх относителната оценка - в сравнение с 
другите, с опонентите. 
 Човек може да е зло и пак да победи. Като най-малкото зло. 
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 Друг е въпросът за цената на победата като най-малкото зло - дали след нея 
няма да започне агонията и пълното сриване. 
 Политиците често мислят като спортистите: По-добре грозна победа, 
отколкото красива загуба. Победителите не ги съдят. 
 Макар че в политиката има огромна разлика как ще победиш - дали като по-
добрата алтернатива или като по-малкото зло. 
 Положението може да се усложни от свързването на новото правителство с 
президента. За това допълнително допринася препълването на правителството 
с хора на президента. Втори проблем е критерият, по който се селектират 
кадрите му и по който се оценява кой е достоен за новото поприще и кой - не. 
 Най-важното е, че макар и коалиционно, това правителство се легитимира 
като на БСП и се възприема като президентско. 
 “На БСП”, защото по медиите основно се изявяват четирима: Станишев, 
Калфин, Румен Петков и свръхактивната Масларова. За премиера това е 
неизбежно. За Петков - също (донякъде). Но в най-усилното за ЕС време не 
Кунева, а Калфин е този, който говори по всички теми. А за Масларова всяка 
дума е излишна. 
 “Президентско”, защото бе позволено подобна теза да стане доминираща в 
медиите. Писал съм, че PR не е трепетно да се тича след президента и да се 
записва всяка негова дума, а да се формират обществени нагласи от това, 
което той е казал. И да се моделира образ, а не да се грижим медиите да го 
щадят. 
 “Президентско”, защото от следизборната нощ не се направи и опит да бъде 
дефиниран интересът на президента: на каква дистанция да се държи от 
кабинет-сделка, доминиран от БСП. 
 “Президентско”, защото се проспа промененото отношение в обществото към 
ДПС и се получи тясно (с обвинение в корист) свързване в общественото ни 
съзнание на ДПС и президента. 
 “Президентско”, защото се изпусна от контрол стремежът на почти всички 
сред нас да се преместят в правителството. Така се роди въпросът сред 
журналистите: дали президентството е безценен резервоар от пасващи за 
всички кадри или то става кораб, от който като че ли е започнало поголовно 
спасяване. 
 “Президентско”, защото (може би) десни и НДСВ залагат на такава стратегия 
до президентските избори - “президентското” правителство да се провали, 
президентът “да го отнесе” и да се напомни, че той бе заместник на Жан при 
предния провал. 
 А провал може да има поне по 2 линии: 1. България да бъде отложена за 
членство в ЕС с 1 година... 2. Влошаващата се конюнктура в глобален (цената 
на нефта), континентален (стагнацията на ЕС-икономиките), и национален 
(плюс природните бедствия) мащаб биха могли да причинят тежка 
икономическа и социална криза в страната. 
 Като се вземат предвид изборите в Германия и доста слабо изплетените 
лични връзки със западните лидери и не съвсем преодоляното отношение към 
президента на Запад - като към човек с погрешни позиции в най-близкото 
минало и не съвсем искрена, а конюнктурна смяна на възгледите (ето тук си 
казва думата изборът на част от външнополитическия екип: от хора-отлични 
чиновници, а не креативни личности, които да водят задълбочен диалог с 
идеи и да носят плюсове на президента, да му създават имидж и уважение), то 
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става ясно колко трудно президентът ще бъде припознат като “Кандидатът на 
Запада”. 
 Смятам, че президентът може да бъде бит на изборите само на 2 писти (те 
могат даже да се съчетаят!): 1. “Кандидатът на Запада” [тук вкл. допускам 
сценарий “Симеон”]. 2. “Умереният националист” [тук ДПС може да затежи като 
воденичен камък]. 
 Ситуацията е много (дори коренно) променена. Трябва да се разсъждава 
напрегнато, за да се намери верният изход от нея. 
 
 

За г-н Президента, 11.09.2005 г., Материал No. 193 
 Предното правителство се гордееше с бюджетния излишък. Това твърди, че 
такъв излишък няма, но той е много по-малък. 
 Предното правителство създаваше впечатление, че решава проблемите. 
Това казва, че проблеми няма, но са много тежки. 
 Предното правителство не криеше, че сред министрите има търкания. Това 
смята, че търкания няма, но те са много остри. 
 Предното правителство се командваше от един човек. Това демонстрира, че 
са екип, само той няма как да бъде създаден. 
 Посланията на това правителство са размити, няма акценти. Не просто всяка 
партия прави каквото тя си реши, а всеки по-амбициозен министър иска да 
управлява феода си еднолично. 
 Това отчасти е разбираемо, правителството е отскоро и има също право на 
100 дни или поне на някакъв гратисен период.  
 Но абсолютизацията на квотите може да се окаже бомба със закъснител и 
капан, защото е деструктивна и дори неморална. 
 Издигането на квотите в абсолют е депесе-зация на властта и политиката. 
Вече маските и илюзиите са на път окончателно да паднат и да стане ясно, че 
не е важно дали си специалист, дали си можещ, дали си почтен, а дали си 
партиен активист. 
 Сега възможността - обикновен водопроводчик да управлява язовир (с което 
безнаказано да доведе до огромни щети) - ще се възпроизвежда на всички по-
високи етажи на управлението.  
 Това не само крие опасност от още по-огромни щети, но то влияе 
деморализиращо, обсъжда се с възмущение навсякъде. 
 В Европа най-често управляват коалиции, ала такова крайно налагане на 
квотния принцип се смята за израз на много ниска коалиционна култура. Ако в 
град Х. 3 партии искат да наложат да речем областен управител, то те могат да 
издигнат по един кандидат и избират на най-добрия в “кастинга” между 
тримата.  
 Е, има дебати и схемата работи ако избраният е с глава над другите. Но 
партиите не смеят да налагат човека си, ако той е очевидно най-слабият. Инак 
на новите избори ги чака разгром. 
 За да има баланс в коалицията става сравняване на хората, стига се до 
компромиси и се налага понякога най-добрият да отстъпи на добрия, но никога 
слабият не става автоматично по принципа: Тая област е наша. И магаре да 
предложим, то ще е! По този принцип в Перник неинтелигентен бивш 
охранител на “Стомана” стана областен управител, защото Люси Стойков е 
платил за него някому (или на някои) - кеш, в брой и на ръка. 
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 Разбира се, дори опонентите на правителството искат то да успее - поне в 
главната цел - членството в ЕС. Но тази цел и това, че то е отскоро, не са 
индулгенция за неговите слабости. 
 Правителството на БСП-НДСВ-ДПС, наричано президентско, вече е първо в 
едно отношение: в раздуването на държавната администрация. От една страна 
не е работа на президента да му казва колко зам.министри и колко 
зам.областни управители то трябва да назначи. Но от друга страна такова 
пренасищане със зам-ове е безпардонно и троши голяма държавна парà. То не 
отговаря на свиването на ролята на държавата и внушава, че властта е 
всъщност една растяща политическа софра. Това означава, че президентът 
трудно може да остане безмълвен. 
 Костов увеличи областните управи от 8 на 28 и защото така се отваряха 
стотици “работни места” за активистите на СДС в ситуация, при която те се 
бяха заседели в опозиция, а масово общините бяха “червени”. Че то и за един 
зам.областен няма и грам работа, това са почти измислени постове, ала 
сегашният кабинет надмина всички - по 3-4 зам.областни управители! Да 
добавим също повсеместното нарастване на зам. министрите. А иде редът и на 
държавните агенции и националните служби. 
 Злополучната (или злополучно отразена) фраза - за това, че процедурата не 
може да победи политиката стана пророческа! 
 Вече няма правила и принципи, норми и процедури (които са заложени в 
конституцията и законите, етиката и морала). Има само политика, която ни се 
представя за правила и принципи, норми и процедури. Конституцията и 
законите не са същината на демокрацията, а само формална рамка, в която си 
правим каквото желаем. Етиката и морала не са нравствени опори на 
демокрацията, а досадни ограничители пред интересите ни. 
 В общественото съзнание и медиите президентът е свързан с 
правителството. Не е ясно доколко той ще споделя успехите му, но е по-
вероятно да споделя вината за всеки негов провал. 
 Мнозина смятат, че образът, който си градеше президентът досега, достигна 
тавана и почва да се лющи, защото не може повече да се поддържа в този 
вид. Ако е така, става опасно, защото се случва в навечерието на изборите и 
заприличва на “стратегический просчëт”. Има теза, че президентът трябва да 
търси решителни ходове за корекция на имиджа си. Но има и опасения, че 
това е над желанията (и дори същността) му. 
 
 

За г-н Президента, 18.09.2005 г., Материал No. 194 
 Ураганът “Катрина” показа отново, че в критични моменти се променя 
оптиката на обществото и то като че ли прави рязък завой в отношението си 
към някои политици. Всъщност в тези мигове обществото става само доста по-
чувствително, затова му е много по-леко да даде изблик на дълго трупани 
негативи. 
 И грешат политиците, които смятат рейтинга им в нормална ситуация за 
непроменим - рейтинг, за който те са абонирани. 
 Въпреки убеждението, че Буш лъже за ОМУ в Ирак или поне въпреки 
съмненията спрямо тази негова теза; въпреки общото мнение, че с даването на 
най-изгодни сделки на свои фирми в Ирак Буш е отвъд крехката морална 
линия; въпреки че масово се знаеше колко щедро Буш раздава държавните 
постове на свои политически протежета и бизнес партньори; въпреки че 
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отдавна се алармира как за сметка на колосалните разходи за войната в Ирак 
съкращават финансирането на жизнено важни програми – изобщо въпреки че 
много от слабостите на Буш се знаеха добре от широката общественост, той бе 
преизбран и доскоро имаше прилично висок рейтинг, поначегъртан само от 
ежедневно нарастващия брой убити войници на САЩ в Ирак. 
 Сега обаче ураганът “Катрина” промени всичко и на Буш му бяха припомнени 
всички слабости, пропуски, грешки и грехове. 
 Изведнъж видимостта и чуваемостта станаха съвсем други, отдавнашните 
пренебрегвани критици на Буш тържествуват, а доскорошни негови 
поддръжници вече се дистанцират от него. 
 Всеки политик е застрашен от свой ураган “Катрина”, но не е длъжен да го 
дочака - може навреме да вземе нужните мерки. 
 Точно както ако бе финансирал укрепването на дигите край Ню Орлиънс, Буш 
можеше да си спести много от сегашната му драма, така и всеки друг политик 
би могъл да издигне навреме своеобразните си диги, които да го предпазят от 
бедствията. 
 Да продължим аналогията с дигите: те трябва да се укрепват преди, не по 
време на кризата. Защото укрепват ли се докато градът е още под вода, то 
водата не може да се оттече и така положението само се усложнява. Това и 
стана с реакцията на президента спрямо Адем Кенан. Странно е кому хрумна 
да даде такава идея на президента! И сега всички пишат: маргиналът Кенан 
има нужда от психиатър, а не от прокурор; президентът така избива комплекси, 
при това обслужвайки Доган (доброто ченге) чрез “страшната алтернатива” - 
Кенан (лошото ченге). 
 Ураганът “Катрина” показа уродливостта на политическите назначения за 
сметка на професионалните. 5 от 8-те висши служители на FEMA (Федералната 
агенция за управление при извънредни ситуации) са назначени като лоялни на 
Буш и без какъвто и да е практически опит. Резултатите са плачевни. А какво да 
кажем за България, където на всички нива е практика вече принципът: 
“Обикновен водопроводчик управлява язовир “Тополница”. Принцип, неизменно 
причиняващ огромни щети. 
 Ураганът “Катрина” показа до какво води разбитата система за бърза 
доставка на храна, вода и лекарства на нуждаещите се; занемарените убежища 
и дори липсващата организация за прибиране и погребване на труповете - те 
могат да родят хаос и изродят обществото в спасяващи се поединично 
индивиди. А какво да кажем за България, където почти не е останал (ако го е 
имало) и помен от готовност за тези неотложни дейности. 
 Ураганът “Катрина” показа колко “отвратително разединено” е американското 
общество, до какво води индивидуализмът, разделението на бедни и богати, 
изолирането на бедните (т.е. главно черните) в гета. Когато редът се поддържа 
със забрани и страх от властта и силата, то в мига, когато изчезнат властта и 
силата, поддържащи реда, задръжките падат и хората губят човешки си образ, 
възцарява се Хобсовият свят на насилието, жестокостта и войната на всеки 
срещу всеки. А какво да кажем за България, където разслоението се случи 
шоково и само за 15 години, а грош цена стана цената на базисни добродетели 
като справедливост, солидарност и дълг, чест, етика и морал. 
 Ураганът “Катрина” показа огромната вреда от корупцията и 
самозабравянето на властта. Държавата там е похарчила 231 милиона за мост 
в Аляска, който буквално не води наникъде, но е “облажил” приближени на 
управляващите. Обаче за диги и подпорни стени парите не са достигнали. А 
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какво да кажем за България, където се пропиляха безумни средства за чешми и 
къщички на Баба Яга, но за диги и подпорни стени парите не достигнаха точно 
по същия начин; по същия начин и хората, обикновените хора у нас си даваха 
оскъдните левчета за да приютяват, обличат и нахранят пострадалите, докато 
властите взеха и вземат тлъсти комисионни - с поръчки на свои фирми. 
 Още много поуки и аналогии можем да извлечем от урагана “Катрина”, в 
чието огледало е добре да се огледа и България. 
 
 

За г-н Президента, 25.09.2005 г., Материал No. 195 
 Под повърхността на видимия обществен живот се развиват тревожни 
процеси. Продължава все така да спада доверието в политическата класа. Това 
може да има сериозни последици. 
 Симеон Сакскобургготски разми политическия живот и почти успя да 
олекоти понятието “партия” ... Сега еуфорията “Бойко Борисов” е на път 
довърши това дело. И да преформатира политическото пространство, с което 
да положи начало на коренна промяна на правилата. 
 Клеймото “сделка” на правителството, просто безобразното раздуване на 
щатовете, масовото уреждане на свои хора за сметка на компетентността, 
първите сигнали (засега по места) за корупция на хора в БСП, пълното 
отмиране на партийните различия за сметка на личните интереси 
(общинските съвети действат по модела на София на много места)... Хората 
виждат това и то ще доведе до криза. 
 При сформирането на кабинета президентът допусна почти да се заличи 
пропастта между политическата класа и него - той отново се сля с тази класа, 
стана един от нея, стана един от статуквото. Затова все по-често дейността му 
се възприема през тази призма: макар по-свестен, но един от тях, живее си 
горе, нищо не зависи от него, ходи натам-насам, полза - нула. 
 Тази тенденция може да се развие от типичното мрънкане на българина, 
през сянката на безразличие - до пълно отрицание - и към президента ще 
започнат да се отнасят като към всички, със същото предубеждение – по-лесно 
ще виждат лошото или поне негативното, по-трудно - доброто или поне 
позитивното. 
 След фантастичната първа половина на мандата, сега сме навлезли във 
фаза на разпиляване на респекта и авторитета.  
 С явните симптоми на изхабяване и износване на образа му, става 
неизбежно да се търси стратегия за разграничаване на президента от 
политическата класа, за да не го завлече тя при надигащата се лавина - на 
отрицание към нея в обществото. 
 Тази стратегия е потребна не толкова заради изборите (за действащ 
президент е логично да се кандидатира отново - ала и той някак убеди всички, 
че постоянно мисли за нов мандат).  
 Стратегията е нужна, защото колкото и президентът да губи от 
банализирането на образа му, много повече губи самото ни общество, защото 
посивява образът на новия тип държавник и пада летвата за личността на 
лидера, която той бе повдигнал. 
 И тогава ще нарасне апатията в обществото: тя е отговор на спадащото 
доверие в партиите, в изборите и в демокрацията. 
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 Според експерти, на кметските избори в София може да има за първи път 
отлив в твърдите електорати. Досега твърдият електорат преглъщаше глухо 
всеки пирует на партийния елит. 
 Ала сега мекият електорат и електоратът на присламчилите се (за изгода) са 
доволни: с Царя и с Доган - е, не е морално, не е красиво, но е прагматично - 
нека и ние да поуправляваме. Но твърдият електорат не може да преживее 
безпринципната врътка на 180°: като обещания, но също и за конкретни неща - 
имотите на Царя, сделката с дълга или магистралата “Тракия”. 
 Също и крайно негативното отношение в обществото сега към Доган (и към 
елита на ДПС). Познат от ДПС казва за него: “Вярно, очевидно има основания 
за него. Но едно е отношението днес, друго ще е след година.” 
 Въпросът е, че винаги идва моментът, когато това, че много пъти е било 
така, престава да означава, че така ще е и днес. 
 Президентът (като всеки друг държавник) може да се отличи от изчерпалия 
се, губещ доверие политически елит - главно по 4 начина: 1. По това, което е; 
2. По това, което прави, 3. По това, което проповядва; 4. По това, към което 
се стреми. 
 В тези посоки сме длъжни да работим. Но за тая цел е нужно някои неща да 
се променят, в т.ч. в слабичкия ни и отслабен екип - той изглежда средна ръка, 
малко тесногръд, провинциален. 
 Трябва да се пипнат и по-простички неща (като отварянето на нашата 
сграда, която излъчва мнителност и непрозрачност; приемането на по-други 
хора - с увреждания, роми, по-млади); и по-сложни нюанси (създаване на 
изследователски център в сферата на националната сигурност; работа по 
стратегически документи; акцент върху болезнени за нацията проблеми като 
наркотици и насилие сред и над младите, демографска криза, ВПК; захващане 
с теми, които надхвърлят ежедневните ежби - като такива, които засягат по-
глобални проблеми - тероризъм, бедност, междуцивилизационен диалог и 
устойчиво развитие).  
 Иначе президентстването ще мине и замине, без да остане нещо от него, 
освен невзрачния запис в историята. Както няма друг помен освен този запис - 
че Петър Стоянов е бил президент. 
 
 

За г-н Президента, 02.10.2005 г., Материал No. 196 
 Два пъти по две фрази очертаха елементи от днешната ситуация. 
 - Професор от Варна твърдеше убеден, че БСП ще “изпусне” цените: както 
винаги досега, защото няма икономическа визия и принципи, които да 
отстоява, а и бизнесът, и Западът са с голямо подозрение към умението й да 
контролира процесите. 
 - Три напълно нормални (не идеологизирани) жени вървяха по пл. 
“Батенберг” и обсъждаха: Десните май ще се окажат прави - дойде ли на власт 
БСП и в икономиката почва хаос. Ето, взе властта БСП и цените поеха нагоре. 
Нищо хубаво не ни чака. 
 Как може да се разтълкуват тези 2 случая? Че към БСП има изначално 
подозрение и свръхчувствителност. Това означава, че тя ще бъде гледана под 
лупа. И е много по-лесно някой да се опита да дестабилизира страната, когато 
управлява БСП. 
 Т.е. БСП трябва да действа 3 пъти по-внимателно и по-умно. 
 Още повече, че общото схващане е, че на власт днес е БСП. 
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 - Хора от едно от министерствата крайно разтревожени споделиха какво 
прави там ДПС. Да, интересуват се от фондовете, искат да сложат ръка върху 
едрите пари..., но не е само и не е главно това. Те имат ясна стратегия, която 
преследват постоянно и все по-силно. И ми казват “Така утре те ще ни 
управляват, а ние ще им слугуваме и носим кафетата в България. Къде 
гледа БСП...”. 
 - В една от Държавните агенции депутат от ДПС се обажда: “Да се уреди тази 
моя кръвна сестра!” - става дума за некомпетентна туркиня. И българин 
изчезва, за да го смени тя. Коментарът на хора от Агенцията: “Етническа 
безпардонност. Утре турците ще управляват, ние ще им слугуваме и ще им 
носим печени кокошки. Дотам го докара политиката на БСП.” 
 А как може да се разтълкуват тези два- дори някой да каже, че са изолирани -  
случая? Че много леко към БСП се насочват стрелите - за продължаващата 
експанзия на ДПС в проникването в държавната администрация. Всеки 
пострадал от тази всеядност на ДПС си го обяснява с БСП и с кабинета-сделка. 
Винаги се мятат упреци и към президента. 
 Без да казва “Аз съм бесепар”, президентът за пръв път от 4 години е толкова 
близо до БСП, че е почти неразличим от нея. 
 Така той може да поеме върху себе си черногледството или поне 
априорната мнителност на обществото към БСП, както и резултатите от 
работата на кабинета и ситуацията в страната. 
 Да вземем МВР... Критика към Общественият съвет бе почти пропуснатият 
най-силен и елегантен способ за президента: да се дистанцира от начина, по 
който се случват нещата в МВР. 
 Иначе структурните промени (а и девоенизацията!) в МВР са неизбежни. 
Въпросът е обаче как те се правят. Сега има риск това да създаде огромен 
хаос и смущаващ шум в системата. 
 Напр.: понеже полицейските служби не общуваха нормално, т.е. нямаха 
ефективни хоризонтални връзки, в момента те се обединяват в мегадирекция 
(по принцип верен ход), но вместо така да се изградят работещи хоризонтални 
връзки, се прави мощна вертикална структура и службите ще сътрудничат не 
хоризонтално, а вертикално - от всяка информацията ще тече нагоре, до 
министъра, политическия му антураж и послушния главен секретар и оттам ще 
слиза надолу - до другите служби. 
 Това може още повече да затрудни оперативността, да убие 
самоинициативността, вземането на бързи решения на място. 
 Така е когато вместо съвременния възглед за стратегическо лидерство в 
хоризонтални мрежови структури, по-старому залагат на командване с 
вертикални йерархични структури. 
 По места (където в Европа действат децентрализираните полицейски 
органи) вече има елементи на анархия и смут. Там се питат – значи ли, че щом 
има мегадирекция на полицията в София, то и при тях ще има мегарегионални 
звена “Полиция”, тъй че началниците на регионални звена: “БОП”, 
жандармерия и гранична полиция, които досега бяха равни един на друг и на 
началника на РЗ “Полиция”, сега ще станат негови подчинени? 
 И се обаждат, умоляват да се мисли много при промените на Закона за МВР. 
Само че ... онзи ден проектът бе гласуван от комисията в парламента за 8 
минути!... 
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За г-н Президента, 09.10.2005 г., Материал No. 197 
 В междучасие на лекция във Военна академия, млад майор попита кисело - 
Радва ли се сега турско-червеният президент? И защо не дòйде той или не 
прати някой от вас - да види и чуе какви са настроенията долу, какво се говори 
за него и за БСП! 
 Тази е най-тежката за лекции година. Скритите ходове около кабинета 
реполитизираха народа, вкл. военните и полицаите. 
 БСП е много близо до точката, след която тя може да бъде обвинена в 
партия без принципи, без лидери и без стратегия. Но дали ще е така - зависи и 
от резултатите от управлението. 
 Обаче отношението към ДПС наистина ескалира и лавината от недоволства 
е готова да тръгне с огромна сила по склона. 
 Из министерства и агенции отдавна има разделение между българи и 
българи - едните, които дори да не смеят от страх за работата си да се борят 
открито, но недоволстват силно; и другите, които ловко плонжират пред ДПС”. 
Първите казват за вторите: “сложиха фесове”; “туриха потури”.  
 Лошото отношение не е (все още не е) към турците, то е към лидерите на 
ДПС и кадрите им. Ако някой е против виден депутат от ДПС, то не е, че е 
турчин, а защото всички ремонти в едно от министерствата трябва(ше) да 
минават през неговия обръч от фирми... 
 В редица държавни структури се коментира, че изглежда ние сме увредена от 
робството нация, защото много лесно нашите се наемат срещу къшей хляб да 
обслужат политиката на ДПС. 
 Мнозина са забелязали, че “сякаш президентът не проявява интерес към 
сфери, към които ДПС има особен афинитет, а и те са национална сигурност” 
– напр. образование, екология, регионално развитие. Тъй-като президентът 
няма секретари в тези сфери, никой не присъства на заседания на 
съответните комисии в парламента. А това ... лишава президента от 
информация... 
 Всички (вкл. във Военна академия) дискутират не дали и как ДПС влияе на 
националната сигурност и политиката (общият отговор е - негативно), а дали 
това е интуитивно поведение на партия с особен електорат (чиито лидери 
хитро се ползват от разбирането на българите, че е добре ДПС да е винаги във 
властта в името на мира, съгласието, сигурността, [“за да не си запалим 
страната”] и затова се продават скъпо и прескъпо, т.е. корупцията е цената на 
политическата важност на ДПС); или в поведението на ДПС е заложена 
стратегия... 
 Обща практика е - когато не знаят какви решения да вземат, началниците от 
ДПС в държавни институции да отлагат, за да отидат в централата на ДПС и 
час, ден или седмица по-късно да се връщат с доста силни и силно в техен 
интерес решения, които като правило са все в една, но не съвсем ясна 
посока. 
 Много изводи могат да се направят от анти-Депесе-настроенията в 
обществото, в т.ч. на силовите институции – много хора в спецслужбите са от 
обезпокоени, до настръхнали... 
 2 извода обаче веднага заслужават да бъдат споменати: 1. Подкрепата на 
ДПС утре може да се окаже воденичен камък в президентските избори; 2. Ако 
доскоро политическият модел с който ДПС участваше в управлението служеше 
за реклама на страната ни, то в контекста на европейската ни перспектива е 
възможно той да почне да работи срещу образа на България. 
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 Едно, че Европа вече се страхува от експанзията на Турция; второ, че ДПС 
всъщност предлага модел на консолидация на електората, изолира го в 
непрозрачна черупка - в Европа това е най-краткият път общността да премине 
от преимуществено етнически към преобладаващо религиозни, т.е. 
ислямски, а оттам към ислямистки специфики, бидейки почва за крайни – 
антихристиянски, антимодерни, до антихуманни настроения... 
 
 

За г-н Президента, 18.10.2005 г., Материал No. 198 
 Едно от министерствата, което ... се следи с най-голямо напрежение е това 
на отбраната. Оценката е, че са попарени ... надеждите за промяна, статуквото 
е запазено, дори бетонирано. 
 Там НДСВ, в разрез с без това порочното квотно разпределение, успя да си 
назначи втори заместник-министър - коалиционните му партньори са засега 
като в миша дупка, без реални правомощия, “президентският” заместник-
министър вече изнемогва, тъй-като [все още] е ... изолиран от правенето на 
политика и са му дали най-неприятните, социални, взривоопасни сектори... Той 
не се занимава с нещата, от които доста добре разбира и за които прие да 
дойде в МО; и трябва да преодолява изолацията, за да ...не му се случва да 
ходи на заседания в Съвета по отбрана без информация - просто с празна 
папка.... А това създава предпоставки, ако му се пишат минуси, те да не са 
само върху него, а и върху президента. 
 Организацията на работата в Министерството на отбраната е направена 
така, че НДСВ е с пълен контрол над процесите и парите... 
 Картината в МО е много сложна от това, че там няма лагер, който е на 
вярната страна и може да се заложи на него или да се заиграе с него... Двата 
силни лагера - “Колев” и “Янкулова” са в остър сблъсък, но по едни въпроси 
единият е на правилната позиция, по други - другият. 
 Което значи, че ако човек иска да е принципен и да се бори в МО за 
държавните интереси, той трябва да лавира или пък да рискува да настрои 
срещу себе си и двата амбициозни лагера. 
 Одитът и ревизията в Министерството на отбраната са задължителни- 
“пипането” там е тест за премиера и президента. В МО се питат: и те ли ще 
оставят всичко “скрито-покрито”, без да имат воля поне малко да проверят 
какво е правено! Или и за МО ще важи правилото - нищо да не се пипа. 
 Няма нищо по-здравословно от истината и за цивилното, и за военното 
ръководство съответно в МО и в ГЩ – това засяга и някои процеси в армията; и 
ниския имидж на висши военни сред ли(ния състав на БА и главно сред 
войниците от мисиите; и визията за модернизация на армията; и становището 
по “интегрираното МО”; и позицията по военното образование и наука - все 
много важни и спорни въпроси, по които вярната гледна точка е в разрез с 
интересите или на висшите цивилни, или на висшите военни. 
 Частен като че ли, но сериозен проблем - Военна академия в резултат на 
груба грешка, за която и аз алармирах, премина към ГЩ. Това крие опасността 
да обрече тази алма-матер на науката в системата за национална сигурност на 
постепенно замиране, ...и не напразно хората са смутени... 
 Така може да се разруши направеното и да бъдат прогонени цивилните 
преподаватели (а и те за равна по обем и по-добра като качество работа от 
военните получават с 300-400 лв. по-малко от военните преподаватели – 
според мнозина – не поради, а въпреки Закона за отбраната и въоръжените 
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сили). И вместо Военна академия да стане Академия по национална сигурност 
и отбрана, тя ще се свие до корпус застаряващи преподаватели с пагони... 
 Кадрите в МО смятат, че президентът има пряко отношение към МО и са в 
очакване - ще прояви ли той интерес, ще има ли сили да направи нещо? 
 
 

За г-н Президента, 23.10.2005 г., Материал No. 199 
 Политиците и особено на най-високите властови постове са задължени 
да представят позитивен образ на България. Въпросът е доколко те познават 
реалната картина на нещата? 
 Някои макроикономически параметри на страната са много добри 
наистина. Това при всички случаи са твърде позитивни факти. Въпросът е 
доколко те отразяват обективната истина? 
 Все по-често политиците виждат другояче и имат различна оптика от 
редовия народ. Те приемат за нормално да говорят на избори едно, а на власт 
да правят друго. Демек - властта си има закони, има си логика - недостъпни за 
простосмъртните. 
 Резките промени на позициите размиват образа, подриват уважението, 
снижават доверието… 
 От друга страна робуването на макропараметрите подвежда: 1. При 
глобализацията и отворените икономики тия параметри все по-малко показват 
истинското положение на нещата; 2. Демократичните държави държат не само 
на количествени, а и на качествени показатели. 3. Острото социално 
разделение минимизира смисъла на средностатистическите параметри.  
 Затова елитът не познава реалната държава, която е унила; уморена от 
оцеляване; без общи цели; не вижда перспектива; не припознава лидерството в 
елита; знае, че на никой горе не му пука за нейните виждания. Обикновена 
България е против базите, Ирак, други анормални за нея решения, но 
постепенно се отказва да влияе върху политиката - чрез партиите. Фазата на 
търсене на представителство сред елита, на коопериране с него почти се е 
изчерпала. Нищо чудно народът да почне да санкционира елита, да го 
зарязва като Андрешко: в блатото. 
 Хората може да гласуват като фенове. Фенът иска шоу, той е безотговорен: 
гласува ли, става фарс - в парламента (и тук!) могат да се окажат Бойко и 
Слави, Ицо и Наско, Софи и Азис.  
 Но другата възможност е хората въпреки всичко да гласуват като 
избиратели. Избирателят е и демократ, той прави избор. Той избира 
съзнателно: между няколко различни алтернативи.  
 Феноменът Атака бе много повече съзнателен избор. Тези, гласували за 
“Атака” - могат да се върнат към свои партии. Но засега за нищо на света не 
биха се върнали към президента. 
 Президентът има ескалиращ проблем с имиджа си. И това е повод за 
замисляне. Посещението в САЩ, колкото и спорно да бе подготвено, ще донесе 
краткосрочни позитиви. А и всички казионни медии се постараха за това 
съвсем доброжелателно. 
 Но в дългосрочен аспект посещението ще бъде забравено (ако вече не е) 
или дори може да донесе негативи - ако стане нещо в Ирак или за базите 
продължи тази политика на пълно нежелание да се усети мнението на хората 
(и да не се допуска лековато да се пише, че: 1. Едва ли не ние трябва да 
плащаме на САЩ; 2. Тези бази не били бази - бази са и още как! Това че не са 
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от стария тип бази не ги прави не-бази; 3. Базите ще решат всичките ни 
проблеми и са манна небесна или панацея; 4. От базите само ние имаме 
интерес – забравя се, че от тях САЩ имат още по-голям интерес). 
Президентът би трябвало да свали от активните изяви разказа за това 
посещение. За да не дразни общественото мнение и главно левите 
избиратели. 
 Постоянно из страната, в различни среди и общности, може да се усети 
силно изчерпване и изхабяване на досегашния образ на президента. Това, 
което преди носеше точки, сега се подминава или не се забелязва. Което преди 
се подминаваше или не се забелязваше, почва да дразни или да се отхвърля. 
 Инерцията обаче е мощна, а сетивата на нашата сграда като че са 
притъпени. Реакцията е стандартна - ако не ни харесват нещата, което някой 
казва, толкова по-зле за него. Обръчът от хора и мнения се свива до тия, с 
които се изпитва комфорт, те се фаворизират, дори в разрез с принципите и 
интелектуалния багаж. На другите не остава нищо друго освен демотивацията. 
 Колеги съзират при нас симптоми от късния Стоянов. Даже съвпада 
времето на появяването им. За да избегнем те да се превърнат в състояние и 
дори в участ, президентът се нуждае от свежи хора (ала новото не винаги е 
свежо) и свежи идеи.  
 Трябва да се действа не ре-активно, а про-активно. Не щом всички 
критикуват ДПС-уклона, ние да подхващаме темата за национализма като 
компенсатор, а да се работи за ценностите и морала, за патриотизма, младите, 
новата роля на религията. 
 Близнаците Качински в Полша дадоха убедителен пример на всички. 
 Науката доказва, че доколко е жизнена една система (човек, семейство, 
група, общност, страна) се прави извод не само от върховете, които тя 
постига, но и как преодолява кризата. А че ние (президентството) сме в криза, 
другите го виждат вече с невъоръжено око. 
 
 

За г-н Президента, 30.10.2005 г., Материал No. 200 
 За нашия Преход бяха типични социална безчувственост и унизително 
отношение към болните, слабите, старите и тия, които не могат да се 
адаптират към резките и тежки промени. 
 Цели поколения живяха в условията на социализма, които са коренно 
различни от днешните. Смяната на правилата завари милиони българи 
неподготвени за и неприспособими към тях. Все едно внезапно скачането да 
стане от дълъг на висок скок. 
 В същото време, ако социализмът бе толкова успешен у нас, това в голяма 
степен се дължи и на факта, че като социална система той пасна на 
характера и традициите ни, на нашата религиозна и културна, морална и 
битова идентичност. Това още повече усложни и готовността, и 
приспособимостта на голяма част от народа към законите на пазарната 
икономика. 
 Колосалният стрес от Прехода не само “наказа” доста групи български 
граждани, но той доведе и до шоково нарастване на онкоболните у нас. От 
една страна, мнозинството от тях са пряка жертва от този стрес и дивия нрав 
на Прехода с факта на заболяването от най-тежката болест. От друга страна, 
те са за втори път сурово потърпевши от нрава на Прехода, защото властта, 
политиците се отнасят към тях лошо и безотговорно. 
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 И не е странно, че България е с най-тежките показатели по брой както на 
хора, болни от рак, така и на починали от рак. А не е странно, защото от 
всички бивши соцстрани България е с най-лоши показатели: социални, 
демографски, екологични. 
 Точно както сме най-зле и с разбитата военна индустрия, с мутрите и 
престъпността по улиците, ставащи нощем джунгла; с грабенето на държавата; 
с политическия елит, дето имитира управление и реформи чрез палиативи и 
отбиване на номера, заблуждава ЕС и си мисли само за лично 
облагодетелстване. 
 Никъде не си направиха тъй бездарно и безчестно Прехода.  
 Броят на онкоболните и бедите им са огледало на Прехода. 
 А че това е така се вижда по “приемствеността” и по липсата на промяна в 
отношението към тях от поредните правителства и от страна на гражданското 
общество, на бизнеса и медиите. 
 Нали такъв бе Законът на Прехода: “Спасявай се сам!”? Ала при 
онкоболните “спасявай се” е вярно и в буквалния смисъл. 
 Онкоболните у нас в официалната статистика са 260 000. А има цели 
прослойки хора (роми, самотни възрастни), които не са обхванати в 
статистиката. Може би скоро ще достигнем 5%. 
 Но болният не е единствен потърпевш от болестта. Заедно с него страдат 
физически, морално, финансово близките му. И да умножим тези 5% по 2, 3, 4 
или 5 - какво ще получим!? Вече няма българин без приятел или роднина, 
разболял се от рак. 
 Затова по-емоционални NGO употребяват думата “геноцид”. 
 Те употребяват и думата “трияж” - както на бойното поле се решава от 
лекарите кой има повече шанс да оцелее - него да го лекуват. “Трияж” имаше 
на 27 декември 2003 г. в Кербала. 
 Едната страна на проблема, че за онкоболните не достигат парите за 
лекарства. Каузата е вместо заделените 50 млн. лв. да се върви колкото се 
може по-близо до нужните 150 млн. лв. 
 Защото като не достигат жизненоважни лекарства, в борбата за оцеляване 
влизат в ход всички средства и главно връзките: по роднинска, приятелска, 
партийна (НДСВ-style) линия. Често битката е не за модерни, а за някакви 
лекарства! Загубилите тази битка умират с хиляди: и тя ги “умира” като 
втори рак. Тук не говоря изобщо за ужасната мизерия в онкоболниците. 
 Сега правителството хаби огромни усилия - не да разрешава проблема, а да 
го “замита под килима”, плашейки с репресии лекарите, които не действат 
“адекватно” и не говорят “вярно”: Пак вечният метод: Няма дебати по 
проблема - няма проблем!  
 Друга страна на проблема е дискусията по натрупалите се въпроси на 
онкоболните да премине най-сетне там, дето й е мястото: като политически 
проблем на сигурността. Това вече е не само въпрос на болните и системата 
на здравеопазване. Този въпрос, както се казва в науката -  се е 
“секюритизирал”. Такива въпроси не могат да се решават без системни усилия 
и мобилизация, без спешни мерки и вътрешни трансформации. 
 Третата страна на проблема е създаването на атмосфера за ново 
отношение към рака. У нас той е смъртна присъда. А на Запад е болест - 
отчасти с по-ниски проценти на лечимост и трябва по-силна мобилизация. Да 
добавя икономическият ефект от това, че там болните от рак продължават да 
работят. 
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 Във всички тези 3 аспекта на проблемите на онкоболните, президентът 
може с адекватни инициативи да използва своя авторитет и пост - за да 
облекчи страданията на болните и да обърне обществото и политиците ни към 
този лавинообразно нарастващ процес, чиито последици са трудно 
предвидими.  
 
 

За г-н Президента, 05.11.2005 г., Материал No. 201 
 Изборите в София доказаха това, което от години пиша: “На ген. Борисов 
трябва да се гледа първо като на политик.” Да се роди този политически 
Франкенщайн помогна и президентът. 
 На 27.04.03 г. писах, че е вероятно президентът и Бойко Борисов да са 
главни политически противници и посочих 10 преимущества (възможни) на 
Бойко Борисов над президента. И сред тях че: 1. Бойко Борисов ще се 
възприема за отрицание на статуквото, президентът - за част от него; 2. Бойко 
Борисов минава леко през идеологически и политически деления, 
президентът - трудно, почти невъзможно…; 5. Бойко Борисов е човекът от 
народа, президентът - човекът от политиката; 6. Бойко Борисов воюваше с 
престъпността, президентът свикваше съвети-говорилни;… 8. Бойко Борисов 
е противоположност на начина, по който страната е управлявана досега, 
президентът не може да се отграничи от тотално неефективното 
управление; 9. Бойко Борисов е като мъченик, страдалец, биткаджия [сега и 
като кмет с време колкото да свърши нещо добро за София, ала без да обере 
негативите], президентът губи от бремето на символите на властта: охрана, 
приеми, ритуали [и ордените!], + популисткия неизбежен въпрос в края на 
мандата: Какво толкова направи?  
 Ще добавя, че Татяна Дончева минава за принципен човек, не типичен 
партиец, докато за Георги Първанов десните изобщо няма да имат 
колебание да се обединят категорично срещу него и зад Бойко Борисов. 
 Още нещо: Бойко Борисов е много по-адаптивен, модерен - чува съвети: ще 
има заместник-кмет човек с увреждания, а 100% ще има и ром. 
 Друг самоцитат от тогава: Бойко Борисов е символ на аполитичността, на 
отказа от партийността, от самата политическа същност на демократичния 
процес. Обществото е с болестни симптоми на мислене, което е все по-
примитивно и податливо на внушения. С тази тенденция президентът трябва да 
се бори: тя подмолно и ежедневно, ще подяжда шансовете му за втори 
мандат. 
 През призмата на подядения авторитет преценявам всяка изява на 
президента. Виждам, че авторитетът му е на такава кота, когато критиката и 
предубеждението са така естествени, както преди бяха естествени 
добронамереността и респектът. 
 Да вземем отзивите за 2 ключови публични слова (лекции) - в САЩ, в 
Института на Бжежински, и у нас, на конференцията за национализма. Те 
породиха и разочарование, което отчасти си го обяснявам с наличието вече на 
апроиорен скептицизъм. 
 Впрочем, за лекцията в САЩ общността от експерти имаха надежди, че ще 
излезе в президентския сайт. Това засега не е станало и коментарите са по 
резюмето в сайта на CSIS. Това резюме и слабият (свързан с еврейските 
претенции) отзив от гостуването на президента в редакцията на “Washington 
Post” са част от твърде скептичните изводи за посещението в САЩ. 
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 Цитиране на мнения на експерти, не е дистанциране от тях.  
 А и по-важно е не какво мисля аз, а какво мислят експертите. Според тях 1. 
Не е отчетена страната (САЩ), където се държи Словото; 2. Не е съобразен 
характерът на Института (гнездото на “ястреба” Бжежински); 3. Не е подбрана 
удачно темата или поне ъгълът, от който е изложена; 4. Не е осъзнато, че това 
за хората там е лекция на президент, а не на експерт. Тия поне 4 повода за 
неудовлетворение, някои наивни представи (точно пред тази аудитория) и 
фокусът върху ЕС (в САЩ и в Центъра на Бжежински!?) – това са все сред 
причините за лекцията да има не най-подробно отразяване, а резюме от две 
странички. 
 Президентът е Политик и аз не мога да съдя за Политиката му, но с 
познанията ми за САЩ и националната сигурност там, аз и от резюмето мога да 
заключа: стрелба покрай мишената. 
 Не може да има овации и за словото за национализма. Не бяха малко 
експертите, които явно бяха очаквали повече. И те единодушно сочеха: Понечи 
да каже нещо смело и свежо и се спря на половин дума, ограничи се с 
повтаряне на стари неща. 
 Ето къде сработва формиралата се предубеденост – хората виждат стремеж 
да се компенсират ефектите от заиграването с ДПС, те не приемат за искрени 
тезите, защото в главите им цъкат други мисли, други оценки, редица яростни 
несъгласия. 
 Неточности бяха съзрени в самия замисъл: 1. Форматът на форума, пред 
който президентът говореше; 2. Уговорката, че не говори като президент, а като 
експерт - аз мога да говоря като експерт, с уговорката, че не ангажирам 
президента, но не и президентът да говори като експерт; още повече – първи 
при толкова много по-високо поставени учени и творци и най-вече със слово с 
политически привкус и политически квалификации, само с една и то добре 
позната и не оригинална (макар много важна и силна) теза не за етническа, а за 
гражданска нация. 3. Липсата на дискусия и спор, на другото мнение; 4. 
Стерилното откъсване от времето и пространството - не стана много ясно, че 
се говори за България - днес и на Балканите. Моделът на гражданска нация не 
е един и универсален, той има различни “версии”. А и не е панацея: да видим 
ставащото във Франция! 
 Политикът предлага политики, а ученият – оригинални идеи. 
 Добавям “изсилването", с “червен” оттенък, смутил доста, с тезата за 
будителите: Освен Антон Дончев, другото е спорно. - не всеки автор, дори и с 
талант (и това е спорно!) е будител. 
 След като намаля магията на “стои добре” и усещането, че е лидер, 
президентът се нуждае от послания, които да върнат у хората чувството на 
дистанция между него и останалия елит. 
 
 

За г-н Президента, 13.11.2005 г., Материал No. 202 
 Има нещо много общо между реакцията на Буш за “Катрина”, паниката на 
Ширак (11 дни мълчание!), спадането на рейтинга на Путин след редицата 
неадекватни стъпки и “бабуването” на президента ни при съставяне на 
тройната коалиция. То е, че в страните им ситуацията се е изменила, а те не са 
го разбрали. 
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 Политиците мислят бавно, докато динамиката на събитията се е ускорила, а 
количествените натрупвания са дали, съвсем по диалектически, прекалено 
сериозни качествени изменения. 
 Във всяка от четирите държави имаше не малко знаци, които като сигнали за 
ранно предупреждение алармираха, че вече нещата се променят, ала нямаше 
кой да разчете тези сигнали. 
 Политиците не осъзнават драматичните промени, мислят си: ако фактите не 
ни харесват - толкова по-зле за тях. И те у нас говорят за друга България и за 
други Балкани, за друга Европа и за друг свят. А появи ли се “Атака”, реагират 
като родителя, който чупи термометъра, защото детето му има температура. 
 Впрочем, бавното мислене, не-вземането на решения също е форма, дори 
на неволна, но на национална безотговорност. 
 Френските политици най-високомерно игнорираха поуките от президентските 
избори, после и протестите след забраната на “забрадките”, и вота срещу 
Европейската конституция. И ето…  
 Подпалена е най-подредената държава и най-патриотичната държава, 
държавата на гражданската, а не етническата нация. 
 С.Хънтингтън дръпна дявола за опашката със сблъсъка на цивилизациите 
и включи самосбъдващото се предсказание. 
 Обаче той под “цивилизация” разбира общности с близка, до съвпадаща 
ценностна система на базата на ключовите за него маркери на идентичността - 
етносът, религията и културата. 
 Тази идентичност обаче е стеснена; тя е ядрото от по-трудно променимите 
съставки на съвременната идентичност, в която с огромните различия между 
големите общности се вкарват и други: по-променими, но възприемащи се и те 
като същностни съставки - онова, което ти умееш, което си ти като социален 
статут, твоите шансове за социална адаптация и реализация. И гетото е 
елемент от идентичността: като цветът на кожата. 
 Понеже тия съставки на идентичността са по-променими, по тях може да се 
работи. Трябва да има социални асансьори за издигане - ако те са счупени, ще 
има хоризонтално сплотяване и солидарност, раждане на обща идентичност - 
на маргинала. Затова е нужен позитивният пример: да знае човекът от гетото - 
ако здраво работи, може да успее, защото и други са успели. 
 Това първи го разбраха в САЩ – най-самообучаващото се и адаптивно 
общество. Гетото там беше символ на апартейда и изолацията на черните. 
Но след М. Л. Кинг то не е толкова символ на расата, а на аутсайдера - ти си 
там и защото си мързелив и необразован, не защото си просто негър! Кажеш 
ли, че си там защото си негър, ще ти посочат Пауъл, Райс, Опра Уинфри и т.н. 
Посланието е: Ако се бориш - ще успееш! Ето защо (абсолютно напразно) 
настоявах в администрацията ни (и не само в нея) – да има поне един ром (и 
също инвалид). 
 Къде са позитивните примери за циганите у нас? Как няма те да си кажат: “И 
да се боря, няма да успея, щом съм циганин! В гетото ще бъда – щото съм 
мангал!” Фактът, че човек е ром му определя завинаги социалния статут. 
Освен ако не е крупен бандит като Дон Цеци – и президентът да го приема като 
цар. 
 Разумна Франция се пита сега: Къде са мургавите депутати, министри, 
кметове? Няма такива и в обкръжението на Ширак. Ако е само на теория 
Системата от равни шансове за всички, тя на практика само ще дава коренно 
различни резултати. 
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 Липсата на добро или каквото и да е образование, никаквата професионална 
подготовка леко се възпроизвеждат и множат. 
 Франция е спомен от бъдещето за нас. Но има и различия: 1. Там 
бунтуващите са имигранти; тук ромите са на родна земя. 2. Бунтуващите се 
имат стотици милиони араби и мюсюлмани, които споделят чувствата им; 
ромите нямат тази подкрепа. 3. Бунтуващите се притежават силно 
мобилизираща идеология-религия; ромите не притежават нищо такова. 4. 
Бунтуващите не знаят модели на своя масова интеграция в Европа; ромите 
помнят, че доста доскоро бяха напред с реалната интеграция. 5. Към 
бунтуващите е имало расизъм – мразени са, защото са други; тук поне 
доскоро расизъм нямаше: не са мразени хора, защото са цигани, а че са 
мръсни, крадат, просят и не работят. 
 Да има перспектива, шанс за път нагоре, “българска мечта” - това не е 
панацея за рома, но е необходимо условие. Все пак:  Защо да не опитаме, 
докато играта не е загрубяла, първо при президента да се назначи млад и 
интелигентен ром (или ромка) за секретар по социалната и етническата 
интеграция? 
 
 

За г-н Президента, 20.11.2005 г., Материал No. 203 
 Природните бедствия и пандемиите объркват вижданията за приоритетите 
при финансирането на националната сигурност. 
 Нямаме пари за онкоболни и против птичия грип, но покупки на транспортни 
вертолети “изяждат” ресурси, с 6-8% от които остри могат да се решават 
въпроси на здравеопазването! Ако утре пандемия, земетресение, друга беда 
връхлети, ще питат хората: кои са тия проклети политици, дето даваха милиони 
за прескъпи играчки - не за превенция, лекарства, пожарни коли? Хората едва 
ли знаят, че често нещата се тласкат от интереса на .. някой търговец или … 
 А иначе е ясно, че някои тенденции са обективни и че винаги производството 
и търговията с оръжия са суперпечеливши… 
 Ето какво например дава поредният Годишник (за 2005 г.) на СИПРИ за 
търговията с оръжие и мястото на България в нея. 
 Според СИПРИ: за 2000-2004 г. при продажби на основни оръжия (танкове, 
брон. машини, самолети, вертолети, кораби, арт-системи, ракети, ракетни 
системи) за 84 490 млн. $ (цени в долари от 1990 г.) класацията е: 1. Русия - 26 
925 млн.; 2. САЩ - 25 930 млн.; 3. Франция - 6 358 млн.; 4. Германия – 4 878 
млн.; 5. Великобритания - 4 450 млн.; и 31. България - 86 млн.  
 След свиването на търговията с оръжие в края на 20 в., сега има слаба, но 
стабилна тенденция на нарастване на сделките:  

Продажби на оръжия, млн. $, цени 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004 

Светът 15 840 16 618 15 692 17 178 19 162 84 490 

Русия 4 016 5 516 5 541 5 655 6 197 26 925 

% на Русия в световните продажби 25.4 33.2 35.3 32.9 32.3 31.9 

САЩ 6 400 5 079 4 470 4 528 5 453 25 930 

% на САЩ в световните продажби 40.4 30.6 28.5 26.4 28.5 30.7 

България 2 4 32 48 - 86 

% на България в световните продажби 0.01 0.02 0.20 0.28 - 0.10 

 В челото заедно с Русия е 6. Украйна - 2 118 млн. $; а 13-а е Беларус - 744 
млн. $. Русия продава все повече - главно на Китай - 11 112 млн., Индия - 6 
649 млн. и Иран - 1 678 млн. $. 
 Продължи тенденцията Русия да надминава САЩ: четвърта година поред - 
2001, 2002, 2003, 2004 г. В резултат за първи път след 1989 г. по резултати за 
последните 5 години Русия е 1-ва в света! Това се дължи отчасти на 
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въведения в Русия по-строг ред с агресивна намеса на държавата във ВПК - 
Русия не желае да отстъпва повече позициите си в производството на 
модерни въоръжения и техника; а отчасти на това, че сега технологичното 
ембарго на КОКОМ го няма и оригиналната инженерна мисъл на руските 
специалисти вече е умножена с достъпните за тях информационни и 
компютърни технологии.  
 Продажбите на оръжия на САЩ като че преодоляват спада, типичен за 2001-
2003 г., когато голяма част от производството на въоръжения отиваше за 
воюващата 3 години поред армия (Афганистан и Ирак). Но остава съмнението и 
за по-сериозни процеси. Ако засилването на глобалната роля на САЩ водеше 
до голям ръст в оръжейните продажби, не е ли сега спадът на продажбите 
симптом за “заболяване” на глобалната им роля?  
 България [сумарно за последните 5 год.] пада от 20-о (240 млн. $) на 23-о 
място (232 млн. $) и вече на 31-о (86 млн. $). “Държаха” ни 164-те млн. от 1999 
г. – като че за танковете за Македония. Оправда се прогнозата ми, че през 2005 
г. ще сме след 30-то място. Обаче тук не са включени лекото стрелково оръжие 
и боеприпасите, където още “капе” и с които събираме тук-там трохички от 
апетитната баница на оръжейния бизнес. 
 По продажби за 2003 г. сред първите 10 фирми 6 са от САЩ: 1. “Lockheed 
Martin” – 24.9 млрд. $; 2. “Boeing” – 24.4 млрд. $; 3. “Northrop Grumman” – 22.7 
млрд. $; 5. “Raytheon”– 15.5 млрд. $; 6. “General Dynamics” – 13.1 млрд. $; 9. 
“United Technologies” – 6.2 млрд. $. Другите 4 са: 4. “BAE Systems”, 
Великобритания – 15.8 млрд. $;  7. “Thales”, Франция – 8.4 млрд. $; 8. “EADS”, 
сборна - 8.0 млрд. $; 10. “Finmeccanica”, Италия - 5.3 млрд. $.  
 Страните, купили най-много основни видове въоръжения за 2000-2004 г. са: 
1. Китай - 11 677 млн. $; 2. Индия – 8 526 млн. $; 3. Гърция – 5 263 млн. $; 4. 
Великобритания – 3 395 млн. $; 5. Турция – 3 298 млн. $; … 110. (?) България - 
14 млн. $ [2 млн. $ са за 2003 г. и 12 млн. $ за 2004 г.] Очевидно новите ни 
военни придобивки (напр. фрегатата) още не са включени, но през идната 
година можем да минем с 30-тина места нагоре. 
 Сред първите 15, купуващи най-много оръжие са 10 ключови партньори на 
САЩ: 3. Гърция; 4. Великобритания; 5. Турция; 6. Египет; 7. Южна Корея; 8. 
Обединени Арабски Емирства; 9. Австралия; 10. Пакистан; 13. Израел и 15. 
Саудитска Арабия.  
 САЩ са все така основен доставчик на оръжия за южните ни съседки, като за 
2000-2004 г. те са продали на Гърция оръжия за 3 004 млн. $, а на Турция – за 
1 840 млн. $!! Другите големи купувачи на оръжие (в млн. $) от САЩ са 
Великобритания – 2 806, Египет – 2 581, Южна Корея – 1 680, Тайван – 1 562, 
Италия – 1 529, Израел – 1 108, Сингапур – 1 094, Австралия – 937. Писал съм 
вече - колкото по-близък партньор си на САЩ, толкова повече оръжия трябва 
постоянно да купуваш от тях. 
 Данните за Гърция и Турция винаги пораждат недоумение и въпроси: 
милиарди за въоръжения, въпреки чадъра на НАТО?  
 Родният ВПК е в жестока криза. Затова подкрепям идеята за среща на 
президента с водещи личности от този индустрия. С нея той би могъл да 
спомогне за изправяне на ВПК на крака. 
 Голяма грешка е и, че КСНС не е разгледал финансирането на 
националната сигурност, в т.ч. модернизацията на армията. 
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За г-н Президента, 27.11.2005 г., Материал No. 204 
 Съгласно Годишника на СИПРИ за 2005 г. Военните разходи (ВР) в света в 
постоянни цени от 2003 г., в милиони долари 
са както следва [обозначените със * данни са в текущи цени]: 

страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004
* 

Свят, млрд. $ 772 774 765 773 806 819 864 927 975 1 035 

1. САЩ 318 420 316 789 309 447 310 326 322 309 324 908 364 819 414 400 455 304 466 600 

2. Великобрит. 43 267 40 608 40 842 40 344 40 925 41 777 44 068 51 082 47 401 54 434 

3. Франция 44 992 45 156 43 946 44 318 43 806 43 677 44 574 45 384 46 174 51 568 

4. Япония 41 269 41 468 41 362 41 439 41 726 42 150 42 619 42 729 42 442 45 267 

5. Китай 15 500 15 700 18 000 20 200 22 200 26 100 30 700 33 100 35 400 36 800 

8.  Русия 13 300 14 300 10 300 12 300 14 200 15 700 16 900 18 500 19 400 22 700 

14. Турция 10 008 10 427 10 926 12 064 11 675 10 703 11 388 10 278 10 142 11 784 

21. Гърция 5 776 6 155 6 708 7 023 7 412 7 250 7 114 7 120 7 135 8 290 

52. Румъния 1 328 1 489 1 353 1 221 1 162 1 219 1 212 1 345 1 399 1 586 

68. България 359 335 388 440 453 502 506 516 503 586 

 Световните Военни разходи през 2004 г. са 975 (в цени от 2003 г.) и 1 035 (в 
цени от 2004 г.) млрд. $ - 2.6% от световния БВП и 162 $ на човек в света. Това е 
с 6% по-малко от считания за колосален връх на военните разходи през 
Студената война -1987-1988 г. 
 3 страни заслужават голямо внимание (освен САЩ) - Китай, Индия и Русия. В 
таблицата данните са по пазарен обменен курс на националната валута спрямо 
долара. А по паритет на покупателната сила Китай е не на 5-о, а на 2-о място 
за 2004 г. със 161.1 млрд. $, Индия е не на 11-о, а на 3-о място с 81.8 млрд. $, 
докато Русия е не 8-а, а на 4-о място с 66.1 млрд. $. 
 Драстичен - средно с по 6% е ръстът на Военните разходи през 2002-2004 г. 
Първите 5 страни в класацията държат 64% от Военните разходи при 29% от 
общото население, а останалите 154 (които са в таблицата) -34% от Военните 
разходи и 71% от населението. Основна заслуга за ръста на Военните 
разходи има САЩ, на които се падат 47% от световните Военни разходи и 
това се дължи на финансирането на т.нар. "война с тероризма". 
 Допълнителното финансиране на тази “война” за 2003-2005 г. е 238 млрд. $ - 
т.е. повече от Военните разходи в целия развиващ се свят (Африка, Латинска 
Америка, Азия, Близък Изток (214 млрд. $). 

Регион 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995-2004, %
 

Свят, млрд. $ 774 765 773 806 819 864 927 975 +23 
Свят, промяна, % 0.3 -1.2 1.1 4.2 1.6 5.4 7.2 5.3 +23 
Африка, млрд. $ 8.7 9.3 10.3 10.8 11.0 11.6 11.7 12.6 +43 
С. и Ю. Америка, млрд. $ 347 340 341 353 358 398 446 488 +33 
Азия, Океания, млрд. $ 138 135 137 147 151 151 158 164 +21 
Близък Изток, млрд. $ 43.0 46.5 46.0 51.7 55.3 52.9 54.4 56.1 +40 
Европа млрд. $ 237 234 239 243 244 250 256 254 +7 
Зап. Европа, млрд. $ 209 211 214 216 215 220 223 220 +5 
Ц. и И. Европа, млрд. $ 27.7 23.4 24.8 27.3 29.2 30.7 33.2 34.2 +22 

 Налице е обръщане на тенденцията и след оттласкването от дъното през 
1998 г. Военните разходи постоянно и неотклонно нарастват. 
 Вижда се, че основният ръст за Европа за 1995-2004 г. (+7%) е от държавите в 
Централна и Източна Европа (+22%). Така че демократизацията и интеграцията 
се "плащат" с по-високи Военни разходи. 
 От февруари 2005 г, в САЩ бе решено военните операции в Афганистан и 
Ирак да не се финансират с военния бюджет, а чрез специални допълнителни 
разходи. До февруари 2005 г. тези допълнителни разходи, поискани за 
"глобалната война с тероризма" бяха стигнали 346 млрд. $ [само за периода 
2003-2005 г. - 238 млрд.]; от тях 268 млрд. $ - чрез Пентагона (МО). 
 Процентът от БВП, САЩ отделян за Военни разходи през 2004 г. е 3.9%. 
Макар че е висок процент, той е много по-нисък от максимума от 6% за 1985-
1987 г. И 19.8% ВР от всички разходи са много по-малко от онези 27-28% от 
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всички разходи за 1987-1988. В момента Военните разходи в САЩ са вече 1 
533 $ на глава от населението! 

ВР на САЩ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Общо разходи 1 864 2 011 2 160 2 292 2 479 2 568 2 656 2 758 2 883 3 028 
Профицит-Дефицит 128 - 158 - 378 - 412 - 427 - 390 - 312 - 251 - 233 - 207 
Федерален дълг 5 770 6 198 6 760 7 355 8 031 8 708 9 350 9 949 10 544 11 137 

БВП 10 058 10 389 10 839 11 553 12 227 12 907 13 617 14 349 15 111 15 906 

ВР, текущи цени 306 349 405 454 464 444 446 463 485 502 
ВР, % от общо разходи 16.4 17.4 18.7 19.8 18.7 17.3 16.8 16.8 16.8 16.6 

ВР, % от БВП 3.0 3.4 3.7 3.9 3.8 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 

Само за МО … … … 468.5 401.1 419.3 443.1 462.4 482.0 492.1 

 В таблицата за след 2005 г. не са включени допълнителните разходи за 
военните операции, водени в Афганистан и Ирак. 

ВР, % от БВП 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Турция 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.9 4.9  4.9 

Гърция 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6 4.3 4.1 4.2 

България 2.6 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 

Румъния 2.8 2.5 3.0 3.0 2.7 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 

Словения 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 

Ирландия 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

 Приведени са данните за Словения и Ирландия, защото те са 2 страни-
модели за качествено политическо лидерство, което естествено се 
трансформира в качествено развитие. И двете държави имат своя стратегия 
за развитие, част от която е инвестирането не във Военните разходи, а във 
високи технологии и наука, в здравеопазване и образование, в култура и 
човешки капитал. 
 Оттук - пряката връзка между здравия гръбнак на водачите и високия жизнен 
стандарт, националната гордост на водените. 
 Да видим Военните разходи за България в лв., дол. (цени 2003 г), % БВП - 
дъното от 1997 г. е в миналото, видни са стабилизация и ръст: 

ВР на България 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004
* 

Млн. Левове 34.5 372 512 595 677 805 859 895 930 930 

Млн. Долари 359 335 388 440 453 502 506 516 503 586 

% от БВП 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 

 Според консолидираната фискална програма в Проекта за Държавен 
бюджет разходите за отбрана (+резерв) за 2005 г. са били 977.7 млн. лв. или 
626.7 млн. дол., 2.4% от БВП и 5.9% от всички разходи. За 2006 г. се предвижда 
да са 1 086.0 млн. лв. или 674.5 млн. дол., 2.4% от БВП и 5.9% от всички 
разходи. 
 А разходите за отбрана и сигурност (+ резерв) за 2006 г. ще бъдат 2 345.2 
млн. лв., 1 456.6 млн. дол., 5.1% от БВП и 12.8 % от всички разходи (а за 2005 г. - 
2 085.6, 1 336.9, 5.0%, 12.7%). 
 Тези 2.4% от БВП (не 2.6%) за отбрана не са малко! [Унгария - 1.8%, 
Финландия - 12%, Австрия - 0.8%]. У нас харченето на сумите е непрозрачно, с 
много корупция, без принос на родния ВПК, с което допълнително се подяжда 
жизнения ни стандарт. 
 
 

За г-н Президента, 04.12.2005 г., Материал No. 205 
 Анализирайки предприетите неотдавна от Владимир Путин кадрови 
промени, мнозина наблюдатели ги оцениха като опит на Путин да търси 
мястото си в Русия след изтичане на втория мандат. 
 В това има и истина, но тя е частична. Опростено е Путин да мисли само за 
политическото си и човешко бъдеще. А и да го прави, няма гаранции, че 
приемникът му ще удържи на думата си. Нещата са на стратегическо ниво - 
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обсъжда се не какъв ще бъде Путин след Путин, ами каква ще бъде Русия след 
Путин. 
 Тъй-като на нашата страна винаги или най-често е липсвало стратегическото 
мислене, ние трудно го разпознаваме в една или друга държава; взираме се 
като хипнотизирани в една или друга политика; обсъждаме позиции, а не 
интересите, стоящи зад тези позиции; имаме лесни обяснения за трудни 
процеси. 
 Дефицитът от стратегическо мислене ще поражда дефекти в стратегическия 
мениджмънт. Външната ни политика е станала символ на конюнктурност. Ние 
сме лесно внушаема държава.  
 Факт е, че каквито и принципи да отстояват политиците ни в опозиция, дойдат 
ли на власт, бързо “обръщат резбата”. Така губят собствената си физиономия и 
започват да се нагаждат. Това не е само отсъствие на политическо 
достойнство и само местен тарикатлък. Това е липса на визия и липса на 
култура на стратегическо мислене. Или страната ни има стратегически 
интереси и спрямо тях власт и опозиция се различават по това - не какви са 
тези интереси, а как се отстояват; или предната власт ги е формулирала 
погрешно и когато ти идваш на власт, реализираш ги така, както си смятал 
докато си бил в опозиция. А не в опозиция да критикуваш властта, а поемеш ли 
властта, да правиш абсолютно същото и да предаваш избирателите си. 
 Разбира се, стратегическите интереси са дългосрочни и за 
осъществяването им може да се разработват и алтернативни стратегии. В 
САЩ в момента, след като става все по-ясно, че екипът на Буш се е оплел като 
пиле в кълчища в сбъркана от самото си начало стратегия спрямо тероризма 
като цяло и към Ирак в частност, се завърта системата от мозъчни тръстове и 
институти – да се разработи нова стратегия. Ако човек следи напрегнатата 
дейност на 10 от най-видните центрове, може да чуе как зъбните колела са 
приведени в ход. САЩ разполагат с уникална мрежа от аналитични звена, 
които в сътрудничество и конкуренция работят на най-високото ниво: 
стратегическото. 
 Русия няма тази култура на децентрализираната мрежа от структури за 
стратегическо мислене. В Русия начальник лучше знает! Но е също налице 
мощният интелектуален капацитет с чиято мобилизация, дори под мъдрото 
ръководство на Кремъл - да се разработи нова стратегия. Та дори две - 
алтернативни. 
 От тази ъгъл трябва да се разглежда издигането на двама от фаворитите на 
Путин като вицепремиери: Дмитрий Медведев (досегашният ръководител на 
президентската администрация) и Сергей Иванов (той запази и поста си на 
военен министър). 
 Това издигане не е просто указване на двамата най-реални кандидати за 
президент на изборите през 2008 г., а апробация на 2 стратегии за бъдеща 
Русия: либералната - на умереното, “меко” западничество, свързана с Дм. 
Медведев; и силовата - на умерения, “мек” национализъм, свързана със С. 
Иванов. 
 Западническата стратегия е продължаване и укрепване на пазарната 
икономика в Русия, но със запазване и засилване на държавния контрол над 
стратегическите суровини – нефта и газа (Медведев е No. 1 в “Газпром”). Тези 
суровини ще бъдат политически и икономически инструменти за въздействие и 
извличане на огромни печалби; а особени сантименти няма да има - 
панславянското братство и православната ос се заменят с “Лукойл”-ското 
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братство и с “Газпром”-овата тръбопроводна ос. А тъй-като цените на тези 
ресурси за навън ще се с пъти (3-4-5) по-високи отколкото за вътрешния пазар, 
по този начин руските стоки ще бъдат силно субсидирани, което ще ги прави по-
конкурентни, а жизненият стандарт на руснаците - по-висок. 
 Националистическата стратегия ще използва патриотизма за спойка на 
обществото и ще разчита на силовите структури (Иванов като Путин е 
“кагебист”). Демокрацията ще продължи да бъде ограничавана, но като 
политически свободи - личните свободи, не касаещи (пре)разпределението на 
властта ще се съблюдават. Моделът ще е близък до китайския. Разликата - там 
е властта на Партията, тук - партията на Властта. Идеята е да се ограничи 
заемането на ключови управленски позиции от случайни и некомпетентни хора, 
а демокрацията го допуска (България е пример за некадърници във властта -  
феноменът “обикновен водопроводчик управлява язовир “Тополница” се 
мултиплицира непрекъснато и то на все по-отговорни нива). В Китай партията 
отдавна вече не е идеологически конструкт: тя е резервоар от кадри, 
подготвяни за управление и хвърляни на все по-отговорни нива – да се 
доказват и така да израстват. 
 Медведев и Иванов имат ресурс да се преборят не просто за себе си, а за 
пътя, по който да поеме Русия. Путин ще направи избора. Той за всеки случай 
има 3-то асо – Сергей Собянин, бивш губернатор на нефтената Тюменска 
област, назначен за шеф на президентския апарат. Путин крие може би и 4-то 
асо. 
 България трябва да следи внимателно процесите в Русия – всяка от 2-те 
стратегии ще ни постави в много тежка позиция. 
 
 

За г-н Президента, 11.12.2005 г., Материал No. 206 
 При работата си над българския национализъм в контекста на националната 
сигурност се срещам с експерти, ангажирани с тази сериозна тема. Изводите са 
противоречиви и тревожни. 
 България не се населява от народ, който се грижи за своето духовно 
пространство. Българското общество показва реакции на поразително 
безгрижие към история, култура, идентичност. 
 Елитът се срамува от сантимента на националното (нашата българщина) и 
вместо естествената опция “и националното, и глобалното”, говори за “или 
глобалното, или националното”. Има критична маса обезбългарени водещи 
фигури в медиите, политиката и науката, размиващи националната 
идентичност. 
 Сред младите се пропагандират разединяващи образци на индивидуализъм 
и потребителство, на отказ от националното. 
 В Испания, Германия, Франция видях как грижовно и упорито водят 
учениците из музеи и галерии. А у нас - в София-ленд. 
 И на празниците се придава друг смисъл. 8 декември е вече само 
забавление, ядене и пиене. А висшите политици смятат, че точно така трябва. 
В това няма нищо лошо, лошото е, че е само това и не става дума за 
ангажиментите на младите към България, за съзиданието, интелекта и труда и 
равносметката. 
 Държавата няма политика към българите в бившия СССР и те губят интерес 
към нея. Но не е верен аналогът със случая с българските турци (не е съвсем 
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вярна и тезата на президента, която отчасти противопоставя отношението ни 
към “външните българи” на нашето отношение към “вътрешните не-българи”). 
 Налице е криза в българския етнос. Той не намира ценности около които да 
се обедини, затова отслабва, не може да играе ролята си на организиращ, 
сплотяващ елемент за държавата. 
 Демографската, идентичностната, моралната и други кризи са преди всичко 
кризи на българския етнос. Това не е просто една от етническите ни групи, та 
дори и най-голямата. Това е организиращият ни и определящ нашата 
идентичност етнос - носителят на нашата европеизация и модернизация. 
Нямаме друг етнос, който е изобщо способен да реализира тази мисия. 
 Българският етнос има специални отговорности за България и е гарант, че 
сме част от европейското пространство. Другите етноси трябва да признаят 
тази негова мисия. Това е знак и за съпричастността им с България. Евреи и 
арменци, значителни части роми, голям брой турци отдавна са я признали и 
приели. 
 Всеки може да запазва себе си етнически и културно, обаче пълноценният 
живот и реализация стават не с отчуждаване и отделяне от българския етнос, а 
с интегриране и сплотяване с него. Бъди в България циганин, турчин, 
мюсюлманин, но бъди български циганин, български турчин, български 
мюсюлманин. 
 Не бива другостта да е преграда и да се акцентира по-малко на общото, а 
пък повече на различията. Трябва да се съзижда не чувство отчуждение и 
другост, а на общност и приобщение. 
 Не бива да се задълбочава чувството у някои малцинствени групи, че 
държавата им е длъжна и им се полагат привилегии.  
 Това е и дискриминация с обратен знак за българския етнос. 
 Това че евреи и арменци са усвоили българската култура не ги прави по-
малко евреи и арменци. Който се дистанцира от тази носеща култура, остава 
само един етнически маргинал.  
 Обособяването, в гета и затворени селски общности дърпа назад 
етническите групи, а после държавата трябва да плаща за срива на жизнения 
стандарт, на културата и адаптивността. 
 Българският етнос (като етнос) няма никаква вина за каквото и да е негативно 
отношение към другите етноси – той отделя от залъка си за да помага на 
другите, прощава им крайности в политическото им и социално и поведение, 
дали властта с тях. 
 Когато говорим за демографски и образователни проблеми, трябва да видим 
тези проблеми сред българския етнос и сами за себе си. Защото от него се 
определя в най-голяма степен дали България ще е жизнен организъм с високо 
образование и здравеопазване, сиво вещество, качествено възпроизводство. 
 Трябва да работим за европейска идентичност на България. Но и Европа се 
опари от модела на мултиетническа мозайка, в която общностите се оставят да 
се развиват сами за себе си.  
 Европа е в криза от потребителство, хедонизъм, налагане на “ценности”, 
размили базисни черти на европейското съзнание. 
 Ако Западна Европа бе толкова социална, то е и защото със социалните 
мерки ние й бяхме коректив през Студената война  
 След падането на Берлинската стена Западна Европа не взе нищо от 
Източна Европа и това също е част от нейната криза. 
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 Обществата ни, в т.ч. нашето, има какво да дадат на Европа - модели на 
отношения, социални контакти и комуникации на общности на локално 
равнище, на родови и съседски връзки, битовата и приятелската ни 
взаимопомощ, преследването на малки изпълними стъпки, на общи малки 
цели, състраданието. 
 Т.е. в общата криза на културата е нужна култура на кризата и ние имаме 
образци ако не на глобално ниво, то на живеене в малки общности, на 
самоорганизация и безкористна подкрепа. 
 Това са само елементи, които искат да подскажат, че няма противоречие 
между национално и европейско. И че нашето, българското, не значи 
второсортно, архаично. Икономическият просперитет не е отрицание на 
идентичността, етнокултурното също има свой икономически аспект, своя 
икономическа цена. 
 
 

За г-н Президента, 18.12.2002 г., Материал No. 207 
 Пред КСНС и Съвета по сигурността директорите на служби рисуват картина 
за националната сигурност, различна от това, което те и много техни подчинени 
споделят в частен разговор. 
 Неофициалните мнения са крайни и с по-малко отговорност, но пък са по-
искрени и помагат да се сглоби истинският пъзел. 
 - За разлика от служебните доклади, тероризмът не се смята за главна, 
екзистенциална заплаха за България. Слагането му на първо място е дан на 
модата, знак за правилно говорене. В същото време готовността на страната за 
противодействие на терористичен акт и за реакция, ако такъв има, е крайно 
ниска. Терористичните групи ни считат за “мека”, уязвима страна/цел.  
 - Много зле сме с агентурата. Има общности у нас (арабски, ислямски, вкл. от 
българи, китайски), закрити за службите. Там може да проникне и организирана 
престъпност, и тероризъм… 
 - Полицейските и специалните служби са лошо оборудвани. С това ни знаят 
всички: държава, която най-малко инвестира в човешкия фактор (същото е с 
войниците ни в мисии). Никъде в Европа не е така разтворена ножицата 
“политически елит-хора в силовия сектор”. Едните тънат в лукс: скъпи коли, 
компютри и др., а другите нямат елементарни неща за защита и работа. 
Българските войници, полицаи, разузнавачи, анти-терористи и аташета зад 
граница се познават отдалеч - по “оборудването”. 
 - И въпросът не е в прословутата липса на пари. Държавата има вече доста 
ресурси. Говорим за приоритетите на тяхното изразходване. Те се определят 
от корупцията и влиянието на бизнесмени, които са част от кръгове и с 
престъпна дейност (“някои от тях нерядко са из коридорите на 
президентството”). 
 - Купуването на много и скъпа военна транспортна техника се оправдава с 
НАТО. В същото време в НАТО расте упрекът, че сме доникъде с 
модернизацията на армията и сме страна-членка, почти единствена не 
изпълняваща Целите на силите! 
 - Има нещо сбъркано в държава, в която всички знаят, че не й трябват 18 
транспортни вертолети, много по-големи от това, което се купува за мобилни 
армии. 6 от тях са за ВМС без да има скоро палуби, на които да кацат. На цена 
360 млн. евро… 
 Ето, драги учители поне 180 млн. евро хвърлени на вятъра. 
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 - Същото се отнася за циничния лукс да се купят 8 военно-транспортни 
самолета за 250 млн. евро при нужни ни max. 2-3! 
 Ето, мили онкоболни още 150 млн. евро хвърлени на вятъра. 
 - А тези 4 корвети за 400 млн. евро! Явно стратегическите ни интереси в 
дълбоките води на Световния океан диктуват това. 
  Ето, скъпи пенсионери и 600 млн. евро хвърлени на вятъра. 
 - Военни споделиха версия за огромните за страната сделки:  Мощни (най-
вече с лоби от алчни политици) бизнесмени карат държавата да дава 
колосални суми за военна техника. После много от техниката ще стои 
неизползваема в хангари (трябват пилоти и ГСМ, пари и войници за мисии). И 
най-накрая БА ще продаде техниката на безценица на тия бизнесмени! А те ще 
я препродадат или ще я използват в транспортните си фирми. 
 - Службите знаят много за организираната престъпност. И се смеят над 
напъна на прокуратурата, която говори пред Съвета по сигурността за някакви 
43 и други 17 “важни дела”, които са всъщност периферни. Защото 
организираната престъпност у нас е с мафиотски черти – тя се състои не от 
някакви си ОПГ, (организирани престъпни групи) от мутри-бандити, а има връх 
и той е в политическия елит. Над 40 политици в правителства и парламенти са 
засичани и документирани от службите, но за тях има чадър, тях не ги пипат: 
това е сговорът на политиците! 
 - Казват ми: “Събирате левчета със SMS-и, а всяка седмица с контрабанда 
по канали на замесени политици и бизнесмени от държавата изтичат повече 
пари, отколкото ще съберете”. 
 - И в източването на ДДС са “вътре” политици и бизнесмени.  
 Ето ги по-високите заплати на лекари и медицински сестри. 
 - Политици и бизнесмени се ползват и от “златната кокошка” в МРРБ: 
събирането на пътни и др. такси в Агенция “Пътища“.  
 С тия крадени пари ще се решат проблемите на инвалидите. 
 - Питаха ме: “За каква борба с организирана престъпност ще говорим, щом 
президентът отива на мероприятие на В.Божков! Все едно президентът Хувър 
да ходи на парти на Ал Капоне!”. Затова службите щели да хвърлят прах в 
очите на политиците и самите те да се правят на играчи и политици за да 
оцеляват.  
 - “Обаче, твърдят те, ние се правим на умрели лисици, ала в САЩ и Европа 
знаят абсолютно всичко и си правят изводи.” 
 - “Но политиците, каза директор на служба, да не забравят - списъкът на 
“фронтмени” а-ла Кюлев привършва, а спиралата е завъртяна; тя се храни с 
трупове. Идва времето, когато вече те ще са наред: за да платят данък общ 
доход за всичко, което сториха на България и на българския народ за тия 16 
години.” 
 - Една от службите, след като й писнало Софиянски да бъде прикриван, дала 
уличаващи документи на “24 часа”. Отказът за публикуване бил: “Не! От него 
идват по 50 000 за реклама!”. 
 - Това е един от тежките недъзи на Прехода: не само няма независима 
преса, а има преса, която най-малко отчасти е в ръцете на престъпни 
интереси, казващи какво да пише. 
 Според хората в службите мисията на държавниците ни е да работят за 
пречистването на държавата. Тази мисия започва с искането да знаят истината 
и с нейното публично изговаряне. 
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За г-н Президента, 25.12.2005 г., Материал No. 208 

 С навлизането в годината на президентските избори става все по-
внимателно взирането в изявите на президента. Голям брой коментари чух за 
интервютата му за “Дарик” и “24 часа”.  
 Никой не се съмнява, че президентът ще участва в изборите. Общо виждане 
е, че втори мандат е обсебило го желание и то ясно личи. Не се приемат за 
искрени намеци, че може да не се кандидатира - “освен ако някой го държи с 
нещо и го изнудва”. 
 Затова се приема от мнозина, че след като всички знаят, че ще се 
кандидатира, по-добре е да го каже ясно, за да не мъти съзнанието на 
политиците отляво. Увъртането не се приема добре, хвърля сянка върху него 
самия. Смущаващо е, че хора, уж дори от най-близкото му обкръжение, 
разнасяли слухове за отказ от участие в изборите и за “паника на потъващия 
кораб”. 
 Констатира се мощна подкрепа на президента за сегашното правителство. 
Предишното имаше реални резултати, за които президентът никога не се 
изказа така положително. Това още няма и един по-виден резултат, а 
похвалите на президента са прекомерни. Той оценява високо професионализма 
на всички министри, но се пита - какъв професионализъм вече показаха 
Близнаков, Мутафчиев, Чакъров, Вълчев, Кабил? Президентът не вижда ли 
някои много спорни назначения на зам.министри? И как някои министерства се 
превръщат в партийни губернии?  
 Субективизмът, оценяван като двоен стандарт се приема за следствие от 
съпричастността на президента към съставянето на правителството, макар че в 
тези 2 интервюта той твърди 2 взаимно изключващи се неща по този въпрос. 
Но независимо какво казва той, президентът и правителството са неразривни. 
 Голямо задоволство у президента от себе си личи за ролята му в завършека 
на учителската стачка. Учителското съсловие не е във възторг нито от стачката, 
нито от постигнатото и още неподписано споразумение, нито от заявеното от 
президента.  
 Но това е в частност, макар че ще даде рецидив и по-късно. Нещата са по-
принципни, дори философски. Ангажирането на държавния глава с един 
проблем е ангажимент на висшата ни институция в държавата. И тази намеса 
трябва да е насочена към по-фундаментални неща от 20-30 лв. към заплатите. 
Чрез нея е нужно да се търсят решения на основните проблеми на 
образованието. Иначе с тежката артилерия се трепят врабци. 
 В публичния дебат трябваше да се поставят такива въпроси като: за 
качеството на преподаването и качеството на ученето; за внедряването на 
цивилизационните кодове на модерното образование – владеенето на чужди 
езици и прилагането на новите информационни технологии в обучението - по 
всички учебни предмети и във всички възрасти; за необходимостта да се 
промени методиката за преподаване във всички часове и всички учебни 
предмети; за онова, което излиза на пазара в резултат на учителския труд; за 
неподготвеността за работа с деца със специални образователни 
потребности; за липсата на подготовка на учителите за работа в 
интеркултурна среда; за това, че държавата не желае да инвестира в 
допълнителна квалификация на учителите; за нормативната уредба, чиято 
философия е от 1970 год.; за модерната децентрализация на управлението на 
образованието – тя не се свежда до това кой назначава директорите на 
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училищата; за материалната база, която не отговаря на изискванията за 
съвременно обучение. 
 Стачката поначало бе обречена. А президентът не спомогна да стане ясно, 
че заплащането не е единствен критерий за по-висок социален статут на 
учителя. За 16 години е пропиляно изцяло уважението към учителя (това се 
видя при тази стачка - и народът, и гражданското ни общество се отнесоха 
твърде негативно към нея). Професията “учител” вече не е престижна и 
уважавана, тя не е привлекателна за младите хора, защото е ниско котирана, 
изключително натоварена, много отговорна. 
 Правителството е затова – да решава частните проблеми, а президентът 
трябва да мисли и работи на стратегическо ниво. 
 Не се приема тезата на президента, че е първият критик на прокуратурата. 
Всички знаят отлично каква ракова разсейка е Върховна прокуратура, що за 
личност с психически дефекти е Филчев, но никой не чу оценка на президента 
за дейността му. 
 Не е прав президентът и че най-добрата формула за новата участие в Ирак 
трябва да дадат военните. Те могат да дават алтернативи решения, но не и да 
преценяват политическите им аспекти. Мисията в Ирак е първо политика и там 
е възел от сложни и различни политически интереси (напр. Ашраф-Иран). 
 Изводите - президентът е уплътнил политическия си образ, обозначил се е 
като част от статуквото, работи в рамките на познатото, на шаблона, говори 
обтекаемо, дори банално и без сочни мисли и ярък български език, изглежда с 
10 години по-възрастен. Така прилича на утвърден и състоял се политик, за 
когото гласуват по инерция, защото стои добре (за кого друг?).  
 Този образ освен Плюсът, може да е Минусът, ако насреща излезе 
динамичен политик с харизма, с ярки, свежи послания, с визия, чувство за 
мисия. Това, което считат, че силно липсва на президента е обаянието на човек 
с мисия. За това обаяние е нужна мисия. Експерт го нарече “Втори междинен 
президент на очакването да се роди Лидер”. Ето Черупката, която трябва да се 
разчупи и ето Тенденцията, която трябва да се промени. 
 
 

За г-н Президента, 01.01.2006 г., Материал No. 209 
 При дискусията за демографската криза (но не само при нея) отново се 
вижда с цялата острота, че един от най-сериозните проблеми на българската 
държава е средното образование… 
 До 1989 г. това бе сфера на дейност с много успехи. Тогава образованието 
бе насочено към репродуктивното знание (т.е. възпроизвеждане на чужди 
мисли), с ограничена възможност учениците сами да правят изводи за нещата: 
или по-малко да мислят, повече да възпроизвеждат. Целта бе децата повече 
да знаят. Сега те трябва повече да могат. А образованието да ги прави по-
адаптивни и да има не знание заради самото знание, а по-голяма практическа 
приложимост на знанието.  
 Копирайки чужди модели, днес нямаме нито знания, нито тяхната 
практическа приложимост. Или образованието ни ще оцелее, за да има и 
знания, и практическата им приложимост, или с псевдо-реформи заради самите 
реформи ще стигнем до липса на знания и с наличие основно на умения с 
практическа насоченост - т.е. ще готвим работници и обслужващ персонал. 
 Ученикът трябва да се постави в центъра като личност, не като материал за 
работа. Реформата е не само закриване на училища и съкращение на учители; 
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не е само силен финансов интерес за нови учебници (всяка промяна в учебната 
програма по който и да е учебен предмет и за който и да е клас води до 
задължително издаване на нови учебници и учебни помагала). 
 Под всякаква критика е системата за оценяване на знанията и уменията на 
децата - за нея не само няма критерии, но тя не стимулира ученика към 
творчество и мислене (а към зубрене), превръща се в инструмент за 
демотивация, дори за репресия. 
 Така се получават гнезда (главно в по-големите градове) на по-качествено 
образование, а другите, масовите училища са гета, които не образоват, а 
обезпечават престоя в училище на учителите и учениците (да не се шляят 
децата по това време). 
 Възпитателната функция на училището бе зачеркната (т.к. училището 
образовало - за възпитанието си имало семейство и социална среда) от 
Веселин Методиев (най-големите беди на образованието са свързани с него 
- цялата му дейност бе насочена към превръщането на държавата ни от 
общество на знание към общност на “бачкатори” и трета ръка хора). Никой не 
оценява дейността на учителя от гледна точка на това - как възпитава. Не е 
странно – защото самото общество си няма ценностна система. Учителят е 
беден, в стрес и с изкривени ценности - училището не остава изолиран остров в 
страната. 
 Параграф 22: От училищата в педагогически ВУЗ-ове идват слабо 
подготвени ученици, съответно ВУЗ-овете предлагат на училищата слабо 
подготвени учители – некачествен продукт, без компютър,  чужд език и 
практическо обучение, с формална педагогическа правоспособност, без 
познания, необходими им за учителската професия. Те може и да имат 
научното знание (физика, филология), но я няма спецификата на училището.  
 Напр. слабо се познават проблемите на деца със специални образователни 
потребности: с увреждания и от малцинствата. 
 Все по-малко са младите хора, които по призвание избират да са педагози. 
Една част отпадат (като чувство за мисия) още във ВУЗ, а другата – после, 
виждайки реалностите в училище. 
 Те спират да се развиват, нямат финансовите средства, а и финансовите 
стимули - за да са компетентни. Няма работеща система за квалификация. И 
квалификацията е главно заради документа, без да променя компетентността 
на тези учители.  
 Да добавим и липсата на система за оценяване, контрол на качеството и 
инспектиране на учителите и директорите, както и отсъствието на система за 
преквалификация и пренасочване на кадрите в съответствие с изискванията на 
пазара на труда. 
 А кариерното развитие на учителите? Кариерното развитие въобще става 
национален проблем и президентът може да се произнесе по него. Налице е 
цинична политизация, корупция, непотизъм, безкрайно опорочено конкурсно 
начало; не се знае по какви критерии се става директор или се постъпва в МОН. 
 Децата учат в тежки битови условия, материалната база е от 70-те год., 
организирана за по-голям брой ученици, по-големи паралелки, по-големи стаи. 
И обзавеждането на кабинетите е от тогава, когато са направиха инвестициите 
в образованието. 
 Казва се – днес няма средства! Не, държавата има ресурси. Въпрос на 
приоритети. Но и в бюджета на МОН има ресурс -  стига да видим напр. 
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мрежата от обслужващи звена; ако тя се оптимизира, ще се спрат големи 
разхищения на хора и пари. 
 А каква е ролята на президента? Да работи за издигането на образованието 
като абсолютен приоритет на националната сигурност. Да работи за 
разбирането, че днес образованието не е разход, а инвестиция в по-доброто 
бъдеще на България. 
 Той може инициира национална дискусия за обсъждане на Стратегията за 
развитие на образованието, в която да участва широк кръг имащи отношение 
към образованието: институции, неправителствени организации, родители. 
Това е необходимо дори само по следната важна причина – броят на 
отпадащите от училище ученици достига вече до 15%, което застрашава 
възпроизводството на знанието и компетентността на нацията.  
 Образованието минава през всяко българско семейство. С Образованието 
се печелят (а и се губят) президентски избори. 
 
 

За г-н Президента, 08.01.2006 г., Материал No. 210 
 Западните медии, които нарекоха газовия спор между Русия и Украйна 
“първата война на 21 век” са изключително прави. Светът навлиза в 
конфликтите за стратегическите ресурси. 
 Тия ресурси са ограничени и изчерпаеми, цените им няма да падат. България 
също трябва да се замисли над този въпрос. 
 Всяка външна политика си има цена. Дойде ред на Украйна да заплати 
цената за русофобията на Юшченко и свитата му. 
 Прави са западните експерти като питат: ако Украйна откаже да плати 
високотехнологичната западна продукция по пазарни цени, а дава едва 25% от 
цената? И заедно с това започне да краде част от тази продукция, минаваща 
през територията й? Дали отговорът на Запада ще бъде наричан наглост, 
шантаж и тоталитарен похват? Или газова бухалка (вж. Иван Кръстев)? 
 Ала тези експерти на Запад са единици. Там преобладават двойните 
стандарти, шаблонът и предубеждението към Русия. 
 Когато при втория мандат на Елцин Русия стана суровинен придатък, тя бе 
добра, демократична, стратегически партньор. 
 Когато при втория мандат на Путин Русия иска да използва природния газ 
като външнополитически инструмент, тя е лоша и недемократична, не 
променила се от Иван Грозни и досега. 
 Мнозина определиха постигнато с Украйна споразумение за газа ако не като 
поражение за Русия, то най-много като реми. 
 Фактите? Формулата е алхимична. Русия искаше да продава газ на Украйна 
на цена 230 дол. за 1000 куб.м. И ще й продава точно на тази цена. Украйна 
искаше да купува газ от Русия на цена 95 дол. И ще купува точно на тази цена. 
Решението бе възможно за сметка на смесване с евтин газ от Туркменистан!! 
 Въпреки пропагандата, индиректен индикатор за победителя е фактът, че на 
Лондонската борса веднага след договарянето акциите на “Газпром” нараснаха 
с 4.6%, а капитализацията му - със 7 млрд. дол. И друго: споразумението е 
само за 5 години. 
 Близките парламентарни избори ще покажат кой е победил. 
 Разбира се, Русия проведе акцията грубовато, по мечешки. Това е част от 
нейните поуки. Поуката за Европа (и България) е, че зависимостта от руски газ 
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е станала прекомерна и това отваря пространства за руско влияние над 
политиката й (ни). 
 Обаче, както написа не кой да е, а “Times”: за Европа е вече късно да се бори 
със зависимостта си от руски газ. (До 2020 г. потреблението в Европа на руски 
газ ще нарасне с нови 50%). 
 И ние повтаряме постоянно мантрата за икономизиране на външната 
политика. Това “икономизиране” не е еднопосочен (от нас към тях) процес с 
еднопосочни (за нас) ползи. Когато сме активни на пазара на международните 
отношения, трябва да сме готови после да осребрим чековете за нашите 
разходи. 
 Не е нужно да се ходи в Ирландия, за да се види политиката й - изцяло 
съизмерима с мащабите и интересите на страната. Политика с национален, 
регионален и европейски акцент и по-скромно участие в голямата политика, 
според тезата: Ако това са глобални процеси, те много слабо ще зависят от 
намесата на държава, с ограничени възможности като нашата. А ако пък това 
са процеси, които зависят от намесата на държава като нашата, то те не са 
никакви глобални процеси, а конюнктура. 
 Икономизирането на външната политика започва най-напред с анализа: 
Цената на каква стратегия сме готови да заплатим? 
 Искаш Оранжева революция, държиш речи, охулващи Русия – това е твое 
право. Но няма как събраните на Майдана хора, прибирайки се по домовете, да 
плащат по-малко за руския газ от самите руснаци. Враждата си е вражда, но 
газът е с пари. 
 Отдавна съм писал образно: православната ос се заменя с “Газпром”-ова 
тръбопроводна ос (докато панславянското братство се заменя с пан-
“Лукойл”-ско братство). В 21 век алиансите от архаичен тип (НАТО) се 
заменят с алианси на потребители на стратегически суровини, главно нефт 
и газ. 
 Не, че ще стане точно така, обаче: Участваш в стратегически операции на 
копието на американските интереси – готви се да купуваш по-скъп руски нефт; 
Искаш американски бази на твоя територия, готви се да купуваш по-скъп руски 
газ. През 2010-а, т.е. утре,  изтича срещнатият с фанфари договор за руски газ. 
 Да си транзитна страна е важно, но понякога и то не помага.  
 Никой не оспорва важността на геополитическото положение на страната, но 
то е само предпоставка, възможност. Не е ли показателно как нито едно ново 
трасе не можа да мине през България, докато се хвалим, че за последните 100 
год. не сме имали толкова добри отношения с всички съседи. Какво като 
инфраструктура, комуникации, тръбопроводи ни донесоха те? 
 Доколкото може да се оцени, и този кабинет не се ползва с особено 
благосклонно отношение от Кремъл. Това се отнася изобщо за днешния 
политически елит. Казват, че като че ли все повече то почва да важи с пълна 
сила и за президента. 
 Колкото и слабо вероятно да изглежда това днес, не бива да се изключва 
възможността въпросът с руския газ директно или по-скоро индиректно да 
засегне президентските избори. Но по-нататък нефтът и газът ще 
преструктурират политическото пространство на страни като България със 
сигурност. Защото все повече ще нараства ролята на енергийната 
сигурност. 
 Това поставя на дневен ред нуждата от нови стратегическа визия и 
поведение по отношение на стратегическите ресурси. 
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За г-н Президента, 15.01.2006 г., Материал No. 211 
 Заплахата от птичи грип нас е реална. Затова тя трябва да бъде обект на 
сериозно внимание от страна на президента. 
 Дори птичи грип да ни се размине (както се размина ТОРС - Тежкият остър 
респираторен синдром - атипичната пневмония), въпрос на време е да ни 
връхлети друга пандемична заразна болест. 
 Преди време, в анализ на глобалните процеси, като една от водещите 
тенденции посочих “Нарастващата по разрушителен потенциал роля на 
природните бедствия, аварии, катастрофи, болести, които ще водят до 
мащабни стресови ситуации и ще изискват огромни средства за борба с тях. 
Разпространението на пандемии може да нанесе опустошителни икономически 
и човешки щети, не се ли овладее с адекватни, безкомпромисни мерки. 
Необходими са усилия за подготовка и възпитаване на населението за 
реагиране при кризи. Умението му за кризисно поведение и самоконтрол при 
криза са водеща предпоставка за справяне в екстремални условия и 
запазване на нормалния ход на живота, за минимизиране на човешките и 
материални загуби и надеждно функциониране на политическата система.” 
 Какво сочи анализът? Че е опасно да не трансформираме и адаптираме 
системата за сигурност, а да я караме по-старому. Че е много рисковано да 
мислим мудно и да действаме бавно. 
 Сега е нужен прецизен баланс в реакцията на президента. Щом цялата 
страна и обществото са разбунени, президентът не може да стои безмълвен. В 
същото време, ако президентът се “обади”, това може да довъзбуди големи 
страхове и паника. 
 Практическата рецепта е трудно да се подскаже. Научната е следната: 
докато един въпрос засяга националната сигурност, (тези въпроси са много: 
днес всичко е национална сигурност) - да реагира правителството. Обаче ако 
въпросът стане въпрос на националната сигурност, т.е. той се секюритизира, 
тогава президентът не може да не го “качи” на ниво държавен глава. 
 Границата е тънка. И много бързо може да се премине. Рано е днес за изява 
на президента, ала утре може да стане късно. 
 Първото, което може да установим за пореден път е: Ние не получаваме не 
просто надеждна, а каквато да е информация. 
 Президентът, не само не е предвиден в Закона за кризи, но у нас няма 
култура и традиции той да е надлежно информиран. 
 Националният пандемичен план е 108 страници. В него не е споменат 
президентът!! Президентът няма представител и в Кризисния щаб за 
посрещане на евентуална грипна пандемия. 
 Липсват дори каналите за реализацията на контакти. Докато не е станало 
късно, тези празноти трябва да бъдат запълнени. 
 Институциите даже са изненадани, като отивам при тях и им искам 
информация и питам: Какво става? Какво предприемат? 
 Нещо повече, радват се: А, има Бог! Добре, че се намесвате! Т.к. знаещите 
честни хора в институциите са близо до паника. 
 Западни структури (институции, фирми) също са с очаквания към президента, 
смятайки, че Президент - това значи много! 
 Значи освен за въпроса “информираност”, нека да мислим в посока: 
възможност на президента да “ръчка” правителството. 
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 Пример: от швейцарската фирма “La Roche” [имат финансов интерес, но 
само те произвеждат лекарство Tamiflu срещу ПГ] помолиха веднъж да обясня 
на кабинета, че не само трябва да отпусне пари за Tamiflu, а и да напише по-
скоро заявка до фирмата за доставка: защото опашката за 2006 г. се запълва.  
 При сгоден случай обясних това на Станишев. Той ми каза, това, което знаех: 
има решение парите да се отпуснат. Толкоз. 
 Националният пандемичен план (чакаше от август да бъде приет) и 
мудността на кабинета (типична за начина, по който действаме у нас) 
доведоха до това, че поръчаните 80 000 дози Tamiflu ще дойдат 2007 г.! А кога 
ще дойде птичи грип - Господ знае?! И тук не важи птичата поговорка “Куцото 
пиле Господ го пази”. 
 Държавата трескаво изкупува в аптеките 2 000 дози. Но току виж някой 
вестник затръби: Властта обезпечава само себе си! 
 Разумните държави имат 25% покритие на населението си с Tamiflu; ние - 
уж да са 25%; после 5%, а сега - 2.5% за 2007-а. 
 А Европа не вярва на сълзи: страните си стоят на опашката за Tamiflu и не 
отстъпват. Турция заяви 500 000 дози, птичи грип там взема първи жертви, 
обаче европейците й дават само 100 000. 
 - Системата ни за сигурност не е помръднала. Националната ветеринарно-
медицинска служба, която трябва да е на преден план е много долу в 
държавната йерархия, на подчинение на зам.-министър на земеделието (de 
facto: под властта на ТИМ). А европейската практика е на пряко подчинение на 
премиера. 
 - У нас има 1 вирусологична лаборатория за изследване на заразени птици 
и животни. Докато в братска Румъния те са 6… 
 - От 14 по-рано, днес в страната са останали 2 екарисажа, а нито един от тях 
не е модерен. Липсва политическа воля да се намери нужната площадка за 
такова съвременно съоръжение. 
 - Най-сетне се отпуснаха (но от бюджета на МЗ) 3.6 млн. лв. за борба с 
птичия грип. Това обаче е национална задача. Според някои експерти трябва 
да се създаде Национален фонд “Епизотии”. 
 - Всяка година грипът убива у нас 7-10 000 души. Пак според експерти, 
Здравната каса трябва да заплаща грипната ваксина поне на най-
застрашените възрасти (така се прави в Европа). 
 - Борбата с опасни болести като птичия грип изисква съзнателност,  
дисциплина, висока степен на организираност на обществото. 
 
 

За г-н Президента, 22.01.2006 г., Материал No. 212 
 Словото на Президента излъчи доволство. Но Държавата му не е толкова 
щастлива колкото своя Глава и си има проблеми. 
 Изводите на някои експерти за влиянието на Прехода върху психическото 
здраве на нацията са тревожни. Говори се за до 3-кратно нарастване на 
хората с психически проблеми (не се включват тук регистрираните в 
психиатрични клиники 250 000 души - частица от “айсберга на психо-болните), 
а става дума за “далеч по-голям брой хора с неврози, психози, психопатии, 
психогении, депресии и фобии”). Само депресираните са 12-14%. “Има 
сериозни пандемични психопатологични процеси: масова фрустрация и 
депресии, периодични масови истерии, обществена параноя и дълбоко-
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мащабни изкривявания на обществените нравствености и общественото 
поведение.” 
 Виждат се прояви на тези процеси: тревожност и а-нормална изнервеност, 
социална ленност, апатия, безволие, разкъсване на общностни и социални 
връзки, капсуловане и отчуждаване, пилеене на ценен социален капитал - 
доверие и солидарност. 
 Ерозира ценностната система на нацията. Трудът винаги е бил висша 
ценност, сега мнозина хора искат да им се оказват помощ и грижа, да 
получават пари, храни, дрехи - докато по-рано за българите получаването на 
социална помощ бе нещо, от което имаха силни етични притеснения, дори се 
срамуваха. 
 Корупцията стана нравствено приемлива масова практика: тя не е само 
политически (на елита), а е нравствен проблем. И с кражбите е така: те у нас не 
са вече нравствено укорими. 
 Борбата за оцеляване и стресът са причина за легитимация на 
ласкателството, хитростта, двуличието и нахалството: това измества извечни 
наши добродетели - доброта и достойнство, честност и дълг. Хората стават все 
повече циници, тарикати и егоисти. За тях все по-често всяка почтена постъпка 
е смешна и нелепа. Те мислят и планират само днешния ден; отнасят се по-
безотговорно към собственото и на държавата си бъдеще.  
 Засилват се зависимостите на хората; и не само социалните - от държавата, 
но също и от алкохола, цигарите, наркотиците.  
 Очевидно става търсенето на виновници извън нас самите - възцарява се 
сценарийно, заговорно и клиноведско мислене… 
 Нарастват омразите и комплексите вътре в обществото, ние сме образци на 
ходещи неудовлетворености и нещастни хора, излъчващи мъка и отчаяние, 
тъга, раздразненост и социална фрустрация и постъпващи незряло, наивно и 
първосигнално. Хората снижават претенциите си, отказват се от национално-
значими цели, обезкуражават се, стават трудно приспособими.  
 Всички проучвания ни показват като нация с най-негативната оценка за 
битието си и най-песимистично настроена. Може би има народностни 
специфики в такива настроения, ала дали не влияе и начинът по който (най-
лошо) си направихме Прехода?  
 Отчасти причина за тези реакции е че България 16 години се обезкървява от 
емиграция, изнася големи количества енергия, интелект и генофонд, 
фертилност и креативност, образование и квалификация. Обезкървяването не 
остава безнаказано - то поражда елементи на дегенерация, реакции на 
застаряващо население: примирение, демотивация, предразсъдъци: Така е 
било, така и ще бъде; Преклонена глава сабя не я сече; Няма ние да оправим 
света; Да би мирно седяло, не би чудо видяло. 
 Експертната препоръка е тревожна: държавният елит трябва да се погрижи 
за нормалния разсъдък, нормалните емоции и чувства, нормалната воля, 
активността, позитивните нагласи на нацията ни. Това също е инвестиция в 
доброто й бъдеще и в нейния човешки капитал. В тази насока трябва да 
помогнат образованието и науката, църквата и семейството, спортът, да се 
пропагандират практиките на здравословен начин на живот.  
 Нужно е да се утвърждават принципите на честното, почтено поведение и 
отговорното гражданство, дори на саможертвата. Нужно е нравствено 
възпитание, което да пречиства нравите. Трябва да се борим с националния 
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нихилизъм, да отстояваме патриотизма и да върнем националната воля за 
образование. 
 Експерти предлагат разработване на Национална програма за развитие на 
българската духовност и естетическа култура. Ние като общество не можем 
без ценности, без родолюбие, без чувство за общност, без етика, морал, чест, 
нравственост. 
 И у нас някой политик ще подхване темата за ценности и за нравствеността. 
Може би следващата революция в света ще е нравствената. Защото Западното 
общество твърде силно се е материализирало. А и защото едно от знамената, 
под които се обединяват антиглобалистите е борбата с безнравствеността. 
 Обществото ни показа до какво води липсата на нравствени опори. Трябва да 
започнем разговор: човекът да прави повече добро на хората, обществото, 
страната и да слага вечното над тленното, общото - над частното, всеобщото - 
над личното, да множи съзидателните си способности в името на високи цели.  
 Заболяването на социалната психика може да се установи с научни методи 
за диагностициране и да му се противопостави система за неутрализация и 
противодействие на личностните, нравствените и социалнопсихическите 
депресии и дисфункции на нашето общество. Като се заложи на национално 
значими, обединяващи задачи и позитивни ценности, цели и идеали. Защото 
не може да има щастлива държава с нещастен народ. 
 

 

За г-н Президента, 29.01.2006 г., Материал No. 213 
 4 години се ширеше всеобщото убеждение, че президентът ще се 
кандидатира за 2-ри мандат. У мнозина то се тълкуваше като главна цел, на 
която е посветена цялата му дейност. А от някои му се приписваше дори 
видима обсесия с 2-рия мандат. Напоследък има слухове, че подготовката за 
изборите при нас е на пълен ход и вече били събрани 10 млн.лв. (та даже 
евро). 
 Важното е, че каквото и да прави и да не прави президентът, то ще се 
пречупва през изборната призма. И той ще трябва да изказва мнение по всеки 
болезнен или просто важен проблем. Още повече, че има въпроси, по които е 
грехота да се мълчи. 
 ● Такъв въпрос е далаверата на “Ню имидж”. Стойността на земята, другите 
недвижими и движими активи на Киноцентъра е 110-130 млн. лв., а цената, на 
която се реализира сделката (под натиск лично на американския посланик) е 
11-13 млн. лв. Т.е. 10 пъти по-малко! Това си е грабеж посред бял ден, втора 
авиокомпания “Балкан”. Като политиците, позволили сделката знаят прекрасно, 
че собственикът на “Ню имидж” е нов Остап Бендер, защото е с фалирала 
фирма с 2 млн. задължения към държавата, но е регистрирал “Ню имидж” в 
съседна софийска община, без да му искат справка за свързани с него 
фалирали фирми (нещо, което е задължително за всеки, който иска напр. да 
отвори магазинче на пазара в Перник!). Съответната папка е на бюрото на 
финансовия министър – преди Велчев, а сега – Орешарски. Вместо държавата 
да вземе паспорта на Варод и да го сложи (Варод) на топло място, тя му 
харизва една перла! 
 ● “Ню имидж” - иди-дойди. Нито е първият, нито последният нагъл обир. Не 
бе ли практически “изнасилена” … държавата да си купи 18 (!) транспортни 
вертолета… Политиците ни като правило не са “навити” да воюват с пладнешки 
грабежи. Но това, което става в здравеопазването в момента граничи с хаос. 
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Не, то е хаос. В хаоса всяка палиативна мярка, дори в правилна посока само 
задълбочава хаоса. Камо ли серия от стъпки в грешна посока. 
 Болниците са пламнали. В друга страна това би довело до революция. Те 
минаха изцяло на финансиране от Здравната каса, без гарантиран фонд 
“Работна заплата” от Министерство на здравеопазването. Така лекарите ще 
вземат пари само от клинични пътеки. А парите по тези пътеки трябва да 
покриват разходите на болницата, разходите по лечението и да стигнат за 
заплати на лекарите. И лекарите се принудени да лъжат: да пишат, че се 
правят какви ли не изследвания и процедури, за да бъдат реимбурсирани от 
Касата. Или обратно - лекуват пациента (т.е. вече - клиента) с най-евтини 
лекарства или не му правят задължителни изследвания: за да икономисат пари. 
Всичко това - при лекуването. Профилактиката отива на кино. 
 На ДжиПи-тата са вменени прегледи, манипулации, които те не могат да 
правят или болните не биха им дали да ги правят. Кой ще позволи на личния 
лекар (който едва ли е и годен да свърши това) да му убоде подутия лимфен 
възел, за да вземе материал за изследване! Какво ще следва - ще бъдем 
залети с туморни образувания, за които ще прилагат скъпоструваща 
химиотерапия (ако не е вече закъсняла). Всъщност, не се знае още как ще 
финансират правените сега химиотерапии. Всяко трето или всяко четвърто 
семейство у нас има онкоболен. При онкоболните гаврата е пълна и тя се 
задълбочава още повече. 
 Много болници не знаят дали ще съществуват. А за банални заболявания 
колко хора от Перник ще ходят до София? Което значи, че ще минат на 
самолечение и ще си влошат здравето. 
 Пример как болниците в хаоса от грешни решения не знаят как да работят: те 
вече не могат да лекуват отравяния, защото трябва да имат договор с болница 
с Барокамера (а тя е скъпа) - такива има в София и Варна и помага в по-
редките случаи на въглеродни отравяния (инак баровци я ползват за други 
цели). При всяко друго отравяне (препил ученик в Перник - обичайна практика) 
болницата няма право да реанимира пострадалия. 
 И чудесният специалист Гайдарски е на път да се свърже с най-големия 
хаос в здравната система. Какво казват лекарите ежедневно: “Този умножи 
хаоса, а президентът само го крепи”!  
 Неотложно е време президентът да се срещне с лекарското съсловие, но не 
с върхушката, която е в “далаверата” и печели от хаоса, а с тия, дето 
ежедневно вадят кестените от огъня: да вземем Болницата в Перник и Детска 
хематология във Варна. 
 Тези два случая - частният и общият точно показват колко неподредена, 
хаотична, с лошо управление и силна корупция е страната ни. И колко много тя 
се нуждае от лидерство. Тема, която президентът най-сетне вкара в медийното 
пространство. 
 Президентът изглежда много официален и сух. За да смекчи малко 
възприемането му като символ на статуквото и част от партийния елит, 
президентът трябва да ограничи общуването с лъскави хора от държавни и 
псевдодържавни структури и да влезе в пряк контакт с обществото. Не с 
формални воаяжи из общини и заиграване с банкери и спортисти, а чрез срещи 
без посредници с автентични хора (не при него, а при тях) - лекари и 
онкоболни, учители, хора с увреждания и студенти, полицаи и военни, дребни 
бизнесмени. Така или иначе ще го винят, че прави избори - поне да види и ясно 
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да артикулира проблемите от Дневния ред на обществото. Защото последното 
му Слово показа, че и той все повече се разминава с този Дневен ред. 
 
 

За г-н Президента, 05.02.2006 г., Материал No. 214 
 Ако предишното правителство (КСНС също) се занимаваше основно с 
армията, Ирак и НАТО, то това се занимава с МВР. Спецслужбите засега 
остават встрани от процеса на реформи.  
 Всъщност те се реформират, но както сами решат или както ги по съветват 
отвън: ту от САЩ, ту от Англия, ту от Германия.  
 Иначе са още “черни кутии”. С изключение на най-висшите постове в 
държавата, за работата им съдим само от доклади, от справки и аналитични 
материали (а те не са нещо особено). В страните с ниска управленска култура 
се знае, че службите работят за отделни хора (властници), за разлика от 
страните с висока управленска култура - там те работят за институции. 
 В същото време в САЩ и Европа около службите ври и кипи. Те се 
реформират и реорганизират - и на Запад, и на Изток. (Да вземем Румъния - 
Бъсеску не се е спрял да ги “ръчка”, да ги кара да се размърдат, да се променят 
и работят по новому).  
 У нас има предубеждение към документите тип Стратегия и се смята, че те 
се приемат за да се отчете дейност. Или всяка малко по-дългосрочна програма 
се нарича Стратегия. Докато в подредените страни Стратегията е качествено 
нов поглед за предизвикателствата, очертават се принципите и подходите и се 
дават приоритетите и разпределението на отговорностите. 
 Ако е качествен документ, новата Стратегия е начало на нов етап от 
развитието на институциите и формира ново мислене за рисковете и целите на 
системата за национална сигурност. 
 Фундаментално е значението на Стратегията за национална сигурност на 
САЩ от 2002 г. С нея бе обявена Концепцията за изпреварващия (pre-emptive) 
удар. При нея ако се предположи за дадена опасност, че при определени 
условия и натрупване на потенциал, тя може да се материализира, то ние 
трябва да я неутрализираме на ранен етап (когато още не е ясно дали тя 
изобщо ще възникне). Именно тази Концепция бе поставена от Буш в основата 
на войната в Ирак. Втори въпрос вече е какви доказателства се търсят за 
възможността опасността да стане реална (в случая - оръжията за масово 
унищожение). В този смисъл не “грешките” на разузнаването (те бяха 
средството), а Концепцията е първопричината за тази война и неправилното 
стратегическо мислене на САЩ е в основата на възможния завършек на 
войната в Ирак като фиаско (“New York Times”). 
 Това показва високата цена на сгрешената стратегия. Но не по-малко 
грешно е да се работи без стратегия. Разработката на стратегиите е по силите 
на сериозни експерти. Да вземем подписаната за публикуване от Джон 
Негропонте, директор на националното разузнаване на САЩ “Национална 
стратегия за разузнаване. Трансформация чрез интеграция и иновации”. 
 Стратегията касае всички 15 разузнавателни служби на САЩ с основна цел 
да се подобри координацията между тях и да се повишат качеството на 
анализа, разпознаването на заплахите и се разшири сътрудничеството с 
партньорските спецслужби.  
 Сред задачите на разузнаването на САЩ важно място като ефективен 
способ за борба с екстремизма заема укрепването на демокрацията и 
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демократичните държави. Най-значимата мисия на службите си остава 
победата над тероризма в САЩ и зад граница. Ще се засилват оперативните 
и аналитичните отдели на службите. Ще се търсят нови пътища за проникване 
в терористични групи. Ще се предвиждат по-добре глобалните тенденции и 
събития - за да не заварят те САЩ неподготвени. 
 Стратегическите мисии според този Документ са следните: 1. Да се 
победят терористите, като се лишат от оперативните способности и се 
прехване инициативата чрез разширяване на свободата и демокрацията. 2. Да 
се предотвратява и възпира разпространението на ОМУ. 3. Да се укрепва 
демокрацията и се подкрепят мирните демократични страни. 4. Да се развиват 
иновативни методи по проникването във и анализирането на най-трудните 
цели и обекти. 5. Да се предвижда развитието на стратегическите угрози и се 
идентифицират възможностите за отговор, както и уязвимостта на лицата, 
вземащи решенията. 
 Ето и Стратегическите инициативи в Документа: 1. Да се изгради 
интегриран разузнавателен капацитет за отговор на угрозите за сигурността, 
съвместим със законите в САЩ. 2. Да се усили аналитичната работа и се 
изследват алтернативни подходи. 3. Да се интегрират и подобрят 
разузнавателните способности, за да отговарят на приоритетите и на нуждите 
на потребителите. 4. Да се привличат иновативни и ефективни кадри за 
службите. 5. Да се гарантира, че потребителите ще получават разузнавателна 
информация, от която се нуждаят. 6. Да се засилят старите и се установят 
нови връзки с чужди служби. 7. Да се въведат строги правила за 
обезпечаване на сигурността в сътрудничеството със службите от други страни, 
като всеки брани тайните си, а контраразузнаването на САЩ е агресивно [този 
термин беше въведен в новата “Национална стратегия за 
контраразузнаване“ на САЩ]. 8. Да се търсят новаторски научни и 
изследователски подходи, с които да се разширяват разузнавателните 
преимущества на САЩ. 9. Да се извличат поуки от успехите и грешките, за по-
добра готовност към новите заплахи. 10. Да се закриват програмите с неголяма 
или никаква полза и спестените средства се пренасочват към водещи и 
възникващи приоритети на националната сигурност. 
 
 

За г-н Президента, 12.02.2006 г., Материал No. 215 
 Доверието в институциите и политическия елит у нас достига такива ниски 
нива, че трудно може да се нарече “доверие” и е налице по-скоро устойчиво 
неуважение, сходно с отвращение.  
 А високият рейтинг на някои политици е повече резултат от негодността на 
опонентите им. В царството на слепите може и едноокият да е цар, обаче това 
не го прави достатъчно зрящ. 
 Демокрацията ни е в криза на легитимност. Институциите ни губят уважение 
и поради некомпетентност на управлението, и заради изпразването им от 
морал, нравственост, патриотизъм. 
 Това не е черногледство, а очевидност, която се “засича” от международните 
проучвания и масовите обществени нагласи. 
 Безпринципността, която съпровождаше съставянето, а сега и работата на 3-
та коалиция може да се окаже един ден (дано съм лош пророк) с критични 
последици за обществения морал. 
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 В кривото огледало на нашата “демокрация” и най-свестният политик може 
да е с изкривен образ: не е застрахован от това и президентът! Но по-важно от 
високия рейтинг е потенциалът за качествено лидерство. Или рутината и 
инерцията се смятат достатъчни? Избори можеш да спечелиш и защото 
другите са отчайващо слаби, и защото ти си най-силен, безалтернативен. 
 Убийството на сестричките от Пазарджик отново не бе онази капка, която да 
прелее чашата на нашето опомняне. Глупава и безотговорна е държава, 
виждаща това убийство изолирано и само като криминален случай! Умната, 
загрижена за себе си и обществото държава дава институционален и 
държавнически, не ведомствен и полицейски отговор на тази поредна безумна 
гавра с българските деца! Всяко убийство може да е предимно криминален 
случай, но дългата поредица от такива убийства е знак и предупреждение - 
какво става с бъдещето на страната!  
 От три години периодически и аз пиша да се свика КСНС за насилието на, 
сред и над младото поколение в България. Не, че КСНС ще реши този 
проблем, но такова заседание ще бъде ясен сигнал – държавният елит 
разбира, че това насилие е не само проблем на престъпността, а на 
националната сигурност. 
 И понеже то има корени в цялостната ерозия на държавата и обществото, и е 
свидетелство за болестта им, отговорът на това насилие не е на МВР, 
следствие, съд, а на държавата.  
 Държавата трябва да има политика. Ако Държавата мълчи (студентка от 
УНСС: “Мълчанието на овцете е по-страшно и от “Мълчанието на агнетата”), 
настъпва вакуум. В него се раждат догадки, спекулации. Само България не 
заяви своята позиция по карикатурите: специфичен тест има ли в страната 
Държава. 
 Държавата знае националните си интереси. Винаги, щом те са засегнати 
или най-малкото става дума за тях, тя реагира. 
 Нашата не прави това и защото загубва нравствеността си. Целият Преход 
е тържество на безнравствеността и премина в ограбване на чуждия труд, в 
ненаказуемост на насилието, с ерозия на държавността, отказ от българщина и 
патриотизъм. Ние сме единствената държава, в която политици и медии са без 
елементарни национални и държавнически рефлекси. Те първо (се) питат какво 
ще си помислят другите - САЩ, Европа, а не – какъв е националният ни 
интерес. Те най-накрая мислят за държавността, първо са загрижени за 
правата на бандита. 
 Такива рефлекси няма да се видят никъде другаде по света. Не напразно 
държава след държава в Европа ни задминават - макар че някои водеха войни 
(Словения, Хърватска, Сърбия). 
 Падението на нравствеността у нас се установява от учени. Т.е. то не е 
субективно усещане, а една обективна тенденция. 
 Как най-тиражни вестници, които ги чете цялото семейство, могат да 
обсъждат дължината на мъжкия полов член и ролята й в сношението (напр. 
“Труд”), или да се дават до подробности детайли за френската любов (вж. 
неделния брой на “24 часа”)!  
 Тая разюзданост, липсващите нравствени самоограничения, скрити под 
булото на свободата на печата, ни досъсипват като нация. Никъде по света го 
няма това нежелание да се спазва поне малко благоприличие. Това също е 
част от абсолютната абсурдност, която е превърнала България в най-
нещастната страна с най-песимистично мислещото и отчаяно население. 
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 Президентът може да постави въпросите на нравствеността в дневния ред на 
политиците, гражданското общество, хората. 
 Никой друг няма повече и авторитет, и дълг от него за това. 
 Един от тези въпроси е за пречистването на масовата преса от порнография 
и сексуална свободия. Не всичко е пари и не може да няма вътрешни задръжки 
от страна на медиите. Вече има сдружения на потребители на медиите, те 
могат да бъдат привлечени за тази кауза - тиражираната снимка на еректирал 
мъжки член също нарушава правата на гражданите! На Запад така не може. 
Там “бъка” от порнография, но не в сериозните издания и не така, че търсейки 
канали и прелиствайки пресата родителят да изпадне в най-срамна ситуация 
пред децата си. 
 На Запад принципът е друг: не порнографията и всяко друго извращение да 
се изпречи пред очите на човека (и децата му) неочаквано, а достъпът до тях 
да е въпрос на лично желание: защитени канали и сайтове, опаковани 
списания на най-горни рафтове, вестници, за които се знае, че са жълти или 
розови… 
 Президентът ще бъде подкрепен от обществото в подобни усилия. А и 
каузата с тях е много благородна, държавническа. 
 
 

За г-н Президента, 19.02.2006 г., Материал No. 216 
 Липсата на изявен конкурент прави президента много уязвим или поне главен 
обект на критики и коментари както в медиите ни, така и в разговорите в 
различни среди в нашето общество. 
 Това е едно безпрецедентно гледане под лупа. Проблемът с това гледане е, 
че се губи общата (много позитивна) оценка и се виждат твърде релефно 
детайли, които не са лицеприятни. 
 Не бива да се лъжем – и “бабуването” над правителството, и ролята на 
президента по отношение на ДПС ще бъдат сурово критикувани - негативен 
факт, чиито последствия не могат да се избегнат, а само да се минимизират. 
Опасението е, че има и дълбочинни пластове, които ще се появят в мига на 
самото гласуване. На 01.11.2001 г. във Варна, в Деня на будителите местна 
поетеса каза на пълната с няколко хиляди души зала – “Мълчим, като дават 
светинята “История славяноболгарская” на гърците! Из залата се разнесе 
неволен и спонтанен звук на огромна болка. И макар че по това време имаше 
притеснение: няма ли Бонев да изпревари Първанов за балотажа, за пръв път 
си казах - победата на Стоянов не е сигурна, защото освен рейтинг и медиен 
комфорт има памет; тя помни как е обидена и в решаващия момент - в тъмната 
стаичка може да прокрещи! 
 Обикновените, водещи тежко съществуване българи са сред най-
харесващите президента. Биха ли отишли те да гласуват масово: омерзени от 
политиката и отказа на управляващите от обещанията си? Все пак президентът 
е елемент от статуквото, а губещите от статуквото едва ли са мотивирани да 
гласуват. 
 Има още нещо, за което писах доста, особено в началото на мандата - 
особено честите, не-дозирани изяви на президента. Той вземаше участие в 
какви ли не събития, изказваше се по какви ли не въпроси. А трябваше като 
държавен глава да ходи преди всичко на мероприятия и да говори по събития, 
които са на най-високо ниво и показват ангажимент на държавата с тях. Това 
приучи хората, че каквото да и стане, президентът взема отношение по него. И 
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сега се берат плодовете на загубата на ясни критерии, на липсата на 
умереност, на свръхактивността. Президентът е “жертва” на избор: да говори 
много и за всичко. 
 Обществото, различни по пристрастия автори (и посланици!) се питат не 
защо Станишев и Пирински мълчат, а защо мълчи президентът - за зверското 
убийство в Пазарджик, за срамния и гаден скандал между Григоров и Филчев, 
за делото “Лим”, за “Карикатурната” война, за ядрената програма на Иран и 
т.н… 
 На фона на шизофреничното раздвояване на политиката: на повърхността 
усилия (имитация на усилия) за членство в ЕС, а под нея - влошаване на 
живота на хората и пълна липса на управляемост, законност и разумни 
реформи, президентът не може да остане незасегнат от негативните нагласи 
на хората. Идеята ми е, че е възможно развитие, при което президентът през 
цялата година ще губи от своята популярност (и защото всеки рейтинг на 
президента има поне ¼ кухост; и защото той ще дели рейтинга си с тия, които 
ще се явяват като опоненти). Затова трябва да се изработи стратегия, която 
ще му позволи да управлява спадането на популярността си и го направи по-
бавно, за да може да съхрани аванс, който ако не му позволи да победи на 
първия тур, да не постави под съмнение втория.  
 Все по-видно ще става, колко е грешно президентът да няма специалист по 
PR, а да разчита на хора, ловящи всяка негова дума и тичащи след събитията - 
вместо да вървят преди тях.  
 Друга грешка на президента е да има 3 външнополитически секретари и нито 
един - за здравеопазването, образованието и младите хора! Късно е, но не 
прекалено, екипът да се усили! 
 За да не се задълбочава разминаването на Дневния ред на хората и на 
президента, като елемент от стратегията, за която говоря (т.е. да се овладее 
спадането не толкова на рейтинга, а на уважението и доверието към 
президента) той трябва някак да покаже, че държи ръка на пулса на събитията. 
Може да се праща напр. негов представител - да присъства на съдебните 
заседания по най-болезнени дела като “Индиго” и “Лим”! Това не е намеса в 
работата на съдебната система, а едно усилие за повече прозрачност и знак 
за ангажираност на президента. 
 След грубата грешка да се назначи за омбудсман нарцис и неспособен за 
работа човек, президентът може да накара тази институция да се размърда по 
въпроси от обществен интерес. Същото касае и безполезната Агенция за 
закрила на детето.  
 Би могло ако не заседание на КСНС, да се свика заседание, с новия главен 
прокурор (за начало на мандата му: на Съвета за координация на борбата с 
престъпността по болезнения въпрос за насилието върху, сред и от младото 
ни поколение. 
 България ежегодно дава висок кръвен данък - стотици деца загиват от 
насилие и престъпност, от наркотици и катастрофи. Вместо да седи като 
сватбен генерал на скучни мероприятия, президентът трябва да слезе директно 
сред хората - напр. при родителите на деца, пострадали и загинали от насилие. 
Така не само ще е наясно какво става в обществото (докладите на службите са 
често слаби и манипулативни), но и ще помага на обществото да се 
самоорганизира. Сред тежките причини за анархията и неподредеността на 
държавата са слабостта на гражданското общество и корумпираността на 
самоназначили се за негови представители паразитни структури и фондации. 
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За г-н Президента, 26.02.2006 г., Материал No. 217 
 Насилието в Ирак - можещо лесно да премине в гражданска война между 
шиити и сунити, е апотеоз на тотално сбърканата стратегия на САЩ: стратегия, 
към която се приши и България. 
 Боб Хърбърт в “The New York Times” нарече ставащото в Ирак “фиаско”, а 
Буш - “уникум”, “най-лошият президент, който си спомняме и един от най-
лошите в цялата история на САЩ.” 
 Курт Вонегът написа току-що: “Лидерите ни са шимпанзета, пияни от власт. 
Ние станахме зависими от нефта и като много наркомани, те вършат най-тежки 
престъпления, за да осигурят последните, свършващи се вече остатъци от този 
наркотик.” 
 Станислав Лем също писа: ”Особеното у Буш е, че е глупав. Какво даде на 
Полша съвместното нахлуване в Ирак? Дупката от геврека. Защо трябва още 
да държим нашите войски там?”. 
 В “International Herald Tribune” Уилям Пфаф се присъедини към тези, които 
не са съгласни с виждането на Буш, че трябва да воюваме с джихадистите в 
Ирак, за да не воюваме с тях у дома. Повечето специалисти по контра-
тероризъм твърдят, че е вярно обратното – “Колкото повече воюваме в Ирак, 
толкова повече нараства броят на потенциалните терористи у дома.” 
 Събитията в Ирак дават обилна храна списъкът от подобни мнения да е 
дълъг - растящо насилие, 2 500 загинали и 16 000 осакатени американци, поне 
250 млрд. дол. пръснати от САЩ. 
 Обаче Бжежински и Фукуяма си струва да бъдат цитирани. Бжежински: 
“Политиката на САЩ най-вероятно ще ги доведе до изолация и до враждебност 
на света срещу тях, ще засили заплахата от терористични актове у дома, ще 
отслаби тяхното конструктивно влияние. Да ровиш с пръчка в гнездо на оси и 
да казваш гръмко: “Няма да променя своя курс!”, е пример на катастрофална 
некомпетентност на държавното ръководство.” И пак той: “Външната политика 
на САЩ след 11 септември се характеризира с крайно късогледство и 
недалновидност, сее извънредна паника и е твърде скъпоструваща, ако се съди 
по първите й резултати. Като цяло тя направи САЩ по-уязвими.” 
 Последната статия на Фукуяма беше преведена и у нас. Той пише за 
“порочната война” и за “долавящия се провал в Ирак”, обединили голяма част 
от света в яростен антиамериканизъм. 
 Фукуяма говори за нещо много важно - в днешната ситуация на качествено 
нови конфликти и източници на несигурност се чувства нуждата от създаване 
на нови организации, нужни са нови инструменти за управляемост на 
процесите – такива, които са много по-малко йерархични, много повече - 
мрежови. Мрежовото мислене и действие днес е особено перспективно - нов 
повод за констатация, че администрацията ни е от тип “20 век”. Такова е 
управлението, преобладаващото мислене в нея.  
 Че САЩ ще имат огромни проблеми в Ирак бе очевидно. За жалост 
България прояви историческия си сателитен синдром. 
 Опасявам се: увисналата във въздуха фраза “Аз не приемам тази война!”, 
няма да попречи президентът да бъде нареден в един списък на 
поддръжниците на САЩ в тая обречена война. 
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 Може да се окаже, че е пропуснат изключителен шанс като страна да имаме 
собствено лице в международната политика. А това моментално би направило 
президента ни държавник. 
 Работата е там, че се подведохме по стратегията на САЩ, типична за 
йерархичното мислене на 20 в. А времето е друго. Не може със стари методи 
да се справяш с нови конфликти. 
 Глобалните асиметрии в развитието, жизнения стандарт и перспективите, в 
технологиите и комуникациите ще водят до размиване или загуба на 
идентичност и оттук до объркване и озлобяване, т.е. до асиметрично 
насилие (в т.ч. тероризъм). 
 Ако човек се чувства дезориентиран, заплашен, жертва или лишен от 
идентичност, ако е със загубен социален статус и с висока степен на 
несигурност, с липса на обяснение на това, което става, със загубена 
предсказуемост, трудна ориентация в протичащите процеси, той - според 
Васил Проданов - лесно си изгражда Образа на врага, живее в свят, населен с 
врагове. 
 В такива условия хората леко се поддават на мобилизация и насъскване, на 
различни стратегии за конструиране на врага. 
 В подобни схеми обаче е заключен и огромен деструктивен потенциал. 
Конструирането на врага е със самовъзбуждащ ефект с голяма 
разрушителна мощ и сработва механизмът на самоподтвърждаващата се 
прогноза, при която действията, породени от опасението от определено 
поведение на Другата страна, всъщност накрая я довеждат до точно това 
поведение. 
 Ето затова трябва да се действа не йерархично, а мрежово. Трябва да се 
декомпозира представата за Опасността, да се деконструира Образът на 
врага, да се дезинтегрират масите - носители на сляпата стихия, на 
ирационалното, на омразата. 
 Западът - най-вече САЩ в борбата с тероризма, но и Европа  в 
“карикатурната война” правят точно противоположното като спомагат за 
масовата мобилизация на Мюсюлманския свят и за консолидацията му 
около инженерите на Образа на врага. 
 Това не са абстрактни разсъждения. Аналогични механизми на конструиране 
на образа на врага и на масова мобилизация сработват и у нас (“Атака”). 
Радикализирането е резултат от социалния дарвинизъм, липсата на 
ценности и лидерство. Да добавим тук зле прикритата омраза на Бойко 
Борисов към президента, която може би говори за вече изяснени амбиции?! 
 
 

За г-н Президента, 05.03.2006 г., Материал No. 218 
 Засилва се тревогата, че президентът действа реактивно и коригира в 
движение поведението си, върви след, а не пред събитията. И все още смята 
за главната писта, по която може да бъде надбяган (умерено) 
националистическата, а не анти-партийния, не-системния кандидат, 
отрицателя на статуквото.  
 Поради тази преценъчна грешка, президентът в серия слова преиграва с 
национализма. Това се възприема за индикация къде той чувства своята 
слабост или дори като гузна съвест. 
 Адекватно, интуитивно реагира Бойко Борисов. Той настоява “Трябва да 
търсим промяна на това статукво”! Бойко отличава ясно причината от 
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следствието и целта - от средството. У него национализмът (“хора с различен 
етнос, но които знаят, че в България живеят българи”, или “да защитаваме 
българското и националното”) е опаковка, игра на тънката струна на хората. 
 Вярно - национализмът има голяма мобилизационна сила, но по-важното е, 
че огромен дял от българския народ прави в момента крайно песимистична 
равносметка, осъзнава се като “прецакан”, измамен и ограбен от т.нар. 
демократичен преход.  
 Според нашия народ са изчерпани политическите проекти на досегашното 
партийно представителство. Това беше осъзнато по-рано, ала заседяването в 
опозиция на БСП бе една скрита надежда, базирана не толкова на кадровия й 
ресурс, оказал се слабичък, а на очакването, че се е поучила от грешките си. 
Но БСП почти си направи харакири с 3-та коалиция, още повече, че търпението 
на хората да видят - дали новата власт няма да промени нещата към малко по-
добро, се скъсява като време. 
 Към края на мандата се вижда - президентът не използваше оптимално своя 
екип, затваряше се в тесен кръг хора, които са ехо на неговите мисли и его, 
разтварят се в указанията му, не дават алтернативния поглед, не обичат да му 
казват истината. Президентът може да стане най-голямата заплаха за себе си. 
 Колко по-различно би било, ако президентът бе надал ухо за 
предупрежденията да не “бабува” на сегашното правителство! Сега имиджът му 
нямаше да бъде толкова тревожно напукан. 
 Или ако бе осъзнал: “Атака” е само термометър, измерващ температурата 
на обществото. Затова трябва да се “справим” не с термометъра, а с 
дълбоките причини за температурата. 
 Или ако се бе съгласил по-рано да започне да се дистанцира от 
правителството или поне да не го хвали. Рязката смяна на мнението не може 
да не роди аналози за “Боянските ливади”.  
 Добре би било ако президентът излезе от самовъзприятието си като 
безспорен (и непобедим) кандидат, какъвто вече не е. 
 Добре е да не разглежда правителството като един и единен екип. Първо, 
защото то не е такъв екип, а механичен сбор – близък до феодали в 
министерствата си. Второ, защото той трябва да подкрепя не правителството 
по принцип, а действия - ако те са добри. И да критикува също не по принцип - 
имало отстъпление от предизборни обещания (коалицията такива не е заявила 
- те бяха като орел, рак и щука), а по достойнство. 
 Президентът се цака с Волен с цитати от Левски, а трябва да търси 
противодействие на духовната и материална мизерия, да създава 
обществена среда, която да промени приоритетите на политиката ни - към 
инвестиции в човека, в образованието, здравеопазването, науката, високите 
технологии, екологията. 
 Това е национално отговорният президент, а не този който заобиколен 
само от шепата елит използва наизустени цитати. 
 Президентът едва ли ще спечели, ако се яви като независим кандидат. Така 
той няма да заблуди никого, че е независим, но ще отблъсне свои избиратели. 
Без това доста от сравнително възрастния и ляв негов електорат казват: “Беше 
против НАТО, стана за НАТО; беше против войната в Ирак, стана за войната в 
Ирак; беше против ДПС, стана за ДПС. Е, беше за БСП, сега може против нея 
да стане - има ли принципи този Първанов?” 
 Важно е президентът да спре да взема страна в споровете на 3-та коалиция 
с опонентите й, а да действа като глава на страна, която влиза в ЕС: да 
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говори за това, което чака хората след 1 януари, да ги подготвя за новата 
среда и изискванията й, за еврошока, който народът ще изпита. И най-вече 
младите. 
 Младите са централна таргет-група, към която президентът трябва да 
насочи вниманието си. Други например са - хора с увреждания, учени, 
онкоболни, българи, емигрирали на Запад. Някои групи хора могат да са с 
единно поведение и затова да се спечелят компактно; други групи хора са 
разделени, както е разделено обществото и да ги “атакуваш” няма голям 
смисъл. 
 Щом политиците имат дневен ред, различен от дневния ред на обикновените 
хора, то президентът трябва да каже какъв е дневният ред на хората и да 
разкара този казионен шлейф от структури, паразитиращи върху него. Другояче 
щеше да звучи словото му, но не пред анемичния казионен КНСБ, а очи в очи с 
редовите лекари, учители, учени, шивачки, дребния бизнес. И то по-скоро, а не 
в предизборната кампания. Така ще даде трибуна да се чуят реалните 
проблеми, реалният дневен ред; ще се позиционира спрямо статуквото и ще се 
отдели от него. 
 За разлика от Петър Стоянов, който започна свободното падане в самия 
край на кампанията, сега президентът като че е вече в процес на свободно 
падане и трябва да приеме това. Ако този процес не може да се избегне, то 
поне да бъде управляван. 
 
 

За г-н Президента, 12.03.2006 г., Материал No. 219 
 Корупционните навици и криминализираното съзнание силно са покварили 
политическия ни елит и държавното управление. 
 Вече можем да направим извода, че новото правителство не е променило 
ситуацията и на йота! Старите схеми действат, старите канали функционират. 
Въпросът е само доколко БСП-министри, депутати, областни управители са се 
вписали в тях. 
 На границите ни се граби като за последно - митница, пътни такси (това там 
е истинска мафия), ветеринарен контрол, КПП. 
 Постоянната комисия за защита на населението е в стихията си. Чрез нея 
ДПС (най-вече) усвоява огромни средства, но без това да подобри на милиграм 
уязвимостта на страната. А утре президентът отново ще апелира да й се 
отпуснат повече пари. 
 Порочната система 8:5:3 превърна даването на крупни суми за назначения 
на държавни постове в развихрила се практика. 
 Невероятно голям брой институции са заети с несвършващи ремонти и 
преустройства: безотказен корупционен механизъм. 
 На фона на атмосферата, в която онези, дето “не вземат” са черни овце и 
корупционната среда ги изхвърля (или смачква) като чуждо тяло… 
 Освен Митниците, МО е сякаш другата институция, която по толкова 
мащабен начин ощетява държавата. Може да се каже, че нито една значима 
сделка през последните 3-4 години не е сключена с отчитане най-напред на 
нуждите на националната ни сигурност, а водеща роля са играли само 
комисионните.  
 В една или друга степен това се отнася и за “Пилатус”-ите, и за фрегатата, и 
за “МиГ”-овете, транспортните самолети и т.н.  
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 И да имаше по-добра оферта, тя биваше проваляна, само защото някои 
хора по веригата вече бяха взели комисионните.  
 С някои сделки държавата е натикана в безобразна финансова авантюра, от 
която губят всички, не само армията.  
 Новите играчи в отбраната се намесиха: за да вземат и те от пая, с което 
оскъпиха сделките, разказвайки басни за офсета. 
 Ако МО е върхът на корупцията в страната, то върхът в МО е сделката за 
възстановяване и модернизация на вертолетите Ми-17 и Ми-24! Многократно 
съм бил питан: защо президентът и върховен главнокомандващ на 
въоръжените ни сили мълчи? 
 Сделката за вертолетите е потресаваща илюстрация - какво представлява 
страната ни, колко разядена е тя от корупцията. 
 Вероятно тази сделка някога ще влезе в нашата история - като нагледен 
пример за прокарване на огромно безобразие с мълчаливата подкрепа или 
пасивното отношение на мнозина фактори, в т.ч. правителство, парламент, 
президент, съд и др. 
 А сделката не може да се реализира защото “спечелилият”, израелската 
фирма “Elbit Systems” (ES) няма задължителния сертифициращ документ от 
производителя, държащ правата по ремонт на вертолетите: 
ОКБ”Миль”/”Рособоронэкспорт”. 
 Нещо повече, руснаците уведомяват министър Свинаров, че считат за 
безперспективна работата с фирма ES по въпросите за модернизацията на 
вертолетите - в интерес на нашето МО! 
 ES трябваше да бъдат изгонени от България просто поради факта, че като 
кандидатстват в процедурата за възлагане, те прилагат фалшифициран или 
съчинен документ, с който искат да докажат, че имат нужното споразумение с 
руската страна!  
 Но директорът на Федералната служба за военнотехническо сътрудничество 
ясно и писмено декларира, че не са пращали каквито и да е писма на ES, 
касаещи офертата за ремонт и модернизация на вертолетите Ми-17 и Ми-24 за 
нашите ВВС! 
 И няма значение, че самият министър на отбраната на Русия Сергей 
Иванов, образно казано, ни показа жълт картон. Както и че в някои страни в 
Европа (напр. Румъния), а и в Латинска Америка ES търпи провал в подобни 
начинания. Само ние сме държава на големите комисионни и голямата 
безотговорност! 
 В тази машинация (чрез две последователни мнозинства) е de facto 
съучастник парламентът, толериращ безотговорното поведение, от което 
страната ще претърпи големи финансови щети (защо не и човешки жертви от 
лошо свършената работа от ES) и ще се забърка в шумен скандал с Руската 
Федерация. 
 В машинацията е въвлечен Върховният административен съд, който става 
също очевиден съучастник. А това идва да покаже каква ни е съдебната 
система. Не напразно от Европа - по повод концесията на летищата в Бургас и 
Варна ни питат - как така държавата не може да влияе на Съда, а ТИМ може? 
 В играта влиза и Комисията за защита на конкуренцията! 
 За капак МО превежда на ES 8.6 млн. евро по Договора, без той още да е 
влязъл в сила! Не е подписано и офсетното споразумение - задължително 
според законодателството ни! 
 Един крещящ пример за загнилостта на цялата ни държава?! 
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 България е страна на повсеместна корупция и крадлив елит. 
 Това не е преувеличение или черногледство, то е реалност. 
 Много скоро, особено на фона на изборите, а президентът отива към тях с 
твърде спаднала електорална подкрепа (да не се бърка с рейтинга, 
съдържащ доста кухост!) има опасност да бъде направена на пух и прах 
неговата и без туй съчинена теза, че това правителство е първото, което 
демонстрира ясна политическа воля да се справи с корупцията и 
престъпността.  
 Това ще наложи президентът да почне да назовава нещата с истинските им 
имена, за да не изпадне в нелепо положение. 
 

 
За г-н Президента, 19.03.2006 г., Материал No. 220 

 Администрацията в страната е минала вече критичния праг от некадърни и 
некомпетентни хора, които тя може да понесе.  
 Такова е положението и на държавно, и на общинско ниво. При всяко 
завъртане на властта след избори, партиите дават постове на кохорти готови 
за всякакви длъжности кадри. И се бъркат тотално компетенции с 
компетентност: човекът, заел поста смята, че има и компетентността, която 
постът изисква. 
 От една страна, това снижава критериите, по които се влиза в списъците от 
партийни кандидати за постове, власт и пари. 
 От друга страна, така се утвърждава още по-силно идеята, че 
администрацията е синекур и е източник на блага и доходи. 
 От трета страна, по този начин администрацията все повече се раздува, за 
да стигне днешните просто перверзни размери. 
 От четвърта страна, подобен партиен натиск отвън е като грубо бутало, 
изтласкващо навън компетентните експерти. 
 Прекалено деструктивно е влиянието върху кадърните кадри (може би 
случайно, но кадър и кадърен са сходни думи) при назначаване на средни 
ръководни постове (шефове на отдели и дирекции) на парашутисти, не 
работили и ден в системата.  
 Това поражда огромни огорчения и тихи псувни към властта. Количествените 
натрупвания от навлеци дават злокачествени промени. Кадърните си отиват, 
или се стаяват, или саботират. 
 Някой ще каже: хората се назначават чрез конкурс! В 90% от случаите 
конкурсите са абсурден цинизъм. Кандидатът, който ще спечели се знае, знае 
какво ще го питат и изкарва 99 т. от 100 - както зле говорещо български 
момиче при Кабил! В МОН пък друго такова момиче пише “очилище” и 
“убичам”. Казах за трето момиче, което ще съветва в управлението при 
бедствия. 
 Днес не е нужно и дори не е престижно да можеш и знаеш. У нас има други 
писти, по които можеш да се издигнеш - да си от някоя влязла във властта 
партия; да си нечия любовница или любовник; или близък на големец; да си 
слуга или измекярин на национална или местна мутра; да си платиш за 
мястото… 
 Не звучи никак приятно, но това е най-реалната ни реалност. У нас вече няма 
ясни критерии, по които може да бъде сложен на даден пост даден човек. 
Както сме над критичния праг на некадърници в администрацията, така сме 
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над критичната маса от онези, които заемат високи постове и длъжности, без 
да имат нужните способности да управляват хора и процеси.  
 Това въздейства тежко и не само нанася огромни морални и материални 
щети на държавата, но и изключително силно демотивира нормалните 
хора, изкривява психиката им. Те не виждат смисъл да се развиват, ако без 
партийна подкрепа, непотизъм или корупция не могат и крачка да мръднат 
напред. 
 Системата в администрацията все повече се развива така, че да разбива 
съдби, да мачка качествените хора, да изисква от тях оцеляване и напредък - 
но чрез съвсем други качества. 
 Щом назначат некомпетентен шеф, той си води свои или се обгражда с 
такива хора, че те да могат по-малко и от него, т.е. некомпетентността се 
мултиплицира и над можещите пластът е още по-плътен. Това е най-типично 
за ДПС: при тях нещата се задълбочават, защото изкуствено е стеснено 
множеството хора, от което те набират кадри: главно хора от турския етнос, 
или мюсюлмани, или основно пяната от българи-кариеристи. 
 Системата 8:5:3 стана троянският кон, с който ДПС вредом превзе 
крепости: дори в Перник, дето няма турци, пъшкат под гнета на ДПС (но в 
ДПС-бастионите системата не се прилага)! 
  Някои институции са напълно депесезирани. ДПС инжектира в тях тотален 
непрофесионализъм, а алчността на кадрите им е пословична (е, не си 
поплюват и кадрите на другите партии). 
 Някъде щетите от този непрофесионализъм се виждат бързо (напр. при 
наводненията), но има други сфери (изсичането на горите, съсипването на 
морска и речна флора и фауна - ДПС е  завзело по места на Агенцията за 
рибарство и аквакултури), в които безобразията ще лъснат с огромна сила 
малко по-късно. 
 В доста структури гневът е силен, защото нормални българи не се пускат на 
курсове за езици и квалификация, а се праща определен контингент: турци 
(или българи, записани в ДПС). 
 И понеже ДПС неотклонно, по етнически признак, настанява хората си в 
администрацията, а там се изисква образователен ценз, от 5-6 години някои 
колежи и университети се намират под жесток натиск - да щамповат 
дипломи на кадри на ДПС (доста ректори и декани, които могат да разкажат 
доста неща). 
 Това, за което едни плащат с години, нерви и пари, други по този начин 
получават даром. Има учебни заведения, където ходят не хора от ДПС, а се 
разнасят студентските им книжки. 
 Още нещо за образоваността (“образоваността”): колкото по-образовани са, 
толкова пò се усилва турската им идентичност. 
 Каква да прави президентът? Въпреки изборите, а по-скоро поради тях, той 
трябва да постави диагноза на този проблем.  
 И да настоява - така, както е на Запад, да има ясни правила, с които под 
определено ниво (политическите и напр. висшите позиции), кадрите в 
администрацията да съхраняват местата си, за да не се тресат при всеки 
избори и да не се обезкървява управлението - там, дето са експертите, тия, 
които осигуряват ефективното изпълнение на решенията и с които държавната 
машина работи като добре смазан и организиран механизъм. 
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За г-н Президента, 26.03.2006 г., Материал No. 221 
 Публикацията на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ 
несъмнено е събитие от много голяма важност.  
 Стратегията за национална сигурност не е със силата на обвързващ със 
своите норми закон в системата за сигурност на САЩ. Но тя показва на 
структурите в тази система стратегическата визия на администрацията. 
 Със закон от 1986 г. е решено Стратегията за национална сигурност да 
бъде преразглеждана и публикувана ежегодно. Но от 2002 г., когато излезе 
“онази” знаменита Стратегия за национална сигурност на изпреварващата 
(preemptive) война, това е първата Стратегия за национална сигурност. Най-
вероятно, вместо да се пренаписва всяка година, Стратегията за национална 
сигурност ще бъде подготвяна по веднъж във всеки мандат.  
 Стратегията за национална сигурност-2002 е в основата на това, което се 
случи в Ирак - като идеологическа стратегия, направила грешни изводи от 
верни предпоставки и твърде силно зависеща от информацията, с която ще 
разполага държавното ръководство, когато взема решение за изпреварваща 
война. По принцип, стратегията за изпреварващата война е рязък завой от 
“великата” стратегия   за възпиране и сдържане, донесла победа в Студената 
война.  
 При превантивната война опасността е и зрима, и оценима (пред теб е 
другият каубой, той може да те застреля и затова ти стреляш пръв - 
превантивно). Докато при преемптивната, изпреварваща война ти трябва да 
прецениш: че е възможно опасността да ескалира и да достигне мащаби, 
които могат да те застрашат и дори да поставят под въпрос твоето оцеляване 
и интереси (това е все едно да предположиш, че онзи човек, дето е засега 
като точка там, до хоризонта, може да дойде до теб, да се окаже въоръжен 
каубой и да иска да те застреля - затова е най-добре изпреварващо да го 
убиеш още сега!). 
 Ала предпоставките са верни, защото наистина днешните врагове могат да 
се сдобият с оръжия за масово поразяване или с такива, с които да ни 
нанесат особено сериозни щети.  
 Стратегията за национална сигурност е отговор на трескавото 
разработване от доста водещи think-thanks в САЩ на коренно различни 
външнополитически стратегии-алтернативи на неоконсервативната, 
преемптивна стратегия на Буш-Чейни-Ръмсфелд-Райс-Улфовиц-Болтън. 
 Стратегията за национална сигурност потвърждава доктрината за 
изпреварващата война: в условията на самоотбрана, не се изключва употреба 
на сила - преди САЩ да бъдат нападнати и дори и да не се знаят времето и 
мястото на евентуалната атака на врага. В Стратегията за национална 
сигурност можем да усетим схващането (донякъде параноично) за САЩ като 
“обсадена крепост”: “Ние сме в ранните години на дълга борба, подобна на 
тази, пред която страната ни се изправи в ранните години на Студената 
война”. Иначе Стратегията за национална сигурност се самоопределя 
пресилено “като идеалистична по отношение на целите и като реалистична 
по отношение на средствата.” 
 Harlan Ullman, архитектът на Стратегическата операция “Шок и ужас” твърди: 
Да следваш стратегията на изпреварващата война, като я поставиш на 
централно място е огромна грешка. Thomas Donnelly от American Enterprise 
Institute смята: Нека да разберем смисъла на изпреварващата война - тя не е 
просто изпреварващ удар; това не е краят, а началото на операцията. 
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 Стратегията за национална сигурност е скучен и слаб документ. Прав е 
William Pfaff да пише в “International Herald Tribune”: “интелектуалната нищета” е 
най-поразяващото качество в СНС, а целта на Стратегията за национална 
сигурност е да заплаши Иран, точно както предната Стратегия за 
национална сигурност заплаши Ирак. Единствената “стратегия”, която се 
виждала в Стратегията за национална сигурност била: Администрацията на 
Буш иска да управлява света. Заключението на W.Pfaff е: Този документ е 
нелеп като съдържание; той е оскърбителен към другите страни и е 
неосъществим в декларираните цели. 
 И Anatol Lieven в “The Financial Times” е остър: принципът в Стратегията за 
национална сигурност е като виц от времето на Брежнев: Дръпнете 
перденцата в купето и си представете, че влакът ви се движи. Точно така 
официалното мислене в САЩ за 4 години не се е променило. 
 Ето ги следните пет основни пункта на Стратегията за национална 
сигурност: 1. САЩ трябва да бъдат силни и да живеят в сигурност. Но те са 
във война и победата над терористите е най-силното предизвикателство. 2. 
Стратегията на САЩ за победа на терористите включва и стратегия за победа 
и над ненавистническата им идеология - с позитивната кауза на свободата и 
демокрацията. 3. Свободата и демокрацията не са просто средствата за една 
цел; те са цел на политиката за гарантиране на сигурност и просперитет. 4. 
Сигурността и ефективната демокрация ще допринесат за реализация на 
стратегия за развитие, с която да подобрим живота на хората в целия свят.  5. 
Общността на ефективните демокрации може най-добре да намери отговор на 
сериозните регионални и глобални предизвикателства на нашето време. 
 Стратегията за национална сигурност определя Иран като най-
сериозната заплаха за САЩ.  
 В Стратегията за национална сигурност има лека преориентация от 
“твърдата” към “меката” сила: от военните средства към развитие и борба с 
бедността. Да, водим война с тероризма: “трябва да победим терористите 
навън, за да не се изправим лице в лице с тях у дома”. Но се пише и за 
атакуване на причините, които пораждат тероризма. 
 В Стратегията за национална сигурност има “утешителни награди” и за 
НАТО (значението на Алианса!), и за ЕС (идеята за "transformational diplomacy” 
на Кондолиза Райс"). Но камъчето е изплюто - структури като ООН и НАТО 
понякога са по-малко ефективни от “коалиции на желаещите”. Много 
показателно е, че Балканите и Черноморския регион практически липсват в 
този уникален стратегически документ. 
 

 
За г-н Президента, 02.04.2006 г., Материал No. 222 

 На студентите казвам, съвсем не на шега: “ЕС няма да ни се размине!”. ЕС се 
приближава към България със страшна сила. 
 Колкото България трябва да полага огромни усилия да не би да не я приемат, 
почти толкова сложен е и проблемът на евро-чиновнишките и евро-
бюрократични политици – как да “усучат” нещата, та хем да ни приемат (което 
мнозинството от тях явно не смее да не направи), хем някак си “да съхранят 
лицето си”. Може би България и Румъния са последният консенсус между 
“идеалистите”, които смятат, че географското и политическото измерения на 
Европа трябва да съвпаднат, и “прагматиците”, виждащи чрез нашите две 
държави износ на европейската си граница по-далеч от същинска Европа и 
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обезпечаващи я така с погранични “племена” и санитарен кордон - които да я 
пазят. 
 Ако системата няма стратегия за преодоляването на кризите си, тя (за да 
спечели време) ги изнася в периферията или си “добавя” периферия; с други 
думи - тя се разширява. Напр., в Европа днес има стагнация, има дефицит от 
потребители и от непрестижна работна ръка, има ненужни производства. Ако не 
сме готови за членство, ЕС може точно това да изнесе към нас - стагнация и 
стоки, “мръсна” работа и “мръсни” производства. 
 И аз съм от тия, които стискат палци: дано да влезем, това е може би 
последният шанс България да заприлича на държава! 
 Ала само за Албания не съм сигурен, че улиците и пътищата са по-добри от 
нашите. Всеки, пътуващ за и из Европа твърди: такова чудо като у нас няма! 
Както няма никъде толкова явни, осезаеми, видими белези за отсъствие на 
управление и власт. Както никоя бивша соцстрана не си направи така 
бездарно Прехода и не ограби, онеправда, разболя и умори своя народ. 
 Но заедно с надеждата ЕС “да ни оправи”, “да ни тури в ред”, логично в 
мислещите глави се появява тревога: “А ще може ли ЕС да се справи, да ни 
вкара в правия път, да ни асимилира?”. 
 ЕС досега къде много, а къде сравнително добре, но успя да асимилира 
всички присъединили се страни. Но досега ЕС не е интегрирал страна като 
нашата. Страна с корупция и анархия на всички равнища във властта, със 
“сиви” и просто престъпни интереси, проникнали в партиите и управлението, а 
по места властващи тотално, с апатия и аномия у обществото, с лоша и 
разнебитена инфраструктура, с парализирана и политизирана съдебна 
система, с напълно демотивирана от политическите назначения и изтощена от 
постоянните чистки администрация. 
 Да вземем корупцията. Впрочем, дали това е “корупция”? На Запад има 
корупция, ала там политиците печелят от връзките си с бизнеса, като му 
помагат да се развива и осребряват тази помощ. А у нас политиците печелят от 
бизнеса, като гледат да му увиснат като воденичен камък на шията и му пречат 
да се развива. Високите комисионни задушават бизнеса, оставят му много 
малко свободен капитал (отчасти заради това се работи толкова некачествено 
по щетите след природните бедствия). 
 Паразитирането върху бизнеса на партийния елит лишава икономиката от 
кислород, тласка бизнеса към корупционни и други престъпни практики; той не 
може да премине към своята “неолитна” революция - да произвежда; а се 
принуждава да се занимава със “събирателство” (к’вото падне наготово - 
граби!). Непроизводствените политически разходи за нашия бизнес са толкова 
високи, че влияят на БВП, “изяждат” жизнен стандарт!   
 А вината на ДПС? Че това им стана партийна идентичност.  
 Във всяка партия има корупция, но ДПС е партията, в която корупцията е 
разпознаване на партийното членство: затова се влиза в ДПС, самото членство 
е пропуск в корупционни схеми.  
 ЕС (той самият е в морална и финансова криза) няма опит в асимилирането 
на такава държава, която като дезорганизация и мобилизация, единение и 
нагласи да е толкова далеч от ЕС. Въпросът: Имаме ли потенциал да се 
впишем достойно в ЕС? Отговорът: Не! Власт, бизнес, общество не са готови 
за ЕС! 
 Изправени сме пред практическата неспособност да усвоим огромната част 
от европейските фондове (а преди това и да ги получим), защото не само не 



 349 

сме подготвили проекти, а и не знаем какви проекти да предложим и няма 
хора, подготвени за писане на такива проекти). Плюс развращаващото 
влияние, което само мисълта за фондовете оказа върху политиците ни. 
 Неподготвеността за Членството не е преувеличена! ЕС ще бъде за 
България като цунами-то в Азия. И всички ние, почти целокупният народ, 
администрацията и бизнесът се държим точно като туристите в часá на 
това цунами. Събрали сме се на брега на океана “ЕС”, наблюдаваме високата 
вълна, без да се досетим, че тя лети стремително и все по-висока - към нас. И 
тя можа да ни помете. Като всичко, което е неприспособено, недъгаво и 
нечитаво ще загине. Ще има взрив от фалити, от съсипани бизнеси, изядени 
спестявания и провалени кариери, от останали излишни висши образования и 
от нова емиграция. 
 Членството в ЕС заприличва на обективно явление. Затова трябва да 
изработим визия (стратегия): как да минимизираме негативните последици (и 
да максимизираме ползите) от това членство. Ясно е, че в началото 
последиците ще са жестоки. В изработването на тази визия (стратегия) или 
поне в усилието да се замислим като държава, общество, народ колко важно е 
да я имаме, президентът може да има мобилизираща роля. 

 
 

За г-н Президента, 09.04.2006 г., Материал No. 223 
 Много мои срещи с наши учени търсят отговор на въпроса: А наистина ли 
голямото множество от тенденции в страната са негативни, не плащаме ли 
данък на нашето черногледство? 
 Изводът - черногледството си казва думата в отношението към 
негативните тенденции; а че те са негативни, спор няма. 
 Лошата новина е, че задълбочаването на тези негативни е водеща черта 
и за годините на този президентски мандат.  
 Донякъде всичко е доста несправедливо, защото корените за тия 
ускоряващи се тенденции са във времената до 2002 г. Нашата вина е, че в 
голяма степен проспахме тези 5 години в скачане от трън на глог, безкрайни 
пътувания, срещи и слова. Но пък проспиването ще проличи след 5-7-9 год., 
затова няма да се отрази твърде съществено на президентските избори. 
 Това по своята странна логика още повече изисква изборите да бъдат 
спечелени! Защото страната - при задълбочаващите се негативни тенденции - 
изисква отговорен, разумен лидер, а сред алтернативите на президента 
такъв още не се съзира. 
 При нов мандат (а шанс за това засега има!), ще ни е нужна стратегия 
(защото без нея ще имаме това, което е сега: хаос,  суета и фабрика за 
производство на думи и инициативи, ала без особени последващи (follow-up) и 
развиващи ги действия!).  
 Тази стратегия трябва да е качествено нова и различна. И в 
президентството трябва да дойдат качествено нови хора - креативни, а не 
обслужващи; със собствено мнение, а не само взрени в началството с предани 
очи. Хора, които възприемат работата си не просто като трамплин за 
последваща кариера или като тих пристан за 5 години, а като шанс - да 
променят страната и да са й полезни. Президентството трябва да бъде не 
вечно преместваща папките, стягаща куфарите за пореден воаяж и 
произвеждаща бумаги администрация от чиновници, а стратегически мозъчен 
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тръст на България, център за кризисно планиране, гледащ поне 10-15-20 
години в сложното бъдеще. 
 Благоприятното за президента при нов мандат е това, че той тогава няма да 
плаща данък на мисълта за преизбиране, няма да е принуден да се съобразява 
с политиците и конюнктурата.  
 Иначе - въпреки членствата в НАТО и ЕС - и за него може да се заговори 
като за Квашневски - президент на загубените 10 години, президент на 
времето на пълната ерозия на нравите. А при нас и на оскотяването и 
лумпенизирането от бедност на голяма част от народа и на социалната пропаст 
в обществото. 
 Само с решително посвещаване на лидерството и големите, жизнено 
важните теми, президентът би направил крачката от “поредния президент”, 
“президента-хронологичен запис” към президента, който ще остане в 
историята като име и личност. 
 Илюстрация за крайно негативните тенденции например са регионалните 
аспекти на демографската криза. Регионалните аномалии се задълбочават! 
Нашият народ се концентрира във все по-малък брой градове: в 0.5% от 
населените места живее 50% от нашето население! Т.е. територията ни се 
обезлюдява.  
 Така е в цели райони в Северозападна, Северна-Централна, Югозападна 
България. 85% от селищата са с под 1000 жители - т.е. те не могат да бъдат 
средищни места, където да правим каквато да е регионална, местна и 
инфраструктурна политика. 
 Държавата се превръща в обширна пустееща зона с няколко островчета от 
население. И в населена ивица край морето - на изток, София - на запад и 5 
града между тях. Другото - пустош.  
 Ето защо в регионалната политика, както във всички други политики просто 
така, както досега не може да се продължава!  
 Нужни са нова регионална политика и устойчиви модели за инвестиции в 
качествените човешки ресурси и стабилността на регионите - икономическа, 
социална, екологична, културна. 
 Демографската стратегия не е насочена единствено към количеството 
(напоследък и към качеството) на населението - в нея трябват регионален 
разрез и регионално мислене. А това засяга образованието, и 
здравеопазването, и транспорта. 
 Напр. МОН решава да се изграждат средищни училища. Но по какъв 
критерий ще се избират тия средищни образователни центрове? Може би на 
принципа на свършените факти? А би могло чрез тях също да проведем 
регионалната си политика! 
 Или пак пример от МОН - започва вече държавна финансова подкрепа за 
частните училища. На теория сигурно е правилно, ала как теорията ще се 
проектира върху родната ни реалност? Но не може ли дори и чрез този подход 
да правим регионална политика: да поощрим с преференции създаване на 
частни училища, в региони, които страдат от обезлюдяване (напр. в 
Пернишко - Трън, Ковачевци – за занаяти, “зелени”, спортни)? 
 Ако имаме ново селищно мислене и нова селищна политика е по-вероятно 
да осъзнаем, че дори икономическите дейности и социалната политика не са 
само рожби на пазарната стихия; развитието на населените места не е само 
градоустройствена дейност; урбанизацията не е само обективно явление - и те 
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не се уреждат само в Закона за устройство на територията, а са и управляеми 
дейности: чрез държавна стратегическа визия. 
 В регионалното развитие има образование, здравеопазване, транспорт, 
екология: всичко по отделно и всичко взето заедно. Най-вече в тях трябва да 
има повече държава, повече наука - ето го приложното поле на усилията на 
Президента-Лидер. 
 
 

За г-н Президента, 16.04.2006 г., Материал No. 224 
 Гледана от Харвард, България тези 7 дни изглеждаше лошо - разединена, 
неподредена, не-европейска, бутафорна страна. Страна без ясни национални 
интереси, с политици, говорещи като зомбирани, с парламент, занимаващ се с 
нелепи работи.  
 Независимо дали говорим за Турция (Държавата в региона), Гърция и 
Румъния (като държава тя е много пред нас!), дали дори за Азербайджан - 
всички страни в Черноморския регион имат няколко приоритета, изведени като 
национални интереси и по тях не се спори: власт, опозиция, медии говорят 
еднакво. Само нас нищо не ни обединява, всичко може да се охули или 
зачеркне - история, език, азбука, православие, Ботев и Левски. 
 De facto ние нямаме външна политика. По-скоро външната ни политика се 
свежда до НАТО и ЕС. У другите държави тя е извън НАТО и ЕС, които се 
разглеждат главно като средство, като нова идентичност, ново причастие, 
приемане в нова вяра. 
 Докато същинската външна политика е свързана с региона, с 
енергоресурсите и тръбопроводите, с потенциала да се влияе на съседните 
държави, да са защитават своите малцинства. 
 Да вземем колосалната битка за тръбопроводите – България е “The Big 
Loser” в тази битка (е, заедно с бедната Армения!). 
 В Харвард чух същото, което виждам тук - Турция и Румъния ни “работят” по 
стратегическите суровини и енергията и шумно ни се смеят на словесните 
напъни да бъдем енергиен център! 
 Външните министри на двете страни правят това зад гърба на нашия външен 
министър; премиерите - зад гърба на нашия премиер, а Сезер и Бъсеску – зад 
гърба на нашия президент. 
 На практика в региона вече има здраво сплотен съюз между Турция и 
Румъния. И лидерите на двете държави имат много лошо мнение за лидерите 
ни, нашата политика и дипломация. 
 Ние се хвалим колко добри са ни отношенията със съседите, другите търсят 
да извлекат резултати от тези си отношения. 
 Най-силните отдели в МВнР на тези страни са регионалните (а на мен МВнР 
ми даде само 1 нелепа страничка с позиции!). Ние произнасяме на 
международни форуми “панбалкански” и банални речи (ако чете по-
невнимателно казаното в тях, човек не схваща от коя страна е този политик). А 
Турция и Румъния говорят и действат в посока Черноморието и Кавказ. Те 
стават и лягат с мисълта за нефто-, газо- и енерго-проводите. Нека видим 
речта на Бъсеску в САЩ. Още от първите абзаци в нея на хората им става 
ясно: това е румънският президент, защото той отделя много време за 
амбициите на Румъния в региона, за Молдова, която за Румъния е особено 
специална държава. 
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 За да противодействаме на тази малка Антанта, ние трябва да имаме 
външна политика, дефинирани и осъзнати интереси. 
 Единствената по-голяма разлика между Турция и Румъния е за водещата 
роля в Черноморието. И то в посока Румъния да “отчупи” част от безспорното 
лидерство на Турция. Имахме ли Държава, с обмислена външнополитическа 
визия, можехме да изиграем тук по-добре картите си. Нашата външна политика 
е стерилна, абстрактна, лишена от разбиране на геополитиката. 
 Една от причините за немощната ни външна политика е, че ние общо-взето 
нямаме специални служби, които да работят за външната ни политика и 
националните цели и приоритети. 
 Нашите служби казват на политиците това, което политиците искат да чуят. 
Попитах шеф на служба след едно заседание – наистина ли смятате, че 
тероризмът е най-опасната угроза за националната сигурност, та всички 
говорите едно и също. А той: Не, ние знаем какво те искат да им кажем и им го 
казваме! 
 Службите ни са политизирани, станали са адвокати на една политика. 
Вместо да информират политиците, за да могат да вземат верни решения, 
службите оправдават политиката им. 
 Докато страните от региона инвестират много в службите си; превръщат ги в 
мощни инструменти. Мнението за България е, че е с най-слабата 
контраразузнавателна защита в региона. От други служби ми подхвърляха: 
МИТ е проникнала високо и широко сред нашите турци и мюсюлмани и 
Турция директно влияе върху нашата външна политика! Турските служби 
нямат прегради у нас, действат професионално и систематично ни 
превръщат в зряла круша, която някога ще капне в ръцете на Турция. А не е ли 
подкрепата ни за членството на Турция в ЕС (то е в наша вреда) активно 
мероприятие на турските служби? 
 Зад турската външна политика и зад турските служби стоят Държава, лидери 
и национални интереси. Зад нашите не стои почти никой. Може би затова чрез 
ДПС у нас се тества по-друг модел: вместо малцинствата да “отхапват” 
територии, тук ДПС бавно започва да “отхапва” парчета от политическата 
власт в центъра и по места и ги превръща в непрозрачни сиви зони. 
 След изборите в нашата сграда трябва да започне процес на изработване на 
външнополитическа стратегия, базирана на националните интереси, 
качествено нов институционален механизъм и нова синергична 
институционална култура.  
 Българските партии трябва да разберат, че си играят с огъня и да осъзнаят 
националните интереси. Пряка конфронтация с ДПС (значи с Турция) не е 
желателна. Но има неща, с които не трябва да се правят компромиси. С 
демократични средства можем да търсим минимизиране на участието на 
ДПС във властта, да му отнемем много от заетите ключови позиции. 
 

 
За г-н Президента, 23.04.2006 г., Материал No. 225 

 Предизвикателството на асиметричното насилие (наричано по пòчина на 
САЩ тероризъм - с акцент на средствата и без оглед на целите) кара 
повечето държави да преструктурират системите си за сигурност и да приемат 
по-адекватни закони. 
 И Русия има нов Закон “За противодействие на тероризма”. 
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 Законът дава следната дефиниция за “тероризъм”: това е идеология на 
насилието и практика за въздействие върху приемането на решения от 
органите на държавната власт и органите на местното самоуправление или от 
международни организации, свързани със сплашването на населението и 
(или) с други форми на противоправни насилствени действия. 
 “Терористичен акт” е извършване на взрив, подпалване или други 
действия, свързани със сплашване на населението и създаващи опасност за 
човешка смърт, причиняване на значим имуществен ущърб или 
настъпване на екологична катастрофа или други особено тежки 
последствия с цел противо-правно въздействие върху приемането на 
решения от органите на държавната власт, органите на местното само-
управление или международни организации, както и заплаха за извършване на 
такива действия с посочените по-горе цели. 
 Няколко са много коментираните и спорни моменти в Закона: 
 - Правото на ПВО да сваля пътнически самолети, превзети от терористите. 
То предизвика много спорове в руските медии. 
 Впрочем, това право е предоставено само ако всички мерки самолетът да 
бъде принуден да кацне са изчерпани и ако има достоверна информация за 
възможно използване на самолета за извършване на терористичен акт - като 
съществува реална угроза да загинат хора или да настъпи екологична 
катастрофа.  
 - Дава се правото на руските въоръжени сили да изпълняват задачи по 
пресичане на международна терористична дейност и срещу терористи и бази, 
намиращи се извън пределите на Русия. Решението за това се приема от 
президента на Русия. 
 - При контратерористична операция, на територията, където тя се провежда и 
за времето, в което се провежда се въвежда (“извънреден”) режим на 
контратерористичната операция. Въвеждането му, мерките и отмяната се 
обнародват публично. 
 - По време на това “извънредно положение” ще се въвеждат редица мерки на 
проверка и контрол, сред които прослушване на телефонните разговори и 
контрол над електронната връзка в зоната на контратерористичната операция – 
за да се събира информация по извършване на терористичния акт и за лицата, 
които са го подготвили или извършили, за превенция на нови актове. Дава се 
правото за безпрепятствено влизане в офиси и жилища, забранява се 
влизането в някои улици и квартали. 
 - В борбата с тероризма Службата, която получава и твърде сериозни 
правомощия е Федералната служба за сигурност, ФСБ 
(контраразузнаването). Създава се Национален анти-терористичен комитет, 
НАК, ръководен от директора на ФСБ. Шефовете на МВР, Министерство на 
извънредните ситуации и ГЩ ще бъдат подчинени на назначения от директора 
на ФСБ ръководител на Федералния оперативен щаб. Към НАК ще се 
задейства и Аналитичен център: целта е да бъдат подобрени координацията 
и обменът на информация между службите.  
 При терористичен акт цялата отговорност за ръководство на операцията ще 
пада върху един човек. В регионите това ще е началникът на регионалната 
ФСБ. Само в Северно-Кавказкия регион тази отговорност ще се възлага с 
укази на президента. 
 Друга тема за разговор е - а дали след лансирането на най-изгодни позиции 
за президентската битка на Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, сега Путин 
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не дава рамо за тази битка и на директора на ФСБ - армейски генерал Николай 
Патрушев? 
 Полезно е сравнението с аналогични закони на Запад. Напр. в САЩ 
“Патриотичният акт”, приет след 11 септември 2001 г. даде правото на ФБР 
да подслушва телефонни разговори, да изисква от библиотеки и книжарници 
данни за поръчани или купени книги. Франция прие “Антитерористичен 
пакет”, който предвижда контрол над електронната поща и телефонните 
разговори. И Великобритания прие антитерористичен закон, който засилва 
мерките за сигурност във въздушния транспорт и предвижда сваляне от 
полетите и арестуване на хора, както и спиране на полети от съображения за 
сигурност. Най-голяма известност в закона получи правото за безсрочен 
арест без следствие и съд и с депортиране на чужди граждани. След 
взривовете в метрото в Лондон (юли 2005 г.) извън закона се обявиха и 
посещението на тренировъчни лагери за терористи, и пропагандата на 
тероризма в печата и Интернет. Създаде се възможност за ограничаване на 
контактите и пътуването из страната (без да са арестувани) на заподозрени за 
участие в терористичен акт. Испания няма закон “За борба с тероризма” - с 
тази материя се занимава Наказателният кодекс, където в чл. 55 са 
определени специални мерки, в т.ч. суспендиране на гражданските права 
спрямо неприкосновеността на жилището, тайните на личната кореспонденция 
и времето за задържане. 
 Изводът - трансформацията на системата за сигурност за всяка страна 
днес е не еднократен акт, а постоянен процес.  
 И само в България в сектора от тази система, засягащ спец-службите 
времето вече 9-10 години е сякаш напълно спряло. 
 
 

За г-н Президента, 30.04.2006 г., Материал No. 226 
 Пол Роджърс от знаменитата Oxford Research Group (ORG) публикува 
изследването “Иран: Последствията от една война”.  
 През ноември 2002 г. ORG публикува изследването: “Ирак: Последствията от 
една война” (войната започна 4 месеца по-късно). В него се предупреждаваше, 
че макар че победата над Саддам ще е лека и бърза, окупацията и слагането 
на режим-клиент на САЩ ще доведат до растяща съпротива в Ирак (и 
региона), до подкрепа за радикални структури, вкл. “Ал Кайда”. 
 За ORG намирането на мирно и взаимно изгодно решение по иранската 
ядрена програма става все по-малко възможно и нараства вероятността за 
военна акция на САЩ и Израел. 
 При военен удар по Иран ORG изключва навлизане там на сухопътни 
войски, защото за целта ще са нужни поне 100 000 души: такъв капацитет САЩ 
в момента просто нямат, тъй-като в момента те държат 150 000 души в Ирак, 
30 000 - в страните на Запад от Персийския залив и 18 000 са заети в 
Афганистан. 
 Богатите нефтени запаси и силната пристрастеност на САЩ към тази 
стратегическа суровина придават на региона огромно значение. Затова според 
ORG е тотално неприемливо за САЩ да допуснат държава-бандитка (rogue 
state) като Иран дори да се доближи до възможността да има ядрено оръжие!! 
Това би ограничило рязко опциите на САЩ за влияние в региона и би 
представлявало заплаха за най-близкия им съюзник - Израел. 
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 Иначе се признава, че Израел има ядрено оръжие от 1960 г. Смята се, че 
той притежава около 200 ядрени бойни глави – предимно за доставяне чрез 
самолети и от типа “земя-земя”. Напомня се, че израелските ВВС разрушиха 
през 1981 г. близо до Багдад намиращ се там експериментален иракски 
реактор. 
 Казва се, че израелски военни подразделения участват сега в силови 
операции в Ирак и по-специално в кюрдската северо-източна част на страната; 
дори обучават тамошни командоси! Израел снабдява в Ирак САЩ и със 
специални въоръжения за борба със съпротивата, тествани в палестинските 
територии. 
 Регионът (повече от Европа) е наясно, че САЩ и Израел са в единодействие, 
затова всяка акция срещу Иран - та дори тя да се извърши от Израел, ще се 
оцени като тяхно общо действие.  
 Иран черпи величие от миналото, търси ново място в света, разглежда 
ядреното оръжие като част от намирането на това място, като символ на 
модерност, като средство, чрез което ще понижи силното си чувство за 
несигурност и уязвимост. В Иран е налице политически консенсус, че Иран 
трябва да има ядрено оръжие ако сигурността на страната го изисква. Иран 
видя как за 2 години на изток (Афганистан) и на запад (Ирак) режимите 
рухнаха като картонени кули под натиска на САЩ. 
 Най-реалистична цел на въздушните и ракетните удари е да се върне 
ядрената програма на Иран поне с 5 години назад.  
 Офанзивата едва ли би могла да търси смяна на режима в Техеран. САЩ 
трябва да демонстрират твърда решителност за изпреварващи действия, ако 
Иран тръгне да си отмъщава. 
 ORG разглежда възможни сценарии на бойните действия. За убитите в 
първите вълни на ударите се очаква да са хиляди сред иранските военни и 
стотици сред цивилното население. (част от тях ще са и работещите В Иран 
чужди специалисти). 
 Анализират са възможностите за Иран да отвърне на удара. Сред тях са 
действия, които ще нарушат транспорта на нефт и газ през Ормузкия проток и 
още по-категорична намеса в Ирак – известни са връзките на иракските шиити с 
шиитски Иран, да добавим радикалните групировки, свързани с Иран (“Хизбула” 
в Ливан) Ударите ще имат обратен ефект: ще “гарантират”, че Иран ще 
започне откровено да развива ядрената си програма и целият режим за 
неразпространение ще пострада сериозно. При удари срещу Иран САЩ ще се 
натъкнат на тежка критика от страна на редица водещи страни, сред които 
Русия и Китай. 
 Независимо от сложните отношения на Иран с “Ал Кайда” и с арабския свят, 
нападение срещу нова ислямска държава ще породи още по-мощни 
антиамерикански настроения, ще даде нов тласък на това явление, станало 
вече глобален феномен.  
 Несъмнено самоубийствените актове чрез самовзривяване ще получат 
изключителен импулс, което ще нанесе огромен ущърб на американските 
интереси и в региона, и извън него. 
 Изводите на ORG: Военна атака срещу ядрените обекти на Иран ще доведе 
до дългосрочна военна конфронтация, която най-вероятно ще въвлече Ирак, 
Израел, Ливан, Иран и САЩ, с възможност арабските страни на запад от 
Персийския залив също да бъдат въвлечени. Макар че тази атака сериозно 
ще разруши иранския потенциал за развитие на ядрено оръжие, възможни са 
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многобройни отговори от страна на Иран: той ще излезе от Договора за 
неразпространение, като незабавно ще започне да развива ядрената си 
програма колкото се може по-бързо. Това ще води до последващи военни акции 
срещу него, което означава, че ще влезем в опасна спирала на насилието. 
 И накрая - заключението на ORG: “Свалянето на Саддам в Ирак създаде 
дълбоко нестабилен и скъпо струващ конфликт - на когото не се вижда краят. 
Военното решение на сегашната ни криза в отношенията с Иран е особено 
опасна опция и тя не би трябвало да бъде обсъждана повече. Нужно е да 
се търсят други подходи: колкото и трудни те могат да бъдат. 
 
 

За г-н Президента, 07.05.2006 г., Материал No. 227 
 Речта на президента на 6 май бе силна, напълно в стила на традициите за 
реч по такъв повод и на това място - патетично, оптимистично, 
жизнеутвърждаващо, резултат от търсенето на по-мощни и засилващи 
възприятието, повдигащи духа слова. 
 Ясно е - този ритуал е част от разбирането ни за държавност. Във всеки наш 
ритуал е закодирана религиозност и няма как в него речта да не въздига и 
възпитава, да не носи елементи на заклинание, идеал: как трябва да бъде, към 
какво се стремим. 
 Българската армия заслужава добрите думи. Тя е направила много за 
държавността, нищо че навярно като всяка армия е митологизирана. И тя е 
губила битки, нейни пленени знамена сигурно кичат военните музеи в съседни 
държави. Но Армията трябва да бъде почитана и да е обект на национална 
гордост. 
 Важното е само подобни въздействащи Слова като това на 6 май да не са 
индулгенция за политиците и висшите военни за реалното състояние на 
армията ни. А то не е никак добро. Да, нашите войници се представят добре в 
мисии зад граница. Но мисиите са единственият начин, макар като пушечно 
месо, да си решиш тежките социални проблеми. И на гърба на родния 
войник, който поема този огромен риск (а през това време за неговото 
семейство: деца, жена и родители е ад; знам случай, когато възрастните майка 
и баща са лъгани, че синът им е на курс в Будапеща) - вирее цяла една 
“индустрия” - за кариера и за корупция (както в снабдяването на войниците с 
екипировка и въоръжение, така и за подбор на войниците: в Афганистан и Ирак 
се отива и с връзкарство, слагачество, пари под масата). 
 Промените по висшите етажи на войската бяха радикални. И това логично 
ражда недоволство сред губещите, реваншизъм у тия, които бяха губили от 
тях. Както и преди година смятам, че опцията 3+1+1 е много вредна за 
армията, че тя превръща началника на ГЩ в заложник на политиците, който 
трябва да се оглежда как да им угоди. Или след 3 г. той трябва да се смени, 
или му се дават още 2 г. Станалото сега е наказание за ген. Колев и 
преобладаващо негативна оценка за работата му. 
 Да не говорим, че в разумните държави пред президентски избори се 
оставя - следващият президент (който да е той) да има и той думата при 
назначаване на новия началник на ГЩ. 
 Ген. Колев получи тежко наследство от предшественика си. С част от 
процесите той не се справи, а част – задълбочи. Но не може да се отрече, че 
той употребяваше едноличната си власт не като интригант, не задкулисно, а 
зримо; той не беше безгръбначен, не предаваше принципите си и армията, не 
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се огъваше пред премиер и министър, бе подготвен за началник на ГЩ, не 
хленчеше – все за разлика от своя предшественик. 
 Дори поради рязката промяна на върха, но се чуват гласове от различни 
места: в армията през 2005-2006 г. започна силно реполитизиране. По-
висшите военни се оглеждат за партии, присламчват се и лепват към тях за 
по-висок пост и звание. В БА се възраждат шуробаджаначеството, непотизмът, 
връзките и се нарушават важни критерии. Нещата се решават на тъмно, режат 
се главите на качествени военни, уреждат се свои хора. 
 Не е тъй важно каква генерал-щабна академия си завършил и какви езици 
доколко владееш. Нито в какви мисии навън си участвал. Капитаните виждат 
това, правят си нужните изводи. 
 Аналогични процеси текат (но по-отдавна) и в МВР. Някои от тия процеси са 
обективни или свързани с народопсихологията. Но те се приписват на това 
правителство, а най-вече - на БСП. 
 Изобщо, атмосферата сред държавните служители никога у нас като че не е 
била толкова отровена и демотивираща. Сега партиите (с помощта на 
перверзното 8-5-3) са се превърнали в безотговорни кадровици на всички 
нива; скоро и чистачките в администрациите ще се разпределят по формулата 
8-5-3. А особено вредно е това партизиране (лишено от критерии, като се 
базира само на заявеното, а често - и внезапно придобито партийна 
пристрастие) в системата за национална сигурност. 
 Пречупено през призмата на президентските избори, такова развитие (и то 
основно в силовите структури), едва ли ще има негативно влияние върху 
президента. Силовите структури са левеещи; а и там, ако не толкова в 
абсолютни стойности, поне в сравнение с другите политици, президентът е без 
конкурент. 
 Но това не снема от него отговорността и грижата за всичко, което протича в 
системата за национална сигурност. Защото рано или късно това, което днес 
се развива под повърхността, ще пробие. Наслагването на структурни дефекти 
в системата не би могло да не се отрази лошо на страната и обществото. 
 Това засяга и фундаментални въпроси като подпухването на армията от 
проблеми: от деморализация, корупция и влошена бойна готовност, от подмяна 
на професионализма с мимикрия, с имитация; + изграждането на т.нар. 
интегрирано МО, което ще бъде изпитание No. 1 и за нас. То касае и 
продължаването на правния вакуум на НРС и НСО, и въобще на координацията 
на службите. Но то се отнася и до реформите в МВР (клонящи към предхаос) и 
дори до известния на цялото МВР факт, че проверката на работата на ген. 
Войнов е дала унищожителни доказателства за корупция и некомпетентност 
и президентът ще стори голям грях към Пожарната и националната сигурност - 
ако не пресече оставането на този генерал на неговия пост. 
 
 

За г-н Президента, 14.05.2006 г., Материал No. 228 
 Годишното послание на президента Путин и реакциите на него заслужават 
по-сериозен прочит, анализ и осмисляне. 
 Подгряващо влияние за Годишното послание изигра оценената от руски 
медии като брутална реч на вице-президента Чейни във Вилнюс, при това 
често съпровождана с кадри от срещата му с българския президент. 
Влиятелният руски анализатор-геополитик Дугин, близък до Путин, 
изреждайки участниците в Литва, писа: “Тях ги обединява едно - ненавист към 
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Русия”, а събирането им е “сборище на най-изявените русофоби”, показало 
задачите на Атлантизма: “Да постави под пряк контрол на САЩ страните в 
зоната между Балтийско и Черно море, за да не се допусне формирането на 
Голяма Европа от Дъблин до Владивосток, в основата на която би било руско-
европейското стратегическо партньорство, застрашаващо световната 
хегемония на САЩ”! 
 Годишното послание може би дава началото на нов етап в отношенията 
със САЩ. Путин чертае образа на САЩ като на държава, която в името на 
националните интереси е готова да загърби правата на човека и демокрацията, 
въоръжава се с огромни темпове и поддържа военни разходи 25 пъти по-
големи от тези на Русия.  
 Елитът в САЩ (и не само в САЩ!) срича на руски облетялата целия свят 
фраза: “Товарищ волк знает кого кушать. Кушает и никого не слушает. И 
слушать, судя по всему, не собирается!”. 
 Путин говори за опити с локални етно-религиозни конфликти да се навлиза в 
зоната на руските жизнено-важни интереси, да се принуждава Русия да затъва 
в тези конфликти и да не може да решава успешно проблемите на 
пълноценното си развитие. “Колкото по-силни са въоръжените ни сили, толкова 
по-малко съблазни ще има да се оказва такова въздействие над Русия.” 
 Затова Русия, без да повтаря грешките от 20-25 години и без да влиза в 
неразумна надпревара във въоръжаването, което е за сметка на нейната 
икономика и социална сфера, ще води политика на сдържане и на “асиметрия 
на отговора”, с акцент върху запазване на стратегическия (ядрен) баланс на 
силите и модернизация на армията, като се работи за бойна готовност, 
повишаване на професионализма и мотивацията, патриотизма и 
психологическата устойчивост на военните. Ще се инвестира не само в 
количеството, но и в качеството на въоръженията. 
 От факта, че Путин в своето Годишно послание цитира Франклин Делано 
Рузвелт, бяха разкодирани амбициите му да подскаже в каква историческа 
роля той се вижда след края на втория мандат – “баща-основател на модерна 
Русия след Великата депресия на Прехода”. За реформите, които той предлага 
в политиката, икономиката и социалната сфера трябва да се мисли като за 
“New Deal”! Именно чрез своя Нов курс президентът Рузвелт възкреси САЩ, 
постави основите на съвременна Америка като реабилитира Държавата и 
новите й отговорности и роля за икономиката, обществото и морала срещу 
стихиите на пазара. 
 Тук има две важни поуки. Първата е за образа, който един президент, 
държавник, лидер иска да остави и поне да внуши, да подскаже на обществото 
- като мислене и памет за себе си. Донякъде Желев остави (та макар 
недоуплътнена) представа, следа на дисидент-президент от Началото на 
Прехода. Докато Стоянов си остана междинен, преходен президент, без следа. 
 Втората поука е за реабилитиране на Държавата. Според не малко 
изследователи, при повишената динамика и силната непредсказуемост на 
процесите в глобализирания свят, само силната Държава гарантира 
управляемост на тези процеси и разумен баланс на националните с другите 
интереси – местни, общностни или регионални и лични, частни или 
корпоративни. 
 Под някои от изредените в Годишното послание констатации и приоритети 
би могъл да се подпише и нашият президент, защото са типични за страни на 
рецидивирал Преход и криминализирана среда, на крайно неефективно и в 
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беззаконие осъществени промени - за здравеопазването, образованието, 
науката, демографската криза, пенсиите, бюрокрацията, корупцията и 
престъпността.  
 Ала главното е в замисъла на Путин: каква трябва да бъде Русия - в 
резултат на заложените от него нови нейни основи. 
 Той вижда Русия след управлението си (макар аналогията с Рузвелт да кара 
някои да очакват за него и 3-и, и 4-и мандат) модерна, устойчиво развиваща 
се, атрактивна за младото поколение страна, с развито производство, високи 
технологии и подкрепяне на науката и интелекта. Страна, базираща се не само 
на това, което за Запада е “ресурсен национализъм”, а и използваща тази си 
суровинна мощ и добрата конюнктура - за произвеждане на висок жизнен 
стандарт, за реализирането на справедливи и поносими социални реформи и 
на Национални проекти (като Жилищния)- с активното участие на Държавата. 
 Путин има захапката на Държавник, щом успя да схване, че независимо от 
признатата роля на Горбачов и Елцин когато бяха президенти, оценката на 
обществото за тях се базира не на онова, което правеха в началото и дълго при 
управлението си, а по това: каква Русия оставиха, като напуснаха властта.  
 Реалната оценка за един държавник идва не от рейтингите и изборните 
победи, а после, когато се осмисля и преосмисля какво е неговото 
наследство. Путин явно вече го е осъзнал. 
 Русия не е лъжица за всяка уста. Затова политиката към нея не може да е по 
метода “проба-грешка”. И най-често - грешка. 
 
 

За г-н Президента, 21.05.2006 г., Материал No. 229 
 И диагнозите отвън за България, и оценките на народа ни за ставащото у нас 
са (и съвсем справедливо) доста негативни. 
 Колкото и да има предубеждение на Запад и умора и криза в ЕС, колкото и да 
има народопсихология в песимизма ни, някои факти са чиста реалност: имаме 
най-нисък БВП и най-нисък доход на глава от населението, най-безнаказана 
престъпност, най-корумпирани и политици, и магистрати и администрация - 
държавна и местна (лично потърпевш съм от нейната работа). 
 Тази отчасти песимистична, а повече - реалистична картина и разпъването 
на кръст при евроинтеграцията създават силен шум в системата и повишават 
неустойчивостта на нагласите в изборната кампания. Това наистина са избори 
по никое време. 
 Затова си струва да се замислим: кои фактори най-силно са извън нашия 
контрол и могат рязко да променят ситуацията? 
 Другото е лична стратегия на президента: защо той въпреки заявените 
намерения се спусна толкова рано в толкова дълга президентска кампания? 
Едно, че много скоро обществото ще се усети, че това е (зло)употреба с 
положението и колосално изразходване на пари, ангажиране на полиция и 
местна власт. Второ, че ежедневното говорене ще изхаби говорещия, ще се 
смеси в поток от думи, ще се загубят силните акценти. Трето, че това просто не 
се налага - рейтингът е висок. Четвърто, че колкото повече се шуми и пътува, 
толкова по-вероятно е да се сгреши. Пето, че се повтарят грешките на Желев и 
Стоянов: в Перник Желев се срина като дойде с кавалкада от мерцедеси и 
беемвета; вярно, тогава това правеше силно впечатление. И шесто, че се 
нарушава фундаментален принцип: действащ и успешен президент de facto не 
води предизборна кампания! 
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 Кои са факторите, които президентът не управлява? Без градация по 
важност, първият фактор са събитията в Ирак. 
 Президентът е вече в лагера на поддръжниците на нашето участие в 
Ирак, където нещата вървят зле за САЩ. В САЩ гласовете за изтегляне 
растат главоломно. САЩ се отказват от тезите за общо-взето единен и що-
годе демократичен Ирак. Необучаваните от тях милиции на Моктада ал Садр и 
кюрдите се бият по-добре от силите за сигурност, обучавани 2 години от 
САЩ! Гражданската война в Ирак е все по-видна. Иран е на път да се окаже 
победителят от войната в Ирак. А осъждането на войната по света ескалира. 
Рязко ускоряване на провала в Ирак може да дискредитира и всеки наш про-
USA политик. Трагичен инцидент с охраняващите главорези наши войници 
там и за президента кампанията може да стане неудържима. 
 Вторият фактор е Либия. Далече съм от преки аналогии, но  имаше случай 
на заложници (САЩ-Иран), когато зад гърба на президента неговият опонент 
се договори с Иран и в деня на встъпването му в длъжност заложниците 
бяха освободени. 
 Президентът може да понесе укори, че 5 години на мандата му са минали 
без да се промени участта на сестрите. Понеже пиша за внезапни усложнения, 
които да повлияят на изборите, то забатачване на процеса или ако се случи 
нещо с някоя от сестрите са крайно неприятни ситуации и те могат да взривят 
кампанията. Президентът е част от статуквото, от елита, който е “вътре с 
двата крака” по Либия и би могъл “да го отнесе” за неуспеха. А и карикатурите 
в “Новинар” и изявленията на Паси току виж се подредят и в сценарий за 
саботаж на процеса, с “надеждата”, че това може да забие нож в президентския 
гръб. 
 Третият фактор са възможни лоши резултати от работата (и изобщо от 
цялостното поведение) на правителството. 
 За целокупния народ Президентът е архитектът и бащата на това 
правителство. А то никак не е популярно - и като дела, и като морал. Засега се 
търпи като горчиво лекарство - поради ЕС, но отстъплението от 
предизборните обещания е шоково, постиженията му не са за похвала, а 
нелепата формула 8:5:3 нанася колосални щети на мотивацията на 
администрацията. И внезапен срив при негово грешно решение, ценови ръст 
(ток и парно), разпри в коалицията, корупционен скандал могат да повлияят 
осезаемо негативно на шансовете на президента. 
 Четвъртият фактор е самият евроинтеграционен процес, в името на който 
обществото изтърпя толкова неволи и обиди. Той е тясно свързан с третия 
фактор, защото лошо развитие на нещата с членството ни на 1 януари 2007 г. 
само по себе си обезсмисля високия политически данък, който страната плаща 
за да бъде управлявана от коалиция “орел, рак и щука” и така доста солидни 
камъни ще паднат и в президентската градина. 
 Но с напластяването на отрицателни настроения при криза с членството от 
идния януари или ако ни наложат тежки клаузи, този фактор ще придобие 
самостоятелно значение. А тогава президентът лесно може да се окаже в 
лагера на виновните. 
 Мнозина смятат, че стратегията на президента е съшита с бели конци и 
вместо да води народа ни, той се наглася към ниското му ниво на 
политическо съзнание. Но и те признават - президентът може би е прав за себе 
си: популизмът изглежда печеливш днес. Всеки политик е отчасти циник, 
убеден, че и целта оправдава средствата, и средствата оправдават целта. 
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 Споменатите четири фактора обаче могат да объркат всяка стратегия 
лавинообразно. Това изисква кампанията да търси начин да управлява 
последствията от тях и да ги минимизира. 
 
 

За г-н Президента, 28.05.2006 г., Материал No. 230 
 Случаен разговор за стратегията на политическите опоненти на президента 
да попречат на неговото преизбиране подсказа важна тема за анализ: Къде и с 
какво президентът е уязвим? 
 Подобна тема е резонна при всички избори. Но още повече е актуална тя 
сега, когато от разни места идват предупреждения за една много мръсна и 
безпощадна предизборна кампания. 
 Често е обсъждано бащинството на тройната коалиция. За него е трудно да 
се добави нещо. Почти изпуснат е моментът за минимизиране на 
последствията - вместо да се гордее с бащинството си, президентът можеше 
да каже: “Най-добре от всички разбирах какъв ущърб това може да нанесе на 
имиджа ми, но работех за коалицията съзнателно, защото членството в ЕС е 
далеч по-важно от имиджа, дори от преизбирането ми!” 
 Свързана с тази линия е темата за близостта на президента с ДПС и лично 
с Ахмед Доган. И Доган, и ДПС дават редица поводи за остра критика у нас, а 
приносът им за България се оценява все по-често от негативно, та до 
отрицателно. Прегръдката на ДПС може да задуши президента и опонентите 
разбират това. 
 Знам, че ще се сочат с пръст добрите лични отношения на президента с 
някои смятани в дясно за съмнителни хора – Л. Гоцев, П. Манджуков, Н. Гигов 
(който обичал да се хвали как ако някой (било то военен, от Данъчното или 
Митниците) имал проблем, то Гигов само да кажел на президента и 
проблемът се уреждал - защото били съседи и често си пиели напитката). 
 Фамилиите на Доган и Манджуков подсещат за ордените, раздавани от 
президента. Липсата на критерии и колосалният брой на наградените очевидно 
ще дадат хляб за критикуване. 
 Съществуването на папката “Гоце”, а и въобще досиетата ще са вероятно 
не-безобидна тема в предизборните дебати.  
 Не бива да се изключва и по-детайлно персонифициране на хората от 
президентската администрация, като може да бъде поискана проверка за 
връзки с бившата на ДС на секретарите (носят се слухове, че “сме бъкали” от 
бивши ДС-сътрудници).  
 Трудно е да се оценят пораженията, които досиетата могат да нанесат на 
нормалния ход на тази президентска кампания. 
 Не бих подценил въпроса с финансирането на кампанията. И най-малкият 
намек за съмнителни суми може да има жесток ефект: да лиши президента от 
различността му от останалите. 
 Копае се също по “Петролгейт”, т.нар. “мазно петно” на БСП - този “гейт” се 
поставя от десните политици неизменно - и на Запад, и тук – във всяко 
западно посолство и при всеки повод. 
 Несъмнено ще се говори за “Писмото до Милошевич” и за “митингите 
срещу НАТО”. Като акцентът сигурно ще падне на липсата на принципи, 
конюнктурността на заеманите позиции. 
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 Външно-политическата активност на президента не е изцяло лишена от 
критики (имаше екзотика), също и всички пътувания из България. Ще възникне 
въпросът за тяхната ефективност. 
 Външната политика има едно много болезнено място - Ирак. Изборната 
битка може да се окаже война. А на война - като на война. В Ирак дадохме 
жертви. Имаше укори от Иван Костов за неадекватни становища на КСНС и 
лична вина на президента. В пасива на президента, на фона на успеха на 
Румъния, може да запишат обезглавяването на Лазов и Кепов. Точно оттук са 
и една голяма тревога и началният повод за този материал. 
 Те подсказват, че трябва да мислим по-дълбоко - какво може да ни връхлети 
изневиделица. Защото винаги голям страх ми е била онази не просто наивна 
грешка, ами голяма глупост с пътуването на Борисов и Чобанов с 
президентския самолет! 
 Опасявам се, че рано или късно истината за тази авантюра ще излезе на 
бял свят. По следите й са политици, бивши хора от службите, журналисти. 
Твърди се, че там отново изскача д-р Хаир (Хайри) Салех, че той е в основата 
и на “операцията”, за която генералите са убедили президента да даде 
самолета! 
 Сглобява се пъзел от въпроси, които някога могат да бъдат изказани на 
глас. И последното тук е, че “операцията” може да изглежда оперетна и просто 
смешна - напълно отговаряща на лаици в контраразузнаването като Борисов 
и Чобанов. По-лошото е, че е може да се попита - а защо президентът им се 
върза? Кой прави подобна акция с президентски самолет и така излага на 
удар държавата? Откъде са се взели парите за откупа? Дали изобщо откупът е 
бил върнат откъдето е взет? Вярно ли е, че Борисов&Cо. са отседнали в 
хотел на турската МИТ и са били най-надлежно “прослушани” на длъж и на 
шир? 
 Някъде някой продължава да рови. Анонимни свидетели са плъзнали из 
редакциите и говорят невероятни неща - за суми, плащани от НСС на фирми на 
д-р Салех - за охрана на нашия лагер в Кербала! А част от тях отивали в джоба 
на Чобанов!  
 И други въпроси се задават: Знае ли НСС кой е д-р Салех? Ако наистина д-р 
Салех е в мрежа за наркотрафик? Работил ли е с Мето Илиянски? А с Коко 
Динев, на чиито тържества е чест гост Чобанов? И защо по предложение на 
Чобанов д-р Салех е получил българско гражданство за особени заслуги? 
 Залогът на изборите е висок. С взривоопасна смес от малко верни факти и 
много измислици, опонентите се готвят за преки удари по президента. За да 
се спечели една кампания, може би е полезно да се отговори на въпроса: А 
каква ще бъде тя? И едва след това да се изработи най-адекватната 
стратегия… 
 
 

За г-н Президента, 04.06.2006 г., Материал No. 231 
 Изложбата “Хемус 2006” и двете паралелни (!) конференции: на МО и на 
Сдружението “Българска отбранителна индустрия” (СБОИ) бяха добра 
възможност – за разговори с хора от ВПК. 
 Най-важното за мен бе, че в голямото си мнозинство хората от бранша не 
скриха в приятелски разговори разочарованието си от президента, който, 
според тях, намерил време за всички друго - само не за отбранителната 
индустрия! Сигурно те са обсъждали това пренебрежение към тях редица пъти 
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и затова говореха като в един глас докато обикалях изложбата и после, в 
паузите на конференциите. Казват: “Как ли не сме го молили - как пък не трепна 
сърцето му да ни приеме и да ни изслуша!” 
 Факт е, че в началото на мандата аз се заех с ентусиазъм с проблемите на 
ВПК, защото от февруари 2002 г. определях в своите материали това като 
един (според мен) от най-важните приоритети в работата на президента. 
Обиколих практически всички заводи, писах анализи, правих предложения за 
КСНС. Едно време дори подготвих реч за обещана среща в Казанлък (тогава 
президентът отново предпочете Празникът на розата). Резултатът е нула. 
Точно това ми казваха хората в Пловдив. А те с малки изключения са ярки 
привърженици на президента! 
 Друго много характерно е, че водещите фигури от ВПК са на път да загубят 
големия свой ентусиазъм от отличния старт на правителството и лично на 
премиера. През февруари те бяха силно впечатлени, че той на конференция в 
МО-2 се срещна с тях и демонстрира воля за изработване на държавна 
политика към ВПК. Тогава те се бяха обнадеждили: ето го Държавникът! Сега 
започват да се страхуват, че проблемите пак затъват в чиновническа 
пасивност и явни прояви на пълно безразличие. 
 Фирмите от ВПК, които са извън МО се справят с различен успех, но са 
единодушни - няма друга държава като нашата, която така да игнорира 
собствените си фирми! От една страна - това се дължи на липсата на 
държавничество, на родолюбие у много от висшите управници и чиновници. От 
друга страна – то е следствие на нарастващия брой некадърни, посредствени 
“мижитурки” наплодили се в министерствата чрез формулата 8:5:3. От трета - 
причината е огромната, всеобща корупция. 
 Сходни неща, но малко по-внимателно, защото са зависими, говорят и 
фирмите в МО, т.е. от “Терем”. С малки изключения (изпълнителният 
директор), на тях във върха на управлението са наложени всякакви 
политически навлеци плюс остатъци от времената на корупционна вакханалия 
на Свинаров. Фирмите от “Терем” се мъчат като грешни дяволи, а са ги 
обяздили кои ли не! Изобщо, в МО е “нацвъкано” (така ми казаха) от смешни 
зам.-министри, като само Симеон Николов е читав (теоретик). 
 За корупция и странни мотиви при вземането на решения ми говореха и 
представители на западните фирми. Логично е, че някои от тях просто са 
вдигнали ръце и питат: “Как може!?” Но други са приели “правилата” и са 
много ловки! Те са усвоили отлично, че най-главното у нас не са техническите 
параметри (които или са сходни, или всеки пише каквото трябва), не е и цената 
(ако намериш “подходящия” човек, той навреме ще ти каже какво са записали 
опонентите и ти можеш да паднеш под цената им, а после да замажеш нещата 
с анекси и офсет). У нас се печели с политическо лоби, мотиривано с 
корупция.  
 Печелят най-често офертите с най-големите комисионни. 
 Подобни корупционни практики създават сериозни рискове за страната - 
МО да закупи или не най-подходящата техника, или не най-добрата 
конфигурация, или не най-нужните обеми. 
 Има реална опасност България да похарчи значителни суми за въоръжаване 
без да придобие необходимите способности. 
 Общо бе мнението, че главната битка за България ще бъде около сделката 
за новите изтребители. В битката ще влязат свръхтежки геополитически 
аргументи и огромни комисионни. 
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 Освен F-овете на “Lockheed Martin” и “Boeing” (и зад двете са логично САЩ), 
освен френския “Rafale”, шведския “Grippen”, в надпреварата се намесва и 
“Eurofighter”. А това са Германия (EADS-Germany), Испания (EADS-CASA), 
Великобритания (BAE Systems) и Италия (с Alenia Aeronautica) - 
единственият напълно европейски и изцяло интегриран в НАТО изтребител!  
 Истински късмет е, че тази “мътна и кървава” битка ще бъде в апогея си най-
вероятно след президентските избори, защото президентът трябва по някакъв 
начин да се ангажира и с нея. 
 На “Хемус 2006” се видя още нещо много забележително: не малко крупни 
западни фирми от ВПК се обръщат с лице към природните бедствия: като 
произвеждат мултифункционална техника и оборудване - вертолети, които са и 
за военни цели и за помощ при наводнения и пожари; бронирани машини, които 
се превръщат в амфибии и понтонни мостове за евакуация на пострадало 
население и за укрепване на диги откъм водата… 
 Но в Пловдив по традиция и инерция бе само министърът на отбраната. 
Икономическият министър води битки за офсета, а не го видях в Пловдив. Там 
трябваше да отиде и Емел Етем, макар и това да не е Япония (!?) - защото 
имаше какво да види – как хората се готвят преди природните бедствия и как 
после ликвидират последствията от тях и се грижат за населението. 
 С две думи: наистина е жалко, че президентът беше къде ли не, а не намери 
вътрешна убеденост да посети “Хемус 2006”. 
 
 

За г-н Президента, 11.06.2006 г., Материал No. 232 
 Силните дъждове напомнят за природните бедствия. С два законопроекта - 
Закон за защита при бедствия и за промени в Закона за управление кризи - и 
Министерството на Емел Етем подаде признаци на живот. Хаосът и 
управленската немощ в това Министерство са безпрецедентни, а в 
разпределянето на парите за възстановяване на щетите корупцията си остава. 
 Рано е за окончателни изводи, но най-вероятно ще се окаже, че Емел Етем е 
несъстоятелна на този пост и може да се стигне до запълването на щата на 
ведомството й с лаици, подбирани по партиен или етнически признак или с 
корупционни нагласи. 
 Бездарието, некомпетентността и алчността, символизирани с поне двама 
заместник-министри се мултиплицират и надолу. 
 Дейността на новото Министерство е непрозрачна, отчасти поради пълната 
липса на контрол (в коалиционния кабинет не намират механизми и воля за 
спиране на феодализирането на властта и всеки министър прави каквото си 
иска). В резултат, в Министерството могат да бъдат заложени големи 
проблеми, с които после с години няма да се оправим. Демокрацията ни и 
държавата се оказват безсилни да овладеят подобни процеси. 
 Очевидно е, че независимо от личните им качества, двамата ръководители 
на най-важните служби при бедствия и аварии – генералите Никола Николов и 
Кирил Войнов - шампионите по оцеляване (съответно 15 и 12 години) са се 
превърнали вече в пречка за развитието и модернизирането на службите им. 
Те и по мислене, и като стил на работа, и като манталитет отдавна са стигнали 
тавана си, смразили са отношенията си, което е в разрез на интересите на 
страната и трябва да бъдат сменени. 
 Не са само те виновни в България още да няма Национална система за 
спешни повиквания с единен европейски номер 112, но разприте им са прът в 
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колелото и за тази Система, за чието изграждане трябва да настоява и 
президентът! Без нея (а нормативно и като съвременни технологии няма 
пречка за създаването й) България изглежда архаично и неевропейски - на 
фона на сериозните природни и други аварии, пандемиите. Тази система ще 
подобри координацията между институциите. Тя е изцяло в услуга на 
гражданите. А и с влизането ни в ЕС трябва да създадем условия и за 
гражданите от ЕС да могат у нас да получават своевременна помощ (т.е. 
обслужващите системата трябва да знаят езици) и да се чувстват в позната 
среда. Изобщо това също е част от хармонизацията ни с ЕС. 
 Двата законопроекта още не са публикувани и анализът им ще е възможен 
тия дни. Но по данни в печата и от качената в сайта на Министерството 
Концепция за защита при природни бедствия и аварии, може да си направим 
някои първи изводи. 
 Първо е признанието, че Законът за управление при кризи се оказа голям 
провал. Сега се приема de facto нов Закон за гражданската защита, 
регулиращ дейностите при бедствия и аварии, т.нар. “извънредни ситуации”, 
оставяйки на стария закон кризите, т.е. много тежките събития. Не е ясно какво 
на практика ще попада под дефиницията за криза. Казва се само, че “криза по 
смисъла на този закон (ЗУК) е такава промяна на установеното състояние 
на живот, обхванала територии, сектори и сфери на икономиката и 
обществения живот или околната среда, в резултат на която дейността и 
условията за съществуване в променената среда са силно нарушени”.  
 Създаването на единна спасителна система в страната е положителен 
факт, остава да видим какво се има предвид. Но е ясно, че отговорните 
структури запазват своята досегашна подчиненост, което снема въпроса - 
Къде отива Пожарната? 
 Съхраняването на мрежовия характер на тези структури е много важно – то 
е в духа на съвременните подходи. В същото време предпазва от възможно 
разрушително влияние на ДПС и върху Пожарната, и върху центровете за 
спешна медицинска помощ: ключови служби, изискващи особен 
професионализъм. 
 В указаната Концепция в един модерен дух Гражданската сигурност бе 
изведена като ключов елемент на националната сигурност заедно с 
вътрешната и външната сигурност. Остава да видим как експертите са 
отразили това в новия закон. Тази иначе добра Концепция пораждаше тревога, 
защото бе писана от кръга около Велизар Шаламанов, а той се бореше за 
силно централизирана структура на новото Министерство. На едно ключово 
обсъждане десетина научни работници - без да сме се договаряли - 
отстояхме пред Емел Етем обратната теза. Явно и политическите баталии не 
са позволили на ДПС да си “вземе” другите структури и служби и преди всичко 
Пожарната. 
 Това обаче поставя въпроса за координацията. Казва се, че тя ще се 
осъществява чрез оперативните и комуникационно-информационните центрове 
на новото Министерство. Въпрос: А каква точно ще е ролята на Министъра? 
Дано не се сбъднат опасенията за прехвърляне на отговорностите към 
службите и министерствата им и към областните управители и кметовете. Днес 
се децентрализира не координацията, а изпълнението. 
 Създава се Национален център за управление при кризи (с промените в 
ЗУК). Още не е ясно това орган ли е (с определен брой хора) или-и място, което 
ще бъде оборудвано с техника. 
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 Тъй като експертите са същите (главно от Министерството на отбраната) 
предполагам, че отново президентът ще бъде изпуснат в тези два проекта. 
 
 

За г-н Президента, 18.06.2006 г., Материал No. 233 
 Вече сред обществото и медиите е постигнат консеснус, че президентът е в 
разгара на започналата му изборна кампания. 
 Без да се налага от нищо една такава стратегия, тя води до възприемането 
на всичко, което той прави като предизборни действия, с което 
ангажиментите, идеите, заеманите позиции, а оттук и самата институция 
“държавен глава” твърде олекват. 
 Това ми каза професор от Техническия университет – Варна: “Този, който 
заявяваше, че няма да прави кампания, всъщност единствен я води. И че я 
води е за всички толкова прозрачно и той я води без тя да му трябва!” 
 Хиперактивността води до рискове. От 10 души 9 смятат, че ангажирането с 
боклука на София е PR-акция, свързана единствено с президентските 
избори. А в Перник хората я нарекоха “Гаф”. 
 Журналисти присмехулничат над думите за “убихте ме с този въпрос!” при 
въпроса за връзки с ДС. Журналистите са свръхчувствителни за всеки 
авторитет. До определено време тях ги респектира високият рейтинг и това, 
че даден политик “стои добре”. Днес те постоянно подхвърлят шегички и се 
надсмиват в шепите, а утре ще подхванат ироничния до саркастичен тон и ще 
стане мода всеки от тях да остри перото си по адрес на президента. 
 Много сме вече силно обезпокоените, че президентът “зорлем” си създава 
проблеми и си отваря фронтове с грешната стратегия. 
 Обикновените хора могат да се умиляват от докосването си до президента – 
те нямат много радости и това докосване ще им остане. Но президент – убеден 
съм в това и силно се надявам, че е така – не се става с тропване на хорце, 
както не се стана и с “Рипни Калинке!”. А и да се стане президент, по този начин 
не се става държавник. 
 Държавникът не е този, който с умислено и състрадателно лице говори 
само това, което според обикновените хора е в дневния им ред. Този дневен 
ред е страшно важен, но той не е всичко. Защото има и други сериозни неща, 
от които също зависи дневният ред на обикновените хора, но те не винаги го 
разбират. Точно такова много сериозно нещо е поведението на Никола Филчев.  
 Жалко - ако държавният глава не го разбира. Такова поведение да има бивш 
(съвсем доскоро) главен прокурор - ами че то си е чиста проба 
антиинституционално, антидемократично, антидържавническо!  
 С какво право ще искаме после редовият човек или пък дори мутрата да 
зачита институциите, демокрацията и държавата? За тези 5 години това [че 
обсъжднето на поведението на Филчев не е сред дневния ред на хората] за мен 
е сред най-грешните фрази на президента! Ние сме държавата с най-слаба 
държавност от всички бивши соцстрани. А после се чудим защо са зле 
обикновените хора! 
 Да не говорим, че неуправляем … човек като Филчев има още много бели да 
прави. Реална е опасността той да прослави България надлъж и шир - в 
Централна Азия! И то в една ключова в енергийно отношение страна като 
Казахстан. 
 Макар от друг характер и с пъти по-сериозна, заплахата от Бойко Борисов 
отчасти е от същия характер - антисистемна. 
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 И тази заплаха е много по-голяма, отколкото опасността Бойко Борисов да 
ни победи на президентските избори! Президентът трябва да мисли не само за 
преизбирането си, а и за вредата, който феноменът “Борисов” носи на страната 
и демокрацията. 
 Бойко Борисов вече почти успя да внуши, че президентът е № 2 на изборите 
и ще спечели само защото той (Бойко Борисов) не иска да участва. Това е 
много голяма обида към президента, която не би трябвало да бъде преглъщана 
така тихо и безропотно. 
 Цялостното поведение на Бойко Борисов като кмет показва колко … 
неудачно е … човек без управленски опит и взел се насериозно да застане 
начело на институция, където ежедневно текат процеси, където работата не 
трябва да спира и от която са зависими редица бизнеси и дейности. Бойко 
Борисов като кмет е … безпомощен, стотици фирми и хиляди хора се мятат 
като риби на сухо, защото са вложили ресурси в проекти, начинания, сделки, а 
Бойко Борисов им ги е спрял поради свои си мотиви. Той действа по 
настроение и издава вътрено противорчиви заповеди, като … според 
мнозина… полага усилия не за да пресече корупцията от времето на 
Софиянски, а по-скоро да я прехване… 
 Общината се разпада, … в нея никой не работи; в час, професионалист е 
само Минко Герджиков; заместник-кметиците са … като пиле в кълчища, а 
кметът си прави партия. 
 Засега всеки бизнесмен (напр. строител, търговец) гледа да мълчи и да се 
мъчи да си реши проблема сам - с връзки или подкупи. Но ударите, които … 
управленската неадекватност на кмета нанасят на бизнеса в столицата, чрез 
спрените проекти, по които са вложени и de facto закопани пари – това рано или 
късно ще прерасне в революционна ситуация и пострадалите и губещите 
бизнесмени ще започнат да се обединяват и въпреки страха … да 
противодействат! 
 Вярно, рядко има проспериращ бизнесмен, който да не се е занимавал с 
подкупи, укриване на данъци и закононарушения, но от много места се 
разраства недоволството: “…Той ще ни опропасти, няма ли кой да го вразуми?” 
 Няма нищо по-опасно за България от това - подобна личност като Бойко 
Борисов да се самопровъзгласи у нас за институция. 
 Атанас Атанасов може да е маша на Костов, … може и да бе започнал да 
прави в НСС политическа полиция, но в думите му има много истина. И 
президентът трябва да се пази от сделки с Бойко Борисов. Подобни сделки са 
само или рушвет или рекет. Победата след този тип сделки е винаги 
пирова. 
 
 

За г-н Президента, 25.06.2006 г., Материал No. 234 
 Има процеси в международните отношения, които директно ни касаят, за тях 
говорят всички и само ние не ги забелязваме. 
 Много са причините за това: 1. За силна външнополитическа стратегия се 
иска силна държава, а всеки експерт у нас ще напише: Нямаме държава! 2. 
Ограничили сме външната си политика до НАТО и ЕС, а за другите тя започва 
веднага след тях; 3. Дори на най-високо ниво външнополитическата ни дейност 
е главно процедура, ритуал, понякога екскурзия, а няма follow-up, развитие, 
конкретни резултати; 4. Отново сме идеологизирани, делим държавите на лоши 
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и добри, не смеем да кажем Не или Да, даже когато е в наш национален 
интерес. 
 Сред много важните процеси в региона са охлаждането на отношенията на 
Турция със САЩ и сближаването й с Русия. 
 За отношенията на Турция и САЩ все по-често пишат, че са в задънена 
улица, че трябва да бъдат ремонтирани, да им се вдъхне живот, че са на 
автопилот; пита се Кой загуби Турция? 
 Обща за турския елит и обществото е тезата, че войната на САЩ в Ирак 
разби стратегическото им партньорство с Турция. 
 Турция се превръща в един от най-големите губещи от тази война - заради 
перспективата за преминаване от de facto към de jure независимост на иракски 
Кюрдистан и последствията от това за Турция с нейната свръхболезнена 
чувствителност към кюрдския проблем. Войната срещу кюрдите в Турция се 
измерва с 35 000 убити и 150 млрд. дол. само военни разходи. 
 В Турция расте антиамериканизмът, на САЩ там гледат като на съюзник, все 
по-малко грижещ се за интересите, сигурността и интегритета на Турция. 
Някои среди са вбесени от изказвания на Ръмсфелд, че съпротивата на 
сунитите в Ирак сега е силна и поради липсата на северен фронт през 
войната, защото през  март 2003 г. турският парламент не даде на САЩ да 
използват територията на Турция за нахлуване в Ирак и така сунитските 
въоръжени отряди отстъпили на север и се разтворили сред населението. 
Турският елит вини САЩ, че игнорираха всички предупреждения за 
възможните последици от войната в Ирак. 
 В същото време отношенията между Турция и Русия вървят все по-нагоре и 
по-напред. Само за 2005 г. Ердоган и Путин са се срещали 4 пъти и всяка 
среща има реални последващи резултати.  
 На най-високо равнище между двете държави има подписани както 
Декларация за задълбочаване на приятелството и многоизмерното 
партньорство, така също и Eurasia Action Plan. 
 И Русия, и Турция виждат себе си като евразийски сили. Те имат не само 
имперско минало, но и имперско самочувствие. В еднаква степен те споделят 
тезата за централната роля на държавата, за потребността от мек държавен 
авторитаризъм.  
 Наричат Русия и Турция сили на статуквото в региона. А те се 
самооценяват като сили на стабилността - консервативна опозиция на 
революционните акции на САЩ в регион, където инжектирането на 
свръхдинамика е с дестабилизиращ ефект. 
 За тях стабилността и сигурността стоят над демокрацията и свободата и са 
срещу опитите на САЩ с цветни революции и износ на демокрация да 
променят ситуацията около тях. Те имат общи позиции по политиката на САЩ 
към Хамас, Сирия, Ирак и Иран и са срещу навлизането на САЩ в зони на 
тяхно влияние и срещу военно присъствие на САЩ в Черноморието. 
 Турция и Русия имат интензивни бизнес-отношения. Обемът на търговията 
между тях през 2004 г. е бил 11 млрд. дол., през 2005 г. - 15 млрд., 2006 г. се 
чакат 20 млрд., 2007 г. - 25 млрд. долара!  
 70% от нужния й газ и 20% от нефта Турция внася от Русия. Русия помага на 
Турция да стане енергиен център и транзитна територия за ключовите 
тръбопроводи. А турски строителни фирми за последните 16 години са 
реализирали 700 проекта в Русия на стойност 14 млрд. дол. Благодарение и на 
мъдрия визов режим, Турция привлече огромен поток руски туристи – за 2003 
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г. 1.2 млн., 2004 г. - 1.5 млн., 2005 г. - 1.9 млн. души! Шегата е, че Русия има 
излаз на топлите морета не чрез сила, както искаше Петър Велики, а с 
туристите си. Инвазията на туристи от Русия в Турция помага за сближаване 
на двата народа. Не е странно, че смесените бракове зачестяват - 50 000 
турци и руснаци през 2002 г. са се сключили такъв брак. И в бизнеса, и в 
приятелството (и в браковете) Турция уверено ни измества. 
 Турция е с много по-силни държавници и много по-разумна от нас - тя не 
пропуска случай да подкрепи Русия (за членство в Световната търговска 
организация, за статут на наблюдател в Организацията Ислямска 
конференция). За разлика от нас, Турция се разграничи от Общността на 
демократичния избор.  
 Турция смекчава позицията по Чечня, Русия се дистанцира от подкрепа за 
кюрдите. Почват да се сближават и визиите им за ЕС и по-общо - за Запада. 
Чувството на изолация от Запада (“оста на изключените”) ги хвърля един на 
друг в обятията им. Отношенията между Турция и Русия получават 
стратегическо измерение и двете страни са на път да се сближат почти както 
направиха Франция и Германия след Втората световна война. 
 Разбира се, картината е далеч от идеалната - между Турция и Русия има още 
доста противоречия - по Кипърския проблем, по въпроса за арменския геноцид 
и по проблеми на Балканите (Косово, Босна и Херцеговина), но двете държави 
показват как се прави истински отговорна и прагматична външна политика. 
 
 

За г-н Президента, 02.07.2006 г., Материал No. 235 
 При всички скандали, тресящи обществото ни, уволнението на председателя 
на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” ген. 
Димитър Димитров можеше да мине по-тихо. Но той реши да говори и сега 
вече този скандал не може да бъде потулен. И изобщо не бива да бъде 
потулен. 
 Каква е истината ще кажат следствието и съдът. Но мнозина споделят 
мнението, че Емел Етем е недооценила генерала.  
 Разплетат ли се нещата днес, става възможно да се подигне пелената над 
реалната корупция и за това – как действат висши кадри ДПС. 
 Ако генералът се окаже прав, ще научим истини, които са публична 
тайна.. А не се ли окаже прав, истината за източването на Резерва все пак 
трябва да се изрови докрай. 
 То е ясно: Държавният резерв и Военновременните запаси и при по-предния 
шеф Станислав Копаров и при предния шеф Йовчо Йовчев са запазена 
територия на ДПС и там се краде на поразия.  
 Като станах секретар на президента, първото, което ми бе казано беше: “Дай 
ни контакти с шеф от Държавния резерв и няма да имаш проблеми с парите! 
Далаверите там са изящни, а комисионните - големи!”.  
 Според повечето хора, ген. Димитров затвори кранчето и това му изяде 
главата. Не го познавам лично, но за него някои почтени хора гарантират, че е 
честен и порядъчен, неподкупен и смел. На такива не се прощава. Това го 
знаят в министерствата и агенциите, където ДПС взема всичко, от което се 
правят пари и всеки, който и малко им се опъне е незабавно отстраняван. 
 ДПС контролира Държавния резерв, но иска да го вкара в новото 
Министерство. И няма ли тогава с него да се прави това, което е честа практика 
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и в Комисията по бедствията и авариите – да се разпределят по неясни 
критерии (а може би и ясни джобове) милиони левове. 
 Ще ми се обаче да вярвам, че този път от ДПС са ударили на камък. Това, 
което описва ген. Димитров като похвати на ДПС звучи така. Те казват: този да 
се уволни, онзи да се назначи; парите да се дадат на този, проектът да се пусне 
на онзи. Всичко става под масата, с незачитане на правилата. Ако ще се прави 
конкурс, предния ден се праща факс с отговорите от офиса на ДПС. От всичко 
на света ДПС най-обича да прави нещата чрез алъш-вериша - не по Закона 
за обществените поръчки, не чрез търг, не на борсата, а директно - на нашия 
човек, на нашата фирма.  
 Винаги ме е терзаел въпросът - методите им са примитивни, защото по 
принцип са по-необразовани и неинтелигентни, или има нещо друго: не грабят 
ли държавата ни, защото вече не я чувстват своя, отчуждили се от нея? А най-
страшното е, ако са подучени - чрез ламтежа си да съсипват сфери, много 
пряко свързани с националната сигурност - армията, образованието, 
земеделието, държавният резерв, военновременните запаси... 
 Това може да е прекалена или преднамерена мнителност. И все пак от много 
държавни ведомства се надига голяма вълна от възмущение за грабежите на 
ДПС - минали всички предели.  
 Ако имаше служби, които си вършат работата, те биха могли да кажат дали 
става въпрос за … алчност или за отлично премислени схеми (от кого?), които 
обезкървяват страната ни. 
 Както има у нас “ромска битова престъпност”, така вече има “турска 
политическа корупция”. И едната, и другата са голяма напаст за страната и 
последиците от тях са трудно измерими. 
 Нищо чудно и ген. Димитров да е сгазил лука (колкото и да е нелепо). Но ако 
е разправа над него за честността му, то тя не бива да се подмине заради “по-
висши политически интереси”!  
 Ген. Димитров не остави полезен ход на Емел Етем и може само да се 
адмирира нейната среща с Борис Велчев - да се ускорят 700-те проверки, 
водени по източването на държавния резерв.  
 Да, в нашия Резерв се пазят и излишни неща. Но това не е причина за 
постоянното източване, част от което формално е на законово основание - 
като от там се дават на някоя “своя” фирма качествени продукти (защото те 
били с изтекъл срок на годност), тя ги продава скъпо и прескъпо и само с част 
от тия пари купува същите като название продукти на много по-ниски цени 
и ги подменя, т.е. възстановява ги на Резерва. 
 А най-често се прави така: вземаш стоки или пари на кредит от Резерва и 
после ги възстановяваш (ако ги възстановяваш!) много по-късно от договора - 
като превърташ парите 3-4 пъти. 
 Или Държавният резерв продава горива, храни или лекарства на частна 
фирма на една цена, а после ги изкупува от нея на много по-висока цена и 
разликата се дели от шефа и частника. 
 Полезното в скандала е че до 15 юли (нереален срок) ще се направят 
проверки на министерствата, имащи отношение към Държавния резерв - 
т.е. Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на земеделието и горите, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на икономиката и енергетиката и 
Министерството на финансите.  
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 Така ще се надзърне в едни неосветени места на държавата - където сега 
основно се краде и има реална опасност, ако се наложи (не дай Боже!), да се 
окажем без жизнено важни неща. 
 Да не говорим, че можем да излезем лъжци пред ЕС, като се окаже, че не 
сме създали задължителни стратегически запаси с горива, каквито са 
ангажиментите ни по Глава “Енергетика”.  
 Тези проверки, стига наистина да се извършат компетентно, ще покажат 
състоянието на Държавния резерв. Това може да даде начало на 
разработването на нова визия за Резерва, на базата на съвременните 
предизвикателства. Самото название военновременни запаси е остаряло. 
Става дума за запаси, с които държавата и общините да разполагат по време 
на кризи.  
 
 

За г-н Президента, 09.07.2006 г., Материал No. 236 
 Oxford Research Group публикува анализ “Глобални отговори на глобалните 
заплахи. Устойчива сигурност през 21 век”. Най-сетне на подобно престижно 
ниво да се каже ясно: Пътят, по който върви Западът по отношение на 
сигурността е сбъркан.  
 Нужна е смяна на парадигмата на сигурността. Тероризмът е много по-малка 
заплаха от предизвикателства като промените в климата и глобалното 
затопляне, от конкуренцията за все по-ограничените суровини (особено за 
нефт), нарастващото социално-икономическо разделение и 
маргинализацията на все повече хора, засиленото разпространение на 
оръжия и военни технологии вкл. ОМУ - глобалната милитаризация. 
 Промените в климата (наводнения, суша, глад, унищожаване на 
биоразнообразието, озонова дупка, парников ефект, топене на ледници, 
изсичане на гори, миграция) вземат много повече жертви от тероризма. Трябва 
да се бърза. Time is the essence! 
 Удивително е колко лесно след 11 септември САЩ успяха да наложат тезата 
и да намерят за нея подкрепа в много страни - че тероризмът е най-голямата 
угроза за глобалната сигурност. Войната срещу терора взе за заложник 
актуалния дневен ред на сигурността и натрапи американски, ортодоксален 
дневен ред на сигурността (security orthodoxy).Това е “парадигмата на 
контрола”: 1. Тя смята, че промените в климата са мит и вярва прекалено в 
достиженията на технологиите. 2. Спрямо конкуренцията за суровини тя 
разчита на силов подход - за да обезпечи контрол над енергийните ресурси 
и на достъпа до тях и главно в Персийския залив (вкл. с войната в Ирак). 3. Тя 
не разглежда маргинализацията и социалното разделение като проблем на 
сигурността и им въздейства чрез социален контрол над несъгласните. 4. 
Проблемите за ОМУ се решават чрез противодействие на разпространението 
на материали за ОМУ – за да не попаднат у терористи и държави-бандитки. Ако 
такава държава е близко до придобиване на ОМУ, то за нея се предвиждат 
изпреварващи военни удари. 5. Срещу тероризма се водят военни действия; 
към задържаните и заподозрените се прилагат изтезания и нарушаване на 
човешките им права.  
 Войната срещу терора създаде климат на страх и параноя.  
 Войната в Ирак стана самосбъднало се предсказание и даде стимул на 
тероризма и асиметричната война. Ирак е пристан и тренировъчно поле за 
радикални бойни групи и джихадисти.  
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 Тази ортодоксия на сигурността е дефектна и не позволява на 
политическите елити да насочат усилията и ресурсите към намиране на 
реалистични, прагматични и устойчиви решения за нетрадиционните 
рискове, застрашаващи света. При нея отговори на глобалните заплахи са 
дават чрез сила - борба със симптомите, репресии срещу несъгласните, 
поддържане на статуквото. В дългосрочен план тази политика е обречена.  
 През Студената война главното бе отбраната, сега главното е сигурността. 
Ако в идните 5-10 години не се предприемат спешни действия, ще е много 
трудно да избегнем глобалните бедствия и дестабилизация на глобалната 
система. Трябва да преминем към “парадигма на устойчивата сигурност”. 
Това е превантивен подход, който атакува коренните причини (т. е. лекуване 
на болестта): 1. Преход от невъзстановими към възобновими енергийни 
източници (слънце, приливи, морски вълни, вятър) – отговор на промените в 
климата. 2. Енергийна ефективност, рециклиране и консервация на ресурсите – 
по отношение на конкуренцията за суровини. 3. Ограничаване на бедността - 
като противодействие на маргинализацията. 4. За глобалната милитаризация - 
заедно с неразпространението на ОМУ, развитите държави трябва да 
предприемат решителни стъпки срещу разработването на нови ядрени и био-
оръжия и към разоръжаване. 5. Срещу тероризма - да се адресират, вкл. чрез 
диалог с лидерите на терористичните групи (където е възможно) - легитимните 
политически проблеми и аспирации на маргинализираните групи, като 
успоредно се водят контра-терористични операции с полиция и ефективно 
разузнаване. 
 До днес пътят бе на едностранно въздействие (главно САЩ). От днес е нужен 
кооперативен подход на страните. Само така ще се премине от сигурност за 
някои към сигурност за всички. 
 Огромна част от милиардите долари и талантливите умове, инвестирани за 
военни трябва да се насочат в други посоки. Тотално грешна е илюзията на 
елитите, че статуквото може да се поддържа със сила, че несъгласието и 
несигурността ще се държат под похлупак и няма да им се позволи да излязат 
на повърхността. И че екологическите проблеми ще ни подминат.  
 Светът е все по-взаимообвързан и взаимно зависим. Затова проблемите на 
бедните не са само техни проблеми, те бързо преливат към богатите. 
Тероризмът и кризите трябва да се атакуват комплексно, с отчитане на всички 
аспекти: социални и икономически, екологични. Светът се нуждае от нови 
лидери и ново лидерство. Само като работят заедно държавите ще се справят 
с общите заплахи и ще изградят справедлив, устойчив (като сигурност и 
съхранена околна среда) нов световен ред.  
 И несъгласните с пътя, по който върви Западът - политици, експерти, NGO, 
народи - трябва да променят подходите си: от насочване на енергията и 
ресурсите срещу войната (anti-war) към ресурси и енергия за повече мир и 
сигурност (pro-peace). 
  
 

За г-н Президента, 16.07.2002 г., Материал No. 237 
 Есенните междинни парламентарни избори в САЩ са повод за внимателно 
взиране в политическата ситуация зад океана.  
 Те са важен сондаж и за настроенията преди президентските избори през 
2008 година, за които все повече експерти смятат, че те ще разместят 
сериозно пластовете на властта в САЩ. 
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 И Америка, и всяка от двете партии се намират в средата на втория мандат 
на Буш силно разделени на 2 полярни лагера. 
 Но въпреки всичко главните личности са в безкомпромисно и бойко 
настроение. Това е част от американските нрави: там те са бойци и никога не 
униват! Нещо особено важно на фона на процеждащи се от близкото 
обкръжение на президента сведения, че покрай скандала “Гоце” той е 
провесил нос и е свалил гарда. 
 Ситуацията не е приятна, но не бива да се драматизира. Все пак мандатът е 
успешен и са налице много шансове за втора победа. Стига да се дозират 
свръхчестите изяви, дразнещи и отявлени привърженици. Да не говорим, че 
изхабяват образа. 
 Ако президентът с тази хиперактивност не е убедил народа ни в нещо за 5 
години, то той няма да го направи за 5 месеца! 
 Първите избори можеха да се спечелят с импровизации и 1-2 удачни фрази. 
Но при тях по-скоро Стоянов сам се победи. А сега е нужна стратегия. И да се 
спрат червените ентусиасти – да не задушат президента в прегръдките си. 
Както и по-рядко да се мяркат при нас хора без абсолютно никаква политическа 
тежест и подкрепа като Александър Томов и Николай Камов. 
 Вярно, американското общество е различно от нашето, но и ние можем да 
се поучим от политическите битки там. Всеки водещ играч в битката за 
върховете се стреми да изчисти своя образ, като не се простира от Арктика до 
Антарктида в живота на САЩ, а заема ясни позиции по 3-4 опорни проблема. 
Така си отвоюва собствена идентичност - различимост от другите. И се знае 
един кандидат за какво и против какво е. Говорят с послания: ясно, кратко. 
Дълги речи, на всяка манджа мерудия - това не: кой ще го отрази и как ще 
задържиш вниманието на публиката? Хората знаят - политикът не може да е 
експерт по всичко. Слушат ли пространни експертни слова, те си казват - той 
просто срича реч, писана от други. Колкото повече говори - толкова по-малко 
се разпознава този политик от останалите. 
 И нищо, че има 2 години до президентските избори в САЩ. Ако категорично 
и рано докажеш, че си със сериозни амбиции, получаваш повече шансове да 
събереш финансова подкрепа.  
 А и сега “всички са равни на старта”. В смисъл, че за първи път след 1952 г. 
в изборите няма да участват нито сегашният президент, нито сегашният 
вицепрезидент. Буш не може по конституция, а Чейни вече заяви, че няма да 
са кандидатира! 
 За да атакува президентския пост, Демократическата партия се нуждае на 
есенните избори най-сетне от някаква победа - на всяка цена да овладее 
поне една от камарите на Конгреса. Така ще си върне самочувствието, че може 
да печели избори и ще може да парализира поне отчасти управлението на 
Буш. 
 А може и да търси импийчмънт ако не на Буш, то на Чейни! 
 С провалите в Ирак Буш губи драматично популярност. Но и демократите са 
поляризирани по Ирак. Те се боят главно от завръщане на старата им слава 
на либерални пацифисти. 
 По Ирак върви позиционна борба: този, който призове за час по-скорошно 
изтегляне, рискува да отпадне в периферията; а този, който е да се запази 
военното присъствие там, рискува да се натъкне на страха в обществото от нов 
Виетнам. Общо е мнението, че никой в САЩ няма стратегия по Ирак. Липсват 
силни идеи и нови лидери, но това е болест и на двете партии.  
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 Буш се мъчи да спре свободното падане на рейтинга си. А не може ли да 
почерпим идея от апела му за 2-партийна (тук многопартийна) комисия от 
конгресмени - за разработване на концепция за дълбока реформа на 
социалното осигуряване и здравеопазването - намиращи са в катастрофично 
състояние?  
 В момента сред републиканците води сенаторът от Аризона, знаменитият 
Джон Маккейн, а сред демократите - of course - сенаторът от Ню Йорк Хилари 
Клинтън. Но и двамата имат да преодоляват огромни препятствия преди 
номинирането си. 
 Често наричат Джон Маккейн “републиканският кандидат на демократите”. 
Защото в собствената си партия той се натъква на неприязънта на фамилия 
Буш. За негов опонент се смята бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани. 
Трета е Конди Райс, но тя има поне два недостатъка според републиканците - 
чернокожа, неомъжена; и поне два според останалите: част е от клана Буш и 
е свързана твърде тясно с войната в Ирак. 
 И Хилари Клинтън има проблеми в своята партия - там не са очаровани от 
“републиканския й (нелиберален) подход” към редица проблеми, вкл. Ирак. А и 
проучванията сочат, че поне засега тя губи с разгром от Маккейн и Джулиани. 
Зад нея при демократите са познатите Джон Кери, Джон Едуардс и Джо 
Байдън. Но битката тук тепърва предстои и ще е ожесточена. 
 Редица експерти говорят за възможност, която донякъде може да напомни 
възможно развитие у нас: ако продължи да пада рейтингът на републиканците 
(на действащия президент) и демократите (опозицията) продължават все така 
да не могат да предложат убедителна алтернатива, нищо чудно да излезе на 
сцената трети, харизматичен кандидат, който да ги победи. 

 
 

За г-н Президента, 23.07.2002 г., Материал No. 238 
 Безобразията в Държавния резерв и Комисията, раздаваща милиони за 
ликвидиране на последици от бедствия и аварии, са част от често 
коментираната и от мен система, с която ДПС систематично източва 
държавата и я развращава с корупция. Корупционните практики на ДПС са 
толкова идентични в най-различни институции, че приличат на преследвана 
стратегия. 
 Но да не се вглеждаме само в корупцията. Има по-опасни от нея неща. Това 
е използването от ДПС на превзетите от него институции за провеждане на 
политика, която се разминава с националните ни интереси. Това ДПС прави 
чрез свои хора в министерствата на образованието и земеделието [Напр. защо 
сега не се говори за турски гемии, бракониерстващи с калкан? Защото на 
всички служби по морето, отговарящи за морската флора и фауна шефовете са 
от ДПС; тия държавни чиновници de facto са агенти на турски фирми - чрез тях 
се лови и събира всичко, което мърда и шава на, във и под морската вода и се 
изнася в Турция. Точно както кадри на ДПС изсичат горите ни.] 
 Не, това не е мнителност или шовинизъм. Това е истината! Тя се 
подтвърждава от редица структури. Боли ме да го пиша, но много хора там 
директно обвиняват пред мен президента: че се страхува и не смее гък да 
каже на турците. Гламави ни били политиците и никакви държавници не били, 
позволили са Доган да им тури чатала, правят му коленопрокленно метани. 
 Да вземем Комисията за защита от дискриминация. И тя е превзета от 
ДПС и превърната в инструмент за ерозиране на националните интереси. Тези, 
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които работят в нея или пък наблюдават работата й, пряко упрекват президента 
за лицата, които е предложил там: поне 3 от 4-та нямат воля и разбиране за 
мисията си, а само се подписват регулярно във ведомостта. Парите да вървят! 
А ДПС и Еюп да си правят каквото желаят!! 
 Това е повод за вътрешен анализ на дейността на хората, назначени от 
президентската квота в различните институции – по какви критерии е станало 
това, доколко са компетентни, как си вършат работата, как те отстояват 
националните интереси. 
 Най-малкият проблем е, че Еюп и Со. крадат на поразия при всяка 
обществена поръчка! Това прави напр. и Местан в МОН. 
 Далеч по-важното е, че Еюп и Со. са политизирали Комисията за защита от 
дискриминация и я ползват за защита от “дискриминация” само в интерес на 
ДПС - единствено за турците и радикално настроените мюсюлмани. Нищо, че 
има 17 пункта, по които се говори за дискриминация. 
 За най-малкото несъгласие с решение на институция или на общинска 
администрация, което не устройва ДПС и радикални мюсюлмани, те се жалват 
до Комисията за защита от дискриминация и там Еюп извива ръцете на 
експертите - да пишат каквото той и покровителите му желаят. 
 А изпаднал отчасти в немилост при Доган, Еюп се заиграва силно с хора 
като Мендерес Кунгюн и прокарва крайна линия. 
 В Комисията за защита от дискриминация говорят за екстремизация на 
лидери на турците по места; за парите, с които си играят за прокарване на 
целите си; за това как надигнали глава подклаждат напрежение; за 
турските читалища и ислямски учебни заведения (един тревожен пример е 
този за носенето на забрадки, а там не иде реч само за забрадки - те искат да 
ходят на училище изцяло облечени в мюсюлманска носия и вопят за 
дискриминация). А Българите си мълчат: сакън да не ги обвинят в 
национализъм. 
 Вярно е, че част от тези процеси са обективни: Турция, това е Държава, 
която има национална стратегия и държавници и преследва своите интереси у 
нас систематично; а ислямските емисари разполагат с колосални средства за 
проникване. Но друга, не по-малко важна част от тези процеси е субективна и 
се дължи на меките колене на политиците ни пред Доган, на страха на 
специалните и (отчасти) на полицейските служби да възпират политическата и 
икономическа експанзия на Турция (малко трябваше да задържим наш, т.е. 
пробългарски новия мюфтия за забрадките, но държавата се сви в плъхова, а 
не в миша дупка, натиснаха го политици и емисари и той се сгъна). 
 Дължи се и на асиметрично силните позиции във властта на ДПС: те вече 
имат пълновластен контрол в цели сфери от нея и могат да спират неизгодни и 
да налагат изгодни им решения. 
 Кметицата Дора Янкова тича да агитира за президента, а шепа изоставени 
от нея родолюбиви чиновници в гр. Смолян водят обречени боеве за светския 
характер на образованието ни.  
 И отдолу ги мачкат активисти на ДПС, а отгоре ги мачка Комисията за 
защита от дискриминация. 
 Комисията за защита от дискриминация брани от уволнение (било 
дискриминация) хора на ДПС. Но внушенията (и при незаинтересованост на 
някои от квотата на президента) са да не се проявява подобна непримиримост - 
ако се уволнява по друг признак – пол, възраст, увреждания… 
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 Докато правителството “дреме”, ДПС чрез благите ястреби (Местан, Еюп) 
отлично знае за какво му е Комисията за защита от дискриминация – и 
работи да я направи орган за превенция на това, което не е в тяхна полза. 
 Така се процедира и в Националния съвет за демографски и етнически 
въпроси, както и в Агенцията за закрила на детето. Просто ДПС знае за какво 
се бори. Друг е въпросът за ресурса (интелектуален и политически), с който 
разработва визиите си! Пита се той само техен ли е или напр. на турското 
посолство.  
 Това е само една част от тревожните неща, за които нашето общество чака 
президентът - заради България - да покаже, че ги вижда и знае и поне веднъж 
да скръцне със зъби на ДПС. 
 
 

За г-н Президента, 30.07.2006 г., Материал No. 239 
 Сборът (а за опонентите на БСП - сборището) на Бузлуджа е поредната 
стъпка в отдавна започналата изборна кампания - за която само 5-6 
заслепени човека в нашата администрация мислят, че никой не се досеща, че 
тя се води на пълна пара. 
 Въпросът е, че такива потънали в червено партийни сборове - колкото и 
мобилизиращи да са за червения електорат - могат окончателно да размият 
надпартийния образ на президента.  
 При задушаващата прегръдка на БСП, скоро ще се забрави, че с действия (и 
с имитация), но президентът бе общо-взето надпартиен (макар едва ли да се 
е вярвало сериозно в това). 
 От протичащи от “Позитано” слухове и от информации, вече плъзнали по 
медиите разбирам, че в администрацията ни се правят и други опити с 
парадоксална цел – пишат се отчети на администрацията, които ще се дават на 
БСП-организациите! А кому е нужно всъщност това излишно ярко 
почервеняване в сградата на президентството? 
 Изборите са с хипервисок залог и може да се преглътне най-надпартийната 
институция да работи (цялата) за кампанията. Това впрочем следва от ярката 
й партийна оцветеност. Да, разбира се, президентът е кандидатът на БСП и е 
логично те да си синхронизират действията (като датата на изборите). Но 
всичко си има цена. Много скъпо може да излезе да се загуби 
надпартийността на президента и той пак да стане бесепар, като допринесе 
за закостенелостта на политическия ни живот. 
 Тази реполитизация на институцията е голям грях - той може да донесе 
изборна победа, но не е държавническо поведение. 
 Държавникът, вместо да участва в режисирано предаване на Санчо-
Божидар Димитров, оръженосецът на Дон Кихот-Бойко Борисов, трябваше да 
посети Професионалната гимназия по икономика “Карл Маркс” в Смолян, в 
която шепа учители са на предния фронт в битката за светски характер на 
нашето образование! 
 Не може кмет, областен управител, депутати да изоставят тези учители и 
директорката им Мария Томова. Не може да се позволява на радикалния ислям 
и Обединението за ислямско развитие и култура да ерозират българското 
училище, de facto да показват слабостта и страхливостта на нашата 
държава. 
 Всъщност, само две смели жени от Комисията за защита от дискриминация: 
Зора Генчева и Анели Чобанова, с помощта на колежката си Ирина 
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Мулешкова измиха очите на България и смело отхвърлиха жалбата на тези, 
които искат в училищата ни да се ходи с мюсюлмански забрадки, фереджета и 
носии. 
 Държавникът не оставя ДПС да се превръща в говорител на всички наши 
мюсюлмани, като използва глупостта на някой идиот, хвърлил димка в 
казанлъшката джамия! Християните у нас нямат нищо общо с този акт. Не 
може политическа партия да размахва плашилото на етническия модел, щото 
запушило черчевето на религиозен храм! ДПС играе опасна игра, като 
непрекъснато блъфира с етническата карта. Декларацията, прочетена с 
назидателен тон от Лютви Местан е с подстрекателски елементи. 
Държавникът трябва да осъди такъв вандалски, а не терористичен акт (да 
се нарече подобна хулиганска проява “терористичен акт” е просто игра с 
огъня) и да каже, че всяко посегателство срещу културен, научен, исторически 
и религиозен дом е хулиганство и дори вандалщина. В същото време 
държавникът трябва да постави на място всяка една партия, било ДПС, било 
Атака, било БСП или СДС - когато те използват подобни прояви заради 
партийни цели, като заяви, че такова поведение не отговаря на националните 
интереси! 
 Както би казал някой от колегите: “Президентът сега за нищо на света не 
трябва да дразни ДПС!” Има неща, които могат да се пожертват заради 
тактически съображения. Но има и неща, които са по-важни дори от изборите – 
когато засягат България. 
 Обикновеният човек може да се възмути от начина, по който в Македония 
някои политици и сърбомани ругаят България. Но един външен министър не 
може по стратегическа тема като Македония да действа така лаически. 
Изцепката на Калфин е повече от гаф, това е грешка! Но тя не бе направена, 
когато до вчера просръбските македонски социалисти бяха на власт! 
 В разумните европейски страни има гражданско общество и независими 
експерти, които първи лансират подобна теза, като подготвят почвата за нея и 
обясняват, че ние Македония я носим на гърба си, а там само ни ругаят. После 
проблемът постепенно се качва на политическо равнище и се поставя от 
политици и партии. И едва накрая външният министър казва: “Не можем да не 
се съобразяваме с общественото си мнение!” 
 А така изцепката доведе до истерика и разби мит, развиван главно от 
президента - че никога не сме имали толкова добри отношения с всички 
съседи. (Всъщност отношенията са добри, защото не сме посмели да 
поставим ребром наш национален интерес пред никого от съседите! А 
основно угодничим и сме им угодни. Сега скръцнахме със зъби и пясъчната 
кула рухна.) 
 Явно ни чака стандартна кампания, която целù: 1. Да бъде съблазнен 
избирателят, а не да му се предложи лидерство. 2. Да се привлече своя 
избирател, а не да се търси подкрепата на другите. 3. Да спечели изборите на 
всяка цена, а после ще мислим; 4. Да гони максимата “Целта оправдава 
средствата”, а за тая цел всички средства са добри. Такава стратегия може да 
спечели. Но тя нищо добро не е донесла на нашия народ. 
 
 

За г-н Президента, 06.08.2006 г., Материал No. 240 
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 Две събития - едното, свързано с политиката, друго - с лични въпроси, за 
сетен път ми показаха колко далеч в нравствения разпад на ценностите е 
отишло за 16 години обществото ни. 
 Сделката за царските имоти е връх в цинизма … на политическия елит и 
пораженията от нея са трудно измерими и предвидими. В петък форумите на 
всички сайтове дадоха мощен, безпрецедентен залп по БСП и президента. 
Никога за тия 5, дори 15 години не се е писало по адрес на управляваща партия 
и президент с подобно омерзение!? Да, във форумите анонимността развързва 
езика и тонът там често е неетичен, дори некултурен, но всеки можеше да 
види как нападките не бяха само от костовисти! Това бе всеобщ консенсус, в 
който се говореше за политически цинизъм, проституция и перверзия. 
 Защото и на децата стана ясно, че изводът беше, че царят е ощетил 
България с използване на премиерското си положение (най-арогантна форма 
на корупция), а заради управлението на тройната коалиция и президентските 
избори му се прощава!  
 Омерзението, което народът изпита от това автоматично се прехвърля 
върху президента, даже той да няма капка вина за него! След грешката с ДПС 
при създаване на правителството, сега отново пада мощна сянка върху 
президента и той пак се оценява (и в бъдеще още повече може да се оценява) 
крайно негативно откъм нравственост и морал. А това вече от оценка на 
поведение би могло да прерасне в историческа присъда. 
 Президентът все по-трудно ще може да говори за доброто, което е направил 
през мандата, защото ще бъде принуждаван да се оправдава от ляво и от 
дясно за прекалено много неща. 
 Доскоро той печелеше - дори и с имагенерни, но позитивни възприятия (“стои 
добре”, “енергичен е”, “жена му е скромна”). Сега опонентите могат да строят 
кампанията си на принципа – “Аз съм това, което Първанов не е”, “Няма да 
правя като него”! 
 Колко нащърбен и морално уязвим е образът на президента видях от 
единодушието на лидери на хора с увреждания: те са възмутени от “фарса на 
Първанов” - вика ги от цялата страна по Закона за ДДС, за да каже, че Законът 
е вече публикуван в “Държавен вестник”! Човек на инвалидна количка каза: 
“шефът ти е хитрец”, а полусляп младеж ми се скара, че началството ми е 
“циник”. Заявено ми беше, че отсега нямало лесно да му се позволи на 
Първанов дори да спомене, че е направил нещо за инвалидите - на тях им 
трябвали не photo opportunities, а държавническа позиция. Махнем ли 
емоциите, остава изводът - Станало е много по-лесно да се вини президента в 
етичен и морален дефицит. Това е доста фатално за всяко политическо 
лидерство, независимо от броя на спечелените му мандати. 
 Цинизмът на политическия връх едно към едно се покрива с някои лични 
преживявания. Защото в България ценностите са твърде ерозирали и се 
настаняват низки и ниски “качества”: алчност, наглост, продажност, 
предателство, егоизъм, глупост, простотия. За 16 години унищожаване на 
ценностите, насилие и търгашество, в огромното мнозинство от хората връх 
вземат  преследването на личните интереси с всички средства. Няма ги 
простите прояви на човещина, състрадание и милосърдие. Пада цената на 
морала и нравствеността, на човешкия живот. 
 Тези процеси на разграждане, на разкъсване на социалните връзки, на 
овълчаване и отчуждаване на хората, на отказ да се спазват правилата и да 
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се мисли за общите интереси, не са без значение за човека, който е държавен 
глава на България! 
 Бурният ръст на хората, готови дори и през трупа на другите да минат в 
името на личния си интерес се отразява с особена сила на младите – едни от 
тях стават неудържимо раними и беззащитни, други се превръщат в изпечени 
циници, трети се затварят в себе си, четвърти се махат от тая “гадна” държава. 
 Разпадът на ценностите, разголеността на плътта в пресата и телевизията, 
липсата на морално, политическо и религиозно лидерство водят до страшно 
падение на нравите. В Русия (!) говорят за страната ни като за държавата, в 
която жените са с най-ниската цена и са най-лесно достъпни, а наркотици има 
на всеки ъгъл. На Запад медиите пишат в най-черните краски за България не 
само щото някой бил против членството ни в ЕС. 
 Между липсата на качествено лидерство и най-ниския доход на глава от 
населението връзката е пряка. Между сделката на БСП с имотите на царя и 
гъмжащите ни от евтини проститутки курорти връзката е пряка. Между 
безнаказаната крадливост на ДПС и бягството на младите от България 
връзката е пряка. 
 Вината за всичко е забравянето на ценностите, ерозията на ценностите, 
липсата на ценности, осмиването на ценностите. 
 Именно затова в свои материали съветвам президента - да постави на 
преден план въпроса за ценностите. Политика, която е лишена от ценности 
може и да довърши България, но може и да си намери алтернатива – като 
отрицание на всичко, което унищожава ценностите. Някой, може и популист, но 
току виж и каже: Аз съм алтернативата! Защото не вкарвам ДПС в 
правителството; Не правя сделки като тази с имотите на царя; Виждам как 
насилието, вълчите нрави съсипват младостта на страната ни; Наричам 
нещата с истинските имена - за базите, Ирак, войната в Ливан. И не предавам 
никога принципите си. 
 Политикът може без ценности. Но държавникът ги отстоява. 
 
 

За г-н Президента, 13.08.2006 г., Материал No. 241 
 Предотвратените терористични актове във Великобритания са още един 
повод да се замислим за състоянието на нашите спецслужби – а биха ли могли 
те да действат така ефективно? 
 Отговорът е - Не! Времето в службите ни е спряло, там нищо не се случва и 
те постепенно се превръщат в изгодно и скрито откъм контрол високо платено 
място. Там живеят в тишина и покой, имитира се работа, висят из кабинети и 
четат Интернет.  
 Петте години на този ни мандат в системата за сигурност бяха години на 
всеобщ и пълен комфорт за службите. То се вижда осезаемо от качеството и 
количеството на техните материали.  
 Аз като секретар по националната сигурност изчетох само 10-15 слаби 
шифрограми (но до средата на 2002 г.); така и не прочетох нищо от ВКР и горе-
долу нищо от НСС; задоволих се с шепа що-годе свестни неща от НРС и малко 
повече от СВИ. 
 Многобройните разговори с хора, които са наясно за нашите служби и 
експертния ми интерес за процесите позволяват да направя нелицеприятни 
изводи за състоянието на службите. 
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 Единственият по-светъл лъч бе слагането на Кирчо Киров. Той успокои 
НРС, деморализирана от несъстоятелния Гяуров и това, че се бе задържал 
цели 2 години при този президент. 
 В НРС настъпи процес на стабилизация, бе даден път (като назначения) на 
млади хора, появи се живец. В човешки план К. Киров е най-положителният 
от шефовете на спецлужбите. Плюс отчасти Студенков, но той получи 
работеща структура. 
 За тези 5 години нормативното уреждане на спецлужбите не мръдна на 
милиметър. Това определя времето като проспано. 
 Въпросът за подчинеността на службите спря приемането на законите. Нещо 
повече, не се положи и усилие да се изработи някаква концепция за службите; 
те бяха оставени на самотек.  
 След суровия пресинг и твърдата ръка на Иван Костов (той постоянно 
искаше материали, четеше ги и ги кастреше, ако му даваха Интернет-
компилации), сега цели 5 години службите я караха без страх, стрес и грижи. 
Костов, а също и Бъсеску са примери, че службите могат да бъдат накарани 
да работят. 
 Двете разузнавания все пак правят нещо - защото на Запад минават (почти 
го минаха!) през период на слепота за региони, за които имаме някои знания 
(главно в наследство от преди).  
 Да, в НАТО хвалят НРС и СВИ, но ако човек поговори с хора от западни 
посолства, ще види, че нещата не са така розови! 
 СВИ има потенциал, но е разяждана от 2 личности в сянка, които плашат с 
връзки с “върха в БСП” (Иванов и Каменов). А Студенков постоянно е 
принуден да лавира - за да оцелява. 
 И в НРС, и в СВИ битката е за излизане зад граница. Тя се печели (особено 
в СВИ) от свои хора, без нужните качества и умения за вербовка. Пращаните 
под прикритие излизат, за да оправят финансите си и като шанс да поживеят 
навън с рахат. 
 НСС след “ерата” на Атанасов (но когато яко се е работило и оперативните 
работници са хвърчали по задачи), сега е рай - безделие, заплатата върви, 
шапка на тояга. Чобанов е високо нейде на Олимп, Драшков е още по-силен, 
като интересите на работодателите му са пазят, а президентът бил “под 
контрол”. 
 ВКР е приела удобната функция на опазване интересите на адвокатска 
гилдия “Свинаров” и е в състояние на полуразпад. 
 De facto, във всяка от спецлужбите са се оформили подобни групи хора. На 
върха е ръководството: няколко души, които са много често в чужбина, в 
службите на САЩ и Западна Европа. Те се изживяват едва ли не като политици 
и дипломати, идват си с награди, изграждат мита за успешните български 
служби. 
 Има група, която дослужва годините си, имитира дейност, с единия крак е 
навън, в бизнеса. Това са най-ненужните хора, защото са демотивирани и 
инертни, плетат игрички и интриги. 
 Трета група са по-млади, били на курсове, специализации, “спечелили от 
промените”. Те са много добре платени, но тъй-като виждат как стоят нещата, 
започват ежби, деградират и се вписват в приятелски групички, овладяват 
кариерните хватки. 
 С две думи, и нашите спецлужби се заразяват от синдрома, типичен за 
българската администрация: професионализмът не е главното за 
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израстването, а удачният избор на патрон и протежиращ; пряката работа стои 
на второ място - важно е да си хитър, да си играч. В държава без ценности, 
без ценене на морала и личните достойнства, чиновниците са първите, които 
превръщат липсата на ценности в правило на играта.  
 За службите има много важна подробност: в тях хората са отлично 
платени, затова службите се превръщат в нищожно ефективно и скъпо 
удоволствие за държавата. Има и още една подробност: службите са под 
непрозрачния похлупак на секретността, никой не знае какво точно правят. 
Каквото кажат на политиците, това политиците знаят. Затова студентите все 
повече ми искат протекции за работа в службите: научили са, че се плаща 
много, рабòти се малко, перспективите са супер. 
 Главният проблем обаче е, че спецлужбите са много важен инструмент на 
държавата. И когато този инструмент е калпав, фалшив, слаб, някой ден може 
да се плати много висока цена.  
 Инструмент като службите носи вина за състоянието си, но като за всеки 
инструмент главната вина е на използващите го. 
 На Британия й провървя, че все още има силни спецслужби. А как ще е при 
нас ако се наложи? Ние сме оголени и уязвими. 
 

 
За г-н Президента, 20.08.2002 г., Материал No. 242 

 В уюта на Евксиноград, мòрен, кабинетът рапортува “Винаги готови!” за 
поредното участие в мисия зад граница. И въпреки въпроса: Дали капацитетът 
ни за такива мисии не е изчерпан?  
 Анализаторите направиха своите изводи за войната в Ливан:  Тя ерозира 
имиджа на Израел като регионална суперсила и бе за него стратегическо 
поражение в очите на арабския свят. 
 Някои от поуките са валидни и за Европа. И особено за нас.  
 Вярно е, че “Хизбула” е перфектен манипулатор за арабите и няма 
проблеми да намира следовници и мъченици. Но за да правиш това трябва 
преди всичко да спечелиш доверието им. 
 Докато в Европа политическата класа среща все по-малка подкрепа от 
населението и идва на власт с все по-малък брой гласували, в арабските 
държави организации като “Хизбула” печелят милиони поддръжници, защото 
са не само религиозни секти и военни бригади, но и мрежи от структури за 
социална защита, държат пулса върху нуждите на малкия човек и силно се 
отличават от политиците (т.е. “хората в костюми”), мислещи само за 
комисионни, слава, уют и преизбиране. “Евксиноград” това лято стана символ 
на егоизма и лицемерието на нашата политическа върхушка, която по всякакъв 
начин се стреми да скрие и не ще да си признае, че е на почивка на море, 
отдава се на евтино лъготене и си измисля заседания и мероприятия. 
 Да вземем патриотизма. В Европа или го загърбват, или му търсят кухи и 
постни заместители, с мирис на нафталин. И не могат да намерят ценности, 
около които да обединят народа.  
 В същото време обаче “Хизбула” печели като защитник на единен Ливан, 
включва в риториката си не само религиозни, а и национално-ценни, 
стимулиращи сплотяването на хората идеи. Аналогично, сатанизираният 
Ахмадинеджад се изявява все повече като патриот и защитник на целия 
ислямски свят. 
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 А професионалната армия? Сведена само до препитание на тия, за които 
няма друга реализация, тя се оказва немощна структура, на която държавата 
все по-малко може да разчита. Дори професионална, армията трябва да 
възпитава, да брани ценности, да е родолюбива, а не сбирщина от долни 
слоеве от населението и на хора, дето нищо друго не могат да правят. 
 Провалът на Израел в Ливан показа как централизираната сила, която по 
решение на политиците води някаква своя си война, все по-трудно ще 
побеждава мрежовата организация, чиито корени са вкопани много дълбоко 
вътре в населението. 
 Мисленето “20 век“ загуби в Ливан от мисленето “21 век”. Чукът трудно ще 
победи Мрежата. Да, може да й нанася тежки щети, но тя ще регенерира. Чукът 
ще победи, само ако всичко стане на пух и прах. Мрежата ще победи просто 
ако издържи. 
 “Хизбула” издържà. С това развенча мита за непобедимата армия на 
Израел. А издържà, защото противопостави на едно общество с (вече) 
ограничена поносимост към жертви - бойци, които са чудесно въоръжени, 
отлично тактически подготвени, силно мотивирани и безстрашни чрез 
религиозен фанатизъм. 
 Трудно се воюва с противник, който е готов да умре и дори е убеден, че с 
това прави висша саможертва. Ние на Балканите отдавна тачим главно точно 
такива безстрашни “самоубийци”. 
 Оялият се Запад заклеймява такова поведение, защото е решил 
отдавна, че няма кауза, достойна да се умре за нея! 
 Войната показа колко куха в очите на народите е властта на местните 
правителства, които имат три дефекта: 1. Постоянно губят войните с Израел; 2. 
Корупмирани са и 3. Прозападни са. 
 С провала си Израел губи стратегическата инициатива: ООН трябваше да 
спасява честта му с мъртвородена резолюция.  
 Обречен в дългосрочен план, Израел се превръща в болния човек в Близкия 
изток. Било ли е бойците му да нямат оръжия, бронежилетки и да се бият цели 
денонощия без храна и вода? 
 Отвличането на двамата израелски войници бе не причина, а повод и 
войната бе планирана от Израел и особено от САЩ - като demo-версия на 
войната с Иран. Ала накрая излезе, че на стратегическо ниво шейх Насрала бе 
по-прозорлив от ЦРУ и Моссад, защото наложи битката в удобно за него 
време, по печеливш за него начин, воювайки с ефикасна смес от умело 
водени реални бойни действия и чисто партизанска тактика. 
 Шейх Насрала бе доказал първо, че под ръководството му Южен Ливан и 
половината от долината Бекаа процъфтяват. После надрасна “Ал Кайда” и 
вместо шиитска, предложи пан-ислямска кауза. Сетне поведе не просто джихад 
заради самия джихад, а битка за национално-отговорни ценности. А накрая 
обяви реалистична цел: да победи Израел, не да го унищожи. 
 С 1500 (или 5000) бойци Насрала накара 1 милион израелци да стоят в лошо 
снабдени, душни убежища повече от 1 месец. 
 Бен Ладен бе по-лесният противник. Ала САЩ не промениха своето про-
израелско и анти-арабско мислене. В резултат сега Насрала е стожер № 1 и на 
ислямската, и на арабската кауза. 
 Общественото мнение в Израел през цялата война не спря да обсъжда 
правителството и военните. В арабския свят то бе консолидирано зад общата 
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кауза. Впрочем, ислямският свят много добре използва всички слабости (поне 
в неговите очи) на демокрацията - някои от които ние смятаме за нейна сила. 
 Абсурд е да допуснем, че “Хизбула” може да се разоръжи. 
 А иначе е ясно - новата война там е само въпрос на време. 
 
 

За г-н Президента, 27.08.2006 г., Материал No. 243 
 За човек, който иска президентът да спечели втори мандат, но не е във 
възторг от балканския начин, по който това се прави, спасението са дебелите 
книги за международната сигурност. 
 Такава книга (900 страници) е новият Годишник (2006 г.) на СИПРИ - вкл. за 
световните тенденции в търговията с оръжие. 
 Според СИПРИ: за 2001-2005 г. при продажби на основните оръжия 
(танкове, бронирани машини, самолети, вертолети, кораби, арт-системи, 
ракети, ракетни системи) за 93 516 млн. $ (цени в долари от 1990 г.) класацията 
е: 1. Русия - 28 982 млн.; 2. САЩ - 28 236 млн.; 3. Франция - 8 573 млн.; 4. 
Германия - 5 603 млн.; 5. Великобритания - 3 933 млн.; и 33. България - 84 млн. 
 След свиването на търговията с оръжие в края на 20 в., сега има слаба, но 
стабилна тенденция на нарастване на сделките:  

Продажби на оръжия, млн. $, цени 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 

Светът 17 334 16 136 18 245 19 836 21 965 93 516 

Русия 5 548 5 656 5 567 6 440 5 771 28 982 

% на Русия в световните продажби 32.0 35.1 30.5 32.5 26.3 31.0 

САЩ 5 516 4 662 5 139 5 818 7 101 28 236 

% на САЩ в световните продажби 31.8 28.9 28.2 29.3 32.3 30.2 

България 4 32 48 - - 84 

% на България в световните продажби 0.02 0.20 0.26 - - 0.09 

 В челото за 2001-2005 г. заедно с Русия е 6. Украйна – 2 226 млн. $; 14. 
Беларус - 482 млн. Русия продължава да продава много – в т.ч. на Китай - 12 
535 млн., Индия - 7 339 млн. Като региони Русия е 1-ва по продажби в Азия - 
22 333 млн. (САЩ - 6 933 млн.) и Африка - 2 551 млн. (САЩ - 209 млн.), а 
отстъпва в Европа - 932 млн. (САЩ - 11 283 млн.) и в Близкия изток - 2 956 млн. 
(САЩ - 7 233 млн.). На Балканите такава конкуренция няма - Гърция е купила 
въоръжения от САЩ за 2 857 млн., от Русия - за 455 млн.; Турция - 1 318 млн. 
от САЩ, от Русия - 0. 
 След като 4 години поред Русия изпреварваше по продажби САЩ, през 2005 
г. двете държави си размениха местата. Дали това е завръщане към 
“нормалното” положение след края на Студената война или е изключение, ще 
видим в скоро време. 
 Но в периода след 11 септември САЩ решително насочиха към армията си 
най-модерните въоръжения и това донякъде снижи продажбите им. А сега 
техните компании стават още по-агресивни и с подкрепата на държавата и 
посолствата търсят максимални продажби, вкл. чрез натиск - както правят и у 
нас. 
 ВПК е пред нови задачи, поради новия характер на войната - тя е все по-
асиметрична; за армиите зачестяват нови мисии - кризисен мениджмънт и 
peacekeeping; и борбата с тероризма се нуждае от нови технологии: за 
комуникации и разузнаване. 
 По продажби за 2004 г. по текущи цени от първите 10 фирми 7 са от САЩ: 1. 
“Boeing” – 27.5 млрд. $ (за техните самолети открито лобира в публичното 
пространство бе ген. Никола Колев); 2. “Lockheed Martin” - 26.4 млрд. $ (те ни 
“натискат” за F-16); 3. “Northrop Grumman” – 26.0 млрд. $; 5. “Raytheon”– 17.2 
млрд. $; 6. “General Dynamics” – 15.2 млрд. $; 9. “United Technologies” – 6.7 
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млрд. $; 10. “L-3 Comminications” - 6.0 млрд. $. Другите 3 в десятката са: 4. “BAE 
Systems”, Великобритания - 19.8 млрд. $;  7. “EADS”, сборна от Германия, 
Великобритания, Италия, Испания - 9.5 млрд. $ (човек № 1 на “EADS” в 
Германия Йохан Хайтцман бе тия дни в България, но и президентът, и 
вицепрезидентът не намериха 30-40 мин. да го приемат!); и 8. “Thales”, Франция 
- 9.0 млрд. $.  
 България [сумарно за последните 5 год.] пада от 20-ро (240 млн. $) на 23-то 
място (232 млн. $) и вече на 33-то (84 млн. $). “Държаха” ни 164-те млн. от 
1999 г. – като че за танковете за Македония. Обаче в таблицата не включват 
лекото стрелково оръжие и боеприпасите, дето все още тук-там “капе” и за нас. 
 Страните, купили най-много основни видове въоръжения за 2001-2005 г. са: 
1. Китай - 13 343 млн. $; 2. Индия - 9 355 млн.; 3. Гърция - 6 105 млн.; 4. ОАЕ - 4 
867 млн.; 5. Великобритания - 2 927 млн.;… 8. Турция - 2 800 млн.; … 62. 
България - 172 млн. [2 млн. - за 2003 г., 12 млн. - за 2004 г., 158 млн. - за 2005 
г., което ни издигна от 111-то място на 62-ро]. Скокът според СИПРИ се дължи 
най-вече на следните покупки: от Белгия - фрегата “second hand”, “Wielingen” - 
23 млн. евро; от Франция - 6 хеликоптера AS-365/AS-565 “Panther” и 12 AS-
532/AS-332 “Cougar” - за 358 млн. евро с офсет за 354 млн. евро (105 млн. 
индиректен) - с доставка 2006-2007 г. (високо-комисионна сделка - с хищността 
на Свинаров и бруталността на Н.Гигов, винаги казващ, че е “близък съсед и 
приятел на президента”); от Италия - 5 транспортни самолета С-27J “Spartan” 
с опция за още три – за 91 млн. евро и срок за доставка - 2007-2011 г. 
 В първите 15 купувачи на оръжие има 11 ключови партньори на САЩ: 3. 
Гърция; 4. ОАЕ; 5. Великобритания; 6. Египет - 2 901 млн. $; 7. Израел - 2 873 
млн. $; 8. Турция; 9. Южна Корея - 2 561 млн. $; 10. Австралия - 2 343 млн. $; 
13. Пакистан - 2 065 млн. $; 14. Тайван - 1 982 млн. $; и 15. Саудитска Арабия - 
1 728 млн. $ (САЩ са 11-ти - 2 213 млн. $, тъй че сред 15-те са намерили място 
само още Китай, Индия, Иран - 2 143 млн. $).  
 От основните приоритети в националната сигурност, които в началото на 
2002 г. очертавах в своите първи материали като секретар, с най-слабо (може 
да се каже - с никакво внимание) от президента се ползваше родната 
отбранителна индустрия. 
 Не бе възприета идеята КСНС да й посвети свое заседание.  
 Президентът отказа и среща с личности от този индустрия. С нея можеше да 
спомогне за изправяне на ВПК на крака. Или поне сега да ги поканим за 
подписка или инициативен комитет. 
 
 

За г-н Президента, 03.09.2006 г., Материал No. 244 
 Кибер-престъпленията спрямо децата засягат един проблем, а по-точно цяла 
плетеница от проблеми, които са вече у нас и подсказват кауза, зад която 
президентът може да застане при печелене на нов мандат... 
 Каузи са нужни. Въпреки хиперактивността му трудно идват на ум каузи, 
които президентът отстояваше през първия мандат.   
 Типичният случай е бившият полски президент Александър Квашневски. 
Поляците няма с какво да го запомнят като президент - без мисия, без облик и 
без наследство!  
 И аз предлагах като приоритет (вкл. за заседание на КСНС) въпросът за 
насилието сред и над младото поколение. Ала животът ни изпреварва и ни 
носи нови проблеми, а сред тях и опасностите в Интернет - детска 
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порнография, педофилия, много по-големи възможности за трафик на деца 
за сексуална и социална експлоатация и за набирането на човешки органи. 
 Това разширява темата за насилието над децата. Интернет е прозорец към 
света, първото модерно откритие, което по принцип най-бързо и успешно се 
овладява от младите. Но той може да се окаже проклятие - бездна, в която те 
да пропаднат. 
 Тук ключовият въпрос за насилието над децата се пресича с един друг не 
по-малко ключов - за новите информационни и комуникационни технологии и 
навлизането на децата в тях, за перспективите пред младото поколение. Ще 
имаме бъдеще, различно от обслужващ персонал, само ако инвестираме в тия 
технологии, в образование, максимално базирано на тях. Ето друга кауза, 
сродна на тази за насилието над младите: каузата на кардинална промяна в 
мисленето и държавните подходи: за да се осъзнае, че ресурсите, вложени в 
младите, в тяхното здраве и образование, в новите технологии и интелекта 
са стратегически приоритет, че това не са разходи, а инвестиции. 
 Нашата държава трябва да се обърне с лице към децата. Да си мислим, че 
през първия мандат президентската институция е направила нещо съществено 
в тази посока е самозалъгване.  
 Децата на България са сред най-тежките жертви на Прехода. Няма панацея 
и универсално решение на проблемите им. Но компютърът и Интернет имат 
силен социализиращ потенциал.  
 Въпросът е да осигурим достъп до тях на колкото се може повече деца и да 
възпитаваме култура на тяхното ползване, да създаваме потребности, 
различни от игрите с насилие, от рисковото чатене и безцелното сърфиране в 
Мрежата. Както и да създадем много повече сигурност за децата в 
Интернет. 
 Нашите деца живеят в два свята: в реалния и виртуалния. И в двата са 
изложени на рискове, и двата крият за тях насилие - от което трябва да ги 
предпазим. И ако не на практика, поне на теория знаем какво да се прави, за 
да защитим правата и сигурността на децата в реалния свят, то във виртуалния 
свят (в който пространството и времето се изкривяват) те са все още много 
беззащитни - обществото, родителите, учителите, самите деца не са 
информирани и алармирани за заплахите. 
 Министерствата на образованието и културата са далеч от тези проблеми... 
В Агенцията за закрила на детето 3-4 млади жени с ентусиазъм и само с него 
се опитват да възпират тия заплахи, а в НСБОП 3-4 млади мъже им 
противодействат с остарели компютри. 
 За да имаме безопасна българска Интернет-среда, за да бъдат укрепени 
структурите, които се борят с тези рискове, за да не изостава училището ни от 
технологиите и мисленето, за да се превърне неправителственият сектор в 
един отговорен съмишленик и партньор, за да бъдат убедени-принудени също 
и Интернет-доставчиците да сътрудничат на властите е нужна първо държавна 
политика. Държавата не означава плодене на агенции, съвети, комисии, а 
най-вече работещ механизъм за производство на повече сигурност за 
обществото и хората.  
 Когато говорехме за демографската криза (и в нашата сграда забравихме за 
нея, защото ни липсва т.нар. follow-up - последващи действия), обръщах 
внимание, че в преодоляването й е нужна да мислим не само да се раждат 
повече деца, но и да се грижим за вече родените български деца! Ами не се 
ли изразява тази грижа и в безкомпромисно отношение към тия, които в 
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сайтовете предлагат деца на промоция? Липсата на държавна политика, на 
контрол, на много строги условия за Интернет-доставчиците - да следят за 
“екологично чисто” съдържание на сървърите, да инсталират филтри и 
защитен софтуер при потребители, които имат деца до 18 години - всичкото 
това не е ли свидетелство за пълната разпасаност в държавата и криво 
разбрания ни либерализъм? 
 И за какво ли държавата плаща огромни пари на СЕМ, а в същото време 
телевизиите ни бълват насилие, порнография? Каква кауза отстояха ... 
президентските представители в СЕМ? 
 У нас липсва правна дефиниция за детска порнография, de facto в 
законодателството ни няма мерки за противодействие на разпространението 
на педофилски материали в Интернет?! 
 А иначе е ясно - сигурността на децата в информационното общество и 
Интернет е част от националната ни сигурност… 
 
 

За г-н Президента, 10.09.2006 г., Материал No. 245 
 Според Годишника на СИПРИ за 2006 г. Военните Разходи (ВР) в света в 
постоянни цени от 2003 г., в милиони долари са както следва [обозначените 
със * данни са в текущи цени]: 

страна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
* 

Свят, в млрд. $ 748 757 784 800 851 914 969 1 001 1 118 

1. САЩ 309 447 310 326 322 309 324 908 364 819 415 223 452 559 478 177 507 089 

2. Великобритания 40 450 40 344 40 533 41 356 43 212 48 728 51 088 48 305 57 622 

3. Франция 43 936 44 308 43 796 43 667 44 564 45 917 47 177 46 150 54 143 

4. Япония 41 391 41 468 41 755 42 180 42 627 42 729 42 395 42 081 45 324 

5. Китай 18 000 20 200 22 200 26 200 30 900 34200 37 700 41 000 44 300 

9.  Русия 10 000 10 400 14 100 15 700 17 400 18 500 19 300 21 000 28 814 

10.  Индия 12 915 15 009 15 487 16 027 15 977 16 334 18 988 20 443 23 674 

16. Турция 10 926 12 064 11 675 10 703 10 108 9 030 8 212 8 907 11 762 

17. Гърция 6 707 7 022 7 410 7 245 7 111 7 120 7 712 8 600 10 344 

48. Румъния 1 353 1 221 1 162 1 219 1 212 1 250 1 349 1 498 2 166 

67. България 388 440 453 502 506 516 505 522 653 

 Световните Военни Разходи за 2005 г. са 1 001 (в цени от 2003 г.) и 1 118 (в 
цени от 2005 г.) млрд. $ - 2.5% от световния БВП и 173 $ на човек в света. Има 
нарастване на Военните Разходи с 3.4% спрямо 2004 г. и с 34% спрямо 1996 г. 
То се дължи главно на нарасналите Военните Разхо на САЩ (за Войната с 
Тероризма), които са 48% от световните.  
 За 1 година Военните Разходи скачат с 32 млрд.; 26 млрд. от тях са на 
САЩ! 
 Продължи обръщането на тенденцията - след оттласкване от дъното през 
1998 г. Военните Разходи постоянно и неотклонно нарастват. 
 Първите 5 държави държат 65% от Военните Разходи при 29% от общото 
население, а останалите - 35% от Военните Разходи при 71% от населението! 
 3 държави заслужават внимание (освен САЩ): Китай, Индия и Русия. В 
таблицата данните са по пазарен обменен курс на националната валута спрямо 
долара. Но по ППС - паритет на покупателната сила Китай е не на 5-о, а на 2-
о място за 2005 г. със 188.4 млрд. $, Индия е не на 10-о, а на 3-о място с 105.8 
млрд. $, а пък Русия е не на 9-о, а на 4-о място с 64.4 млрд. $.  
 Много трудно е да се определят точните Военни Разходи на САЩ – те са 
“пръснати” по редица министерства и програми, а някои са класифицирани. 
Очаква се за 2006 г. разходите за Пентагона, (МО) да възлизат на 421.1 млрд. 
$; а разходите за национална отбрана (плюс разходите за Министерството на 
енергетиката – за военната ядрена програма) - 441.8 млрд.; и общо разходите 
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за национална сигурност (плюс разходите за вътрешната сигурност, 
ветераните-военни и международната сигурност) - 616.4 млрд. 
 От 11 септември 2001 г. и вкл. до 2005 г. за Войната срещу Тероризма са 
отпуснати 323 млрд. $ (+ 32 млрд. отделно за възстановяване в Афганистан и 
Ирак). За 2005 г. те са 90 млрд. 
 Смята се, че в периода 2005-2014 г. Ирак “ще струва” на САЩ 458 млрд. $.  
 Обаче изследване на Linda Bilmes и Joseph Stiglitz (съветник на нашия 
президент) твърди, че по “консервативни” оценки цената на Ирак ще бъде 1 
трилион $, а по “умерени” оценки тя ще достигне дори до 1.8 трилион $. И ние 
платихме кървав и финансов данък за тази геополитическа авантюра! 

Регион 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996-2005, %
 

Свят, млрд. $ 748 757 784 800 851 914 969 1 001 +34 
Свят, промяна, % -1.1 1.2 3.6 2.0 6.4 7.5 5.9 3.4 +34 
Африка, млрд. $ 9.4 10.5 11.1 11.1 12.1 11.9 12.6 12.7 +48 
С. и Ю. Америка, млрд. $ 340 341 353 358 399 447 485 513 +48 
Азия, Океания, млрд. $ 119 122 126 132 138 144 152 157 +36 
Близък Изток, млрд. $ 46.5 45.8 51.5 55.0 52.6 55.0 58.9 63.0 +61 
Европа млрд. $ 234 238 243 243 249 256 260 256 +8 
Западна Европа, млрд. $ 210 214 215 214 218 223 226 220 +5 
Центр-на Европа, млрд. $ 11.7 11.4 11.5 12.1 12.3 12.8 12.7 11.7 +10 
Източна Европа, млрд. $ 11.5 11.9 15.8 17.3 19.1 20.4 21.4 23.3 +50 

 Вижда се, че основният ръст за Европа за 1996-2005 г. (8%) е от страните в 
Централна (10%) и Източна (50%) Европа. Тъй че демократизацията и 
интеграцията се "плащат" с по-високи Военни Разходи. Иначе Европа като цяло 
единствена намалява Военните Разходи през 2005 г. 
 Да видим Военните Разходи за България в лв., дол. (цени 2003 г) и % БВП 
- дъното от 1997 г. е в миналото, видни са стабилизация и ръст: 

ВР на България 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
* 

Млн. Левове 372 512 595 677 805 859 895 930 930 930 

Млн. Долари 335 388 440 453 502 506 516 505 522 653 

% от БВП 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.5 2.5 

 Ала истината се познава само в сравнение с другите страни: 
ВР, % от БВП 2001 2002 2003 2004 2005 ВР, % от БВП 2001 2002 2003 2004 2005 

Турция 5.0 4.4 3.8 3.1 3.2 Чехия 1.9 2.0 2.0 1.8 1.8 
Гърция 4.5 4.2 4.1 4.2 4.2 Полша 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 
България 2.7 2.7 2.6 2.4 2.5 Унгария 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 
Румъния 2.5 2.3 2.2 2.1 2.1 Словакия 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7 
Ирландия 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 Словения 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 
Финландия 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Литва 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 
Швеция 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6 Естония 1.6 1.7 1.9 1.8 1.8 
Австрия 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Латвия 1.1 1.6 1.7 1.7 1.7 

 Тези данни са приведени за да покажат кой колко “харчи” за отбрана (СИПРИ 
подчертават, че за България не са включени разходите за пенсиите на 
военните). Общо взето се вижда, че всички нови членки на НАТО дават средно 
между 0.5-1.0% от   БВП по-малко от България (техният БВП е много по-голям 
от нашия)! Неутралните страни дават между 1.0-2.0% по-малко от нас. Ето 
“цената” на политическия ни елит, който изпълнява с пионерска готовност 
всичко, което се поиска от тях. Впрочем, според СИПРИ ниво на разходи 2.6% 
от БВП е характерно за групата държави с най-висок доход на глава от 
населението. 
 Изрично изтъквам Ирландия, Финландия и Словения - те са доказателство 
на моята теза - качественото политическо лидерство логично се 
трансформира в качествено развитие.  
 Тези държави имат своя стратегия за развитие и инвестират в човешкия 
капитал - образование, наука и високи технологии, здравеопазване, култура; не 
за военни разходи. Те знаят да си отстояват интересите без да са станали по-
малко европейски.  
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 Да добавим, че у нас и определянето, и изразходването на тези средства е 
непрозрачно, с много корупция, без принос на нашия ВПК. Това допълнително 
изяжда жизнения ни стандарт. 
 Смятам, че при втория мандат президентът може да започне да говори за 
постепенно намаляване на военните разходи и за пренасочването им към 
инвестициите в човешкия капитал. 
 
 

За г-н Президента, 17.09.2006 г., Материал No. 246 
 Една от най-неприятните критики към президента е, че той е символ на 
статуквото. Остър упрек, срещу който не се откри ефективно противодействие. 
В редица отношения той е много по-тежък дори от грубата грешка да се 
позволи на политиците, медиите (и обществото) да смятат, че президентът 
“бабува” на тройната коалиция от личен интерес, а не толкова заради ЕС. 
 Има реален риск възприятието за президента да се обвърже в дългосрочен 
план с представата за статуквото. Тогава това може да се изрази в негативна 
оценка за цялата му дейност. 
 В политиката - когато статуквото е позитивно явление - се използват за 
описание на положението други категории – като стабилност, устойчивост, 
приемственост. Статуквото винаги е натоварено отчасти поне с негативни 
оценки и съдържание. 
 Да се свърже дейността на един политик със статуквото би могло да говори, 
че той е пречка за развитието. Статуквото е често закостенялост, 
реакционност, ретроградност, съпротива срещу промените. Статуквото е нещо 
като застой - ситуация, против която модерно мислещите политици се 
съпротивляват. 
 Още по-неприятно е всичко за държава като България днес - при която от 
статуквото губещи са общо-взето всички, освен главно малък елит от 
бизнесмени и-или “мутри”, политици и търговци на влияние. 
 А най-вече жертва на статуквото, установено след края на Прехода е 
обикновеният човек: от него днес в България не е по-зле никой. Това да си 
обикновен човек сега у нас е просто наказание - нямаш никакви шансове да се 
оправиш и свържеш двата края, да изплуваш: колкото и големи усилия да 
полагаш. 
 То се вижда от абсолютно всички измерители на качеството на живота. 
Бедност и срив на жизнения стандарт; болести и то най-страшните - 
онкологични (пандемия): ракът на гърдата и матката коси жените; 
преждевременната смърт: инфаркти и инсулти - косят мъжете; лудости, 
шизофрении, самоубийства. 
 Президентът може да обиколи цялата страна, но истината за нея се вижда и 
от 3-4 страници унищожителна статистика. Ние преминаваме през период на 
абсолютна социална патология и плащаме непосилен “кръвен данък” на тази 
агресивна среда. 
 Символ на държавата, чийто държавен глава е президентът е мизерията в 
Детското отделение на Болницата в родния му град. В тая мизерия 
обикновеният човек лекува своите деца. 
 Едно е да отидеш в град или село, където от седмица лъскат всичко, защото 
президентът ще дойде и да откриеш 5 км нов път, който най-често е направен 
некачествено, защото парите за него са отклонени поне на 30%. Друго е да 
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отидеш без да те чакат там, където е реалният живот... И тогава ще се види 
истината за България и българския Преход. 
 Тичайки по свои проблеми из институции и болници, винаги си задавам един 
въпрос: А как се оправя обикновеният човек  - който си няма нищо: нито 
позиция, нито връзки, нито пари? 
 При липсата на работещи, рационални правила и ефективна власт, която да 
мисли за хората и да контролира как работи администрацията (защото, с 
малки изключения всеки, който се е добрал до някакво ниво във властта прави 
само едно - гледа да осребри тази си позиция и бюрокрацията и корупцията са 
направо колосални и безскрупулни) - какво се получава? Това, че всеки 
бюрократ е установил свой личен закон и порядък. И на него трябва да се 
подчини молещият се обикновен човек. 
 Има гнет и административен терор, Параграф 22 и абсурдни норми. Такова 
нещо и в най-застойното соцвреме го е нямало! 
 Обикновеният човек е враг №1 на администрацията, нейна дойна крава. 
Той има хиляда задължения и само едно право – да си плаща под масата за 
всичко. Политиците хабер си нямат как като грешен дявол се мъчи 
обикновеният човек - когато е болен, иска да строи на своя земя или пък да 
почне бизнес… 
 Организираната престъпност, с която вълнува ЕС и медиите, касае много по-
малко обикновения човек, патещ от уличната и битовата престъпност. 
Властта - МВР и съдебната система - нямат за приоритет обикновения човек, 
не са му защитници, съюзници; това, от което той страда те го подценяват - или 
не влиза в статистиката, или не се преследва, или не се наказва. 
 Обикновеният човек все по-ясно разбира, че на политиците не им пука за 
него - те изборно го употребяват, а после правят каквото си искат. Преходът бе 
толкова жесток за обикновения човек, че на входа на ЕС, където (дано) нещата 
започнат лека-полека да се подобряват, е разумно президентът - като част от 
политическия елит на Прехода, да се извини на обикновения човек – за 
допуснатите грешки, за огромните тежести, за това, което нашият народ 
преживя. Както Путин се изправи пред руския народ и каза, че разпадането на 
СССР е най-голямата геополитическа грешка, превърнала се в трагедия за 
милиони хора, така и българският президент дължи искрено извинение пред 
народа ни, защото Преходът му причини страдания, мъка, объркали, съсипали и 
съкратили живота на милиони българи. 
 Ако президентът го направи по искрен и човешки начин, дори опонентите да го 
упрекнат в популизъм, обикновеният човек ще го разбере, защото ще види, че 
поне един политик си е дал точна сметка какво бе преживяно и изстрадано през 
Прехода. 
 Защото едно нещо много силно дразни обикновения човек – че “там горе” 
нямат й грам представа - какво и как му е на него. 
 
 

За г-н Президента, 24.09.2006 г., Материал No. 247 
 Изказвания на Ференц Дюрчани и Папа Бенедикт породиха силни публични 
вълнения и съдържат огромни поуки и за нас. 
 Казаното от унгарския премиер дума по дума важи и за нашия - “Прекарахме 
последните година и половина-две в постоянни лъжи. Бе пределно ясно, че 
това, което говорим не е истина. Здравеопазването ни се държи върху лъжа. 
Образователната система засилва социалните различия между хората и ражда 
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сегрегация. Оставяме непокътнати цели купища лъжи, защото се боим какви 
политически последствия би имало това за нас”. 
 И в България управлението се крепи на лъжи и отмятане от обещания, 
давани с ясното съзнание, че са просто измами. У нас не се инвестира в 
държавността и общите интереси. Не се спазват правила и норми. Съдебната 
система не работи. Няма ценности и социална и обществена отговорност. 
Единственото важно е преследване на личния интерес - с цената на всичко.  
 Затова цялата инфраструктура (не само критичната) е в най-занемарено 
състояние. Станалото на ул. “Алабин” - където на 100-200 метра от “Дондуков” 
1 и 2 загинаха две млади момичета - е ярка емблема на държавата ни. 
 Ставащото в Унгария не е изключение! И в други от бившите членки на СИВ, 
а сега на ЕС има отвращение от политиците и преливане на гласове към 
крайни националисти и популисти. Негативизмът спрямо корупцията, към 
ниската интелигентност на елита и отказа му да мисли за националните 
интереси (той е без рефлекси да взима самостоятелни решения - защото се 
подчинява на Вашингтон и Брюксел) се умножава с умората от Прехода и 
първата горчива равносметка от членството в ЕС. Дори за подготвени за това 
членство държави то е силен шок.  
 Страните и народите в тях се оказват в мъртвата хватка на Западна Европа 
- те приемат правилата й; тя се е настанила - чрез банки и фирми в - техните 
икономики; по принцип за тях остават обслужването, леката и хранителната 
промишлености и дейности, които изискват по-слаба интелигентност, по-ниска 
производителност, по-лоши екологични условия. ЕС е един, но в него има две 
Европи и едната изсмуква от другата работна ръка и сиво вещество. А това 
избива в чувство за унижено достойнство, което се лекува с национализъм и 
популизъм. 
 Така че социалните трусове у нас са предстоящи. И това, че президентът 
“акушира” на правителството на тази коалиция би могло и него да го направи 
обект на широкото недоволство. 
 Затова ни е нужен не президент-ловък политически играч, а президент на 
честното общуване с хората; лидер, работещ за преодоляване на 
изостаналостта на обществото и нравите му. 
 Словото на Папа Бенедикт изисква сериозен анализ. То е и констатация -
Западът има тежък проблем с Исляма. Предният Папа водеше политика на 
протегнатата ръка към Исляма с почти нулев резултат. Папа Йоан Павел II бе 
Папа от 20 век. В словата му християните трудно виждаха своите притеснения 
и страхове. Папа Бенедикт XVI е Папа от 21 век. и се опитва да успокои 
паството, че разбира тревогите му, да го убеди, че сегашният път - на отстъпки 
пред Исляма; на отношение към мюсюлманите като към малки деца, които не 
бива да гневим; на позицията, че Ислямът трябвало сам да се самоанализира и 
да потърси сам своите реформатори - това е погрешен път.  
 Като пита: Не е ли Ислямът религия на насилието?, Папата е убеден, че на 
Исляма трябва да се каже ясно: Има неща, от които Западът няма да 
отстъпи; Мюсюлманите трябва да съзнаят, че носят отговорност за делата 
си; Християнството не бива да остава пасивен наблюдател, очакващ 
кълновете на реформизма в Исляма да пробият сами на повърхността.   
 За разлика от Нас - където разумът и вярата са равни и дори разумът е над 
вярата, при Тях вярата е над разума. Ние сме много повече рационални, а Те 
са много повече ирационални. Христос убеждава чрез Словото, а Мохамед - 
чрез Меча. Ние сме отделили църквата от държавата и това ни е позволило да 
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изградим гражданско общество и да уважаваме личността. Те все още не са и 
модерността не може да си пробие път, а личността там е винтче в Голямата 
идея, начертана от Бога.  
 Дори умерените ислямисти масово възхваляват насилието. В света на 
Исляма е просто опасно да мислиш алтернативно. 
 Западът има много грешки, той често загърбва ценностите. Но от всички 
религии само Ислямът ражда средновековност, изостаналост, насилие, 
унижение над жената. И пропастта му с другите нараства. За доброто на 
Исляма е всички религии да му помогнат да догони останалите модерни 
цивилизации.  
 И Християнството не само може да помогне, то е длъжно да направи това - 
заради Исляма и заради бъдещето на нашата цивилизация. Кисинджър току-
що алармира - има опасност от война между цивилизациите, защото срещу нас 
са хора, които смятат за нелегитимен самият съществуващ световен ред. 
 Точната диагноза означава и да се каже истината за Исляма. Но световете на 
не-Исляма и Исляма все повече се смесват. Това налага нова култура на 
търпимост и поне на поносимост.  
 Папа Бенедикт е за дискусия “на широкия разум” с Исляма и го приканва “да 
бъдем партньори в диалога между културите”. 
 И пак: Нужен ни е президент с модерно мислене, който е на нивото на 
новите предизвикателства и вижда по-далеч, а не се вари само в соса на 
зациклилото в оцеляването общество. 
 
 

За г-н Президента, 01.10.2006 г., Материал No. 248 
 Има реална опасност да се окаже, че добрите дни на мирно, почти 
хармонично съвместно живеене на българи и турци, на християни и 
мюсюлмани у нас постепенно остават в миналото. 
 От една страна това е резултат от обективни процеси: такъв род проблеми 
има в много страни. Ислямът се радикализира, търси само извън себе си 
причината за това, че е религията с най-много ретроградност, бедност и 
агресия. И иска да налага своите възгледи и ценности, без да са универсални и 
без да ги подкрепя с модерни социални проекти и позитивни примери. 
 От друга страна това е резултат от политическата реалност у нас: 1. 
Разпадът на държавността отслаби Държавата и ония нейни инструменти 
(спецслужби и полиция), които възпират по ефективен начин ислямистките 
фондации и други финансови, разузнавателни и геополитически влияния. 2. 
България няма стратегия спрямо българите-мюсюлмани, а с безотговорност и 
неграмотност на политическия елит ги тласна в опасна посока - на подмяна на 
етническата идентичност с религиозна и те се турцизират. 3. Преходът 
произведе милиони бедстващи и бедни български граждани и така хората с 
турско етническо и-или мюсюлманско религиозно самосъзнание станаха лесна 
плячка за помощ и манипулиране от ислямистите. 4. Безпринципното 
абониране на върхушката на ДПС за властта и начинът, по който ДПС преяжда 
с власт - ... корупция ... и некомпетентност плюс че е така и по места - и 
става напълно логично омерзението сред българите, членуващи в ДПС. 
 Лошо е, че в масовото съзнание има вече мисъл-синдром: И президентът 
циментира безнаказаността на ДПС във властта. 
 Понеже у нас все повече ще има етнически или религиозни търкания, а ДПС 
... си е присвоило правото да говори и от името на българските мюсюлмани, то 
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стрелите на всяко идно безпокойство и недоволство у българите ще се насочат 
и към президента. Затова много важна задача след изборите е 
президентът да свали от себе си бъдещото обвинение: че е сред 
виновниците за етническото и религиозно напрежение. 
 Разбира се, още по-важното е да се направи максималното за да няма 
такова напрежение, но за това се иска и държавна стратегия, и качествен 
политически елит, и жизнен стандарт. 
 Все неща, които още дълго ще ни бъдат в остър дефицит.  
 В същото време ислямистите у нас действат методично, системно и без 
почивен ден. Те постоянно тестват нашите реакции. 
 Например: 1. Обединението за ислямско развитие и култура, ОИРК - Смолян. 
2. Забрадките в Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс”-Смолян 
(ОИРК) и Висшия медицински университет-Пловдив. 3. Аматьорски футболен 
клуб “Рудозем 2005” с мюсюлмански полумесец на фланелките (и пак ОИРК). 4. 
Съюз на мюсюлманите в България - “проповядващ изчистен от светското 
влияние ислям”; от него Велинград е настръхнал! 
 Всяко тяхно усилие цели - с още малко да бъдем пробити. А срещу тях кой е? 
... Пасуваща власт на местно и национално равнище... 
 Топката е захвърлена в полето на Комисията за защита от дискриминация. 
Проблеми, пряко засягащи националната сигурност са стоварени върху 
крехките (буквално и преносно) плещи на 2-3 жени в Комисията за защита от 
дискриминация. И да споделя човек родолюбивата им позиция, не е редно тия 
2-3 жени сами да определят какви са тук националните интереси. Това е 
задача на Държавата. 
 По казуса за забрадките (по-общо: за установеното в Корана задължително 
облекло) - във Франция е забранено носенето на натрапчиви религиозни 
символи от учениците; а в Турция държавните университети могат да 
забранят забулването - в духа на принципа за разделение на Религията от 
Държавата. 
 А как да бъде в България? Щом като нашето образование и въобще нашата 
Държава са светски, в училища и държавни университети забрадките нямат 
място. Базисният подход: не сме против Исляма, а отстояваме принципите на 
Държавата. 
 Но трябва също да осъзнаваме, че забрадките са външен знак на изява на 
много по-дълбоки вътрешни трансформации. 
 Забрадките могат да бъдат свалени със забрани. Но е факт - има момичета 
в ислямски училища, пеещи в транс възхвала на Аллаха, мозъците им са 
промити и те приемат догмите на радикалния Ислям за жената и смятат, че 
многоженството не е грях. А ако в промити мозъци на момчета в такива 
училища вградят мисълта, че насилието в името на Исляма не е грях? Трябва 
да лекуваме не само външните прояви и повърхностни симптоми на болестта, 
а и дълбоките й и същностни причини. 
 Духовният елит на нацията мълчи, оставил полето за дебати в собственост 
на изразителите на крайни виждания. Мълчат и нашите специалисти по 
Корана. Защото не виждат Държавата. 
 Трябва много да внимаваме да не пламне от случайна искра пожар, който да 
подпали държавата. Но трябва и да гледаме напред, трябва да сме зрящи, 
зорки и прозорливи; да мислим стратегически, за да не ни свари утре бъдещето 
неподготвени. 
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 Модерното гражданско общество решава въпросите си чрез диалог, мирно, 
без да провокира агресия. Президентът може да инициира открита 
дискусия по тези въпроси - с участието и на специалисти, и на личности с 
висок морален авторитет. 
 
 

За г-н Президента, 08.10.2006 г., Материал No. 249 
 Знае се, че нещата в Ирак за САЩ вървят зле. Но анализът на Security 
Policy Working Group (от САЩ) търси отговор на въпроса “По-сигурни ли сме 
сега? (5 години след атаките от 11 септември)”. И доказва - не, изобщо не сме 
по-сигурни… Войната GWOT (Global War on Terror) “не може да се спечели”. 
 Терорът не е противник, не е идеология, а тактика, средство.  
 В тази война няма ясен враг, няма ясна крайна цел. Грешно е да се води 
битка на стратегическо ниво - срещу … тактика.  
 Тотално сгрешеният подход вече струва милиарди долари и хиляди човешки 
живота.  В GWOT загинаха 70 000 иракчани и афганци. Убити са 3 000 
американски войници, а ранени - 20 000, към тях се добавят 12% от миналите 
през битките военни – те са с тежки ментални проблеми и ще се лекуват с 
години. 
 Възхваляват се стремглавите военни победи в Афганистан и Ирак. Но ако 
има частична победа в GWOT, тя е само Пирова. 
 В десетки държави войната срещу терора се възприема като война срещу 
исляма. Расте антиамериканизмът – не само в мюсюлмански страни, но и в 
държави-съюзнички има силно и ескалиращо отчуждение и то сред 
широката общественост. 
 В ислямския свят налаганата със сила демократизация се свързва с 
окупация, хаос, насилие и икономическа стагнация. Там (и не само там) 
войната в Ирак се оценява като вредна за перспективите пред региона за мир, 
стабилност и демокрация.  
 А САЩ се възприемат като военна заплаха за тези държави. 
 Това ражда съпротива срещу хегемонията на САЩ, възниква 
самоорганизация на не малко държави – за да не се позволи на САЩ 
еднолично да се разпореждат с глобалната сигурност. 
 Правителства на съюзници на САЩ (Испания и Италия) бяха наказани за 
тяхната про-американска политика спрямо GWOT. 
 В доста мюсюлмански държави радикалните партии, в т.ч. с екстремистки 
възгледи укрепват своето влияние: Турция, Иран (Ахмадинежад спечели с 
много остра кампания срещу САЩ) и Пакистан, Палестина и Египет, 
Саудитска Арабия и Кувейт, Йордания, Бахрейн, Мароко, Индонезия, 
Бангладеш, Сомалия. 
 Афганистан и Ирак стават “блестящи бедствия”! И в двете страни 
демокрация и просперитет има, ако ги има, в Кабул и “зелената зона” на 
Багдад. На политическата сцена доминират консервативни ислямистки сили. 
Задълбочават се насилието и хаосът. В Афганистан се възраждат талибаните, 
нарастват с 40% на година маковите полета. Ирак е близко до анархията, 
разделението на кюрди, шиити и сунити е голямо. Зачестяват етническите и 
верските разпри. Мирише на гражданска война. 
 “Ал Кайда” е “още в играта” - вече е мрежа от мрежи. Растат и честотата на 
терористичните актове, и броят на жертвите от тях. Те не само са 2.5 пъти 
повече от преди 11 септември, но във втората половина на периода след 
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11 септември те са повече отколкото през първата половина. Т.е. 
зачестяват.  
 Огромните усилия на САЩ “избиват” в негативни фискални и икономически 
ефекти за тях самите. Военните способности на САЩ се влошават. 200 000 
военни - 21% от всички на активна служба са дислоцирани навън. От Виетнам 
не е имало такова изнасяне зад граница на активни компоненти; а от 
Корейската война не са мобилизирани толкова войници от Националната 
гвардия и резерва. Това свръхнапрягане на американските ВС се отразява на 
тяхната подготовка, морал и дисциплина. Пада престижът на военната служба: 
от високия риск. Въвеждат се допълнителни парични бонуси за набиране на 
професионални военни - и пак има недокомплект в редица военни компоненти. 
 Опасни са промените в мисленето - уповаване на силовите подходи, опити 
да се постигат целите с насилствена смяна на режима, разширяване на кръга 
възлагани на военните задачи. Вместо много ясни дефинирани, конкретни, 
изпълними мисии. 
 Изключително погрешно е борбата с тероризма да се води главно с военни 
средства - тя е прекалено милитаризирана.  
 Нужно е да се изграждат разузнавателни способности, да се разчита на 
полицията и съдебната система, дипломацията. И също така: да се засилва 
международното сътрудничество. 
 Погрешното мислене се отразява на вътрешната сигурност - и нейното 
гарантиране е силно фокусирано върху тероризма. Това влияе много негативно 
на начина, по който системата за вътрешна сигурност се управлява, 
финансира, оборудва, дори подготвя - ученията повече са антитерористични, 
вместо да се планират според вероятността, с която извънредното събитие 
може да се случи и според възможните последствия от него.  
 Днес системата за сигурност трябва да бъде консолидирана и интегрирана, 
да се преподредят нейните приоритети, да са акцентира на защитата, 
превенцията и кооперативния подход, на интегрираното целеполагане, 
управление и финансиране. 
 Заплахата от тероризма е сравнително слаба в сравнение с актуалните 
рискове - климатични промени, бедност, пандемии, природни и техногенни 
бедствия. Те са трансгранични и нито една страна не може сама да се справи 
с тях. Нужни са много усилия на национално, регионално, глобално ниво. 
Усилия на правителства, NGO, международни структури и частен сектор. 
 Такива са изводите за GWOT. За жалост България без оглед на 
националните интереси, наивно и безропотно се въвлече в тази 
геостратегическа грешка и геополитическа авантюра.  
 
 

За г-н Президента, 15.10.2006 г., Материал No. 250 
 В държавите от т.нар. антитерористична коалиция в Ирак се водят горещи 
дискусии за “Цената на Войната”. Само у нас не се прави равносметка за тази 
война: в човешки животи и пари. 
 САЩ отчитат 3 000 убити и 20 000 ранени. 20% от ранените са с много тежки 
травми; 6% - с ампутации. Други 21% са със сериозни травми, които им пречат 
да се завърнат в армията. 30% от войниците, след връщането си от Ирак 
имат сериозни оплаквания. 12% от тях имат проблеми с менталното здраве. 
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 До края на 2005 г. са похарчени 357 млрд дол. - 251 млрд за войната в Ирак, 
82 - в Афганистан + 24 млрд - за посолството в Багдад, за сигурността на 
базите на САЩ зад граница и т.н. 
 Очаква се тази сума да достигне до 400 млрд. през 2006 г. и 600 млрд – до 
2010 г. В Ирак САЩ са изразходвали средно на месец 4.4. млрд през 2003 г., 
7.1 през 2005 г. и 8 – през 2006 г.  
 Военният бюджет на САЩ за 2006 г. е 570 млрд - най-висок след 1946 г. 
Военните бюджети на страните от “оста на злото” (без Ирак) - Северна Корея и 
Иран - са 1/100 от този на САЩ. 
 След 11 септември САЩ са дали до края на 2005 г. към 845 млрд повече за 
национална сигурност в сравнение с простото нарастване при отчитане само на 
инфлацията. Като се добави и 2006 г., сумата нараства до 1100 млрд (1.1 
трилиона!). Само 1/3 от тях са за дейности, пряко свързани с войната с 
терора. 
 За сигурност и отбрана в САЩ отиват 60% от федералните разходи. 
Въпросът е колко сигурност те реално произвеждат? 
 Освен разходите, директно свързани с тази война, има също разходи, които 
пак са свързани от нея, обаче са индиректни. В същото време има и разходи, 
които много трудно могат да се осчетоводят. С всички тези “пера” се 
занимава изследването на Linda Bilmes и Joseph Stiglitz (президентски 
съветник). Те разглеждат 2 сценария - консервативен и умерен, свързани с 
изтеглянето на САЩ от Ирак съответно през 2010 и 2015 год.  

Разходи в милиарди долари Консервативен сценарий Умерен сценарий 

Директни разходи 839 1 189 

Макроикономически разходи 187 1 050 

Общо разходи за войната в Ирак 1 026 2 239 

 (Ако и ние изчислим колко пари изляхме в пясъците и хаоса на Ирак и 
Афганистан, сигурно ще получим 1-1.5 млрд лева!). 
 Към преките бюджетни разходи се прибавят напр. и сумите, плащани като 
бонуси за постъпване на военна служба и като обезщетение за смърт и 
раняване - за да стане по-атрактивна военната служба. Всички те нарастват: за 
смърт от 12 240 до 100 000; за оцелели при раняване - от 250 000 до 500 000; 
за постъпване във ВС - до 40 000, за удължаване на контракта за още 1 срок - 
до 150 000. Възрастта за набиране стана от 35 на 42 години. Облекчиха се и 
изискванията за годност за служба. 
 200 000 военни от Първата война в Залива имат оплаквания и искат 
компенсации за болести вследствие на тази война - от обеднения уран. И тя 
трая 4 седмици и бе със 148 убити и 467 ранени. А сега хвърляха с пъти повече 
бомби с обеднен уран! 
 Но кой ще компенсира болката и страданията на ранените и семействата им? 
И пропуснатите заплати, които те (впрочем и убитите) можеха да получават, 
несъстоялата се реализация? 
 Над 210 000 души общо от 330 000 в националната гвардия минаха през Ирак 
(40% от всичките американски военни там) и Афганистан, средно по 480 дни. А 
те са полицаи, пожарникари или от бърза медицинска помощ. При урагана 
“Катрина” 7 000 души от Националната гвардия в Луизиана и в Мисисипи бяха в 
Ирак. Което означава допълнителни щети от действията на неподготвените 
техни заместници или от липсата на такива. 
 Макроикономическите разходи за (от) войната в Ирак са в резултат напр. 
на ръстът на цената на нефта. Според мнозина нефтът и цената му бяха сред 
движещите сили за да се води войната. Не напразно ако през 2003 г. 1 от 
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първите 10 фирми в света по печалба беше в областта на нефта и газа, то през 
2005 г. в първите 10 са 4 такива фирми. През 2002 г. цената на нефта беше 
23.71 дол. за барел, февруари 2003 г. - 32.23, за 2003 г. средно - 27.71, 2004 г. - 
35.90, юни 2005 г. - 49.28. Ако цената на нефта нарасне с 10%, то БВП на САЩ 
пада с 1.4%. 
 В неосчетоводимите щети от войната влизат: Повишената несигурност от 
войната; Преградите пред свободния поток на хора, услуги, стоки (по-трудното 
издаване на визи, мерките за сигурност по летищата); Спадът на инвестициите; 
Пониженият капацитет за реагиране на други заплахи; Антиамериканизмът; 
Намалялото доверие към САЩ; Отклонените средства, които можеха да се 
вложат в образованието или здравеопазването. 
 А какво би било отношението към войната, ако от народа (от 
некомпетентност или с лъжа) не бе скрита бъдещата й цена? 
 Изводите: 1. Системата за сигурност е интегрирана и затова нейният 
бюджет трябва също да е много по-интегриран. 2. Финансирането й трябва 
да е по програми, цели и приоритети и да се базира на реалните заплахи и 
рискове; 3. Необходим е по-добър контрол (парламентарен, съдебен, 
граждански) над планирането и изразходването на ресурсите; 4. Вземането на 
политическите решения трябва да става при разработване на алтернативни 
сценарии и с ясна представа за цената на тези решения. 5. Нужни са ясни 
критерии, по които да се определя ефективността на разходваните ресурси; 6. 
Оборудването по възможност трябва да е мултифункционално и 
многоцелево. 
 
 

За г-н Президента, 22.10.2006 г., Материал No. 251 
 В Деня за размисъл (когато пиша този материал – преди първия тур на 
президентските избори) има много над какво да се размишлява. Балотажът 
изглежда неизбежен.  
 Ниската избирателна активност и резултатът на Волен Сидеров ще 
покажат - страната боледува. Вината е в политическия елит. 
 Затова съветвах президентът да се извини на обикновения човек от името 
на този елит. Защото обикновеният човек у нас изнемогва, агонизира. Огромни 
маси хора водят труден живот: в мизерия и болести. А се лекуват в 
разрушаващи се болници. Ежедневието им е в непрекъснат стрес. Умират все 
по-млади. 
 При тези избори кампания нямаше. Никой не дебатираше за реалните 
проблеми на България. България просто я нямаше - такава, каквато е тя. С 
безумния разпад на ценностите. И с тежката морална криза. С жестокото 
насилие сред младите. С проституцията (от мизерия) сред момичета на по 13-
14 години. С пълния отказ от съдебно възмездие за обралите народа ни. 
 В реалната България политическото почти е унищожено. То липсва - няма 
политически дебати (нямаше ги и в кампанията), няма политическа енергия, 
няма политическа воля. В такава среда човекът често или се омерзява от 
политиката и не се интересува от нея, или се омерзява от нея и става 
радикален. 
 Диагнозата “Волен сидеров” не е индивидуална, тя е обществена.  
 Загубилите от Прехода се умножават. Спонтанните изблици на  
недоволството ще избият на повърхността рано или късно.  
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 Подобни процеси текат в редица бивши соцстрани. Дори да се изрича по 
опасен начин от Волен Сидеров, ставащото у нас не е на плоскостта 
“Българи-Други”, “Християни-Мюсюлмани”, то е на плоскостта “Спечелили-
Загубили от Прехода”, “Спазващи-Не-спазващи законите”, “Подлежащи-
Неподлежащи на контрол”.  
 Твърде много хора си мислят същото или сходно с това, което казва на 
глас Волен Сидеров. Защото има безнаказаност - освен поруганата 
справедливост. Защото стотици кадри на ДПС на власт унижават българите, 
некомпетентни са и корумпирани.  
 И както се иска ние, българите, да спазваме политическата коректност, да 
не допускаме етнически елементи в позициите, не Волен Сидеров, а друг 
трябва да каже истината на елита на ДПС.  
 Затова разликата между президента и Волен Сидеров в проценти не бива 
да се смята за триумф на президента. Тази разлика е и резултат от 
нежеланието на множество българи тъкмо Волен Сидеров да е изразител на 
техните реални страхове и притеснения. Но това не значи, че тия страхове и 
притеснения не съществуват. Президентът трябва да благодари на Волен 
Сидеров, че е точно такъв и да припише 10-15% от гласовете си на крайността 
на Волен Сидеров.  
 Защото един по-възпитан и умерено твърд националист би обрал гласовете 
на по-възпитаните, умерено твърди патриоти. 
 Сближаването до пълно покритие между това как българите виждат и 
преживяват ситуацията в страната с възпитанието и харизмата на 
алтернативен патриотично настроен опонент, би могло да нанесе сериозен 
удар на нашата политическа класа.  
 При оптимален резултат президентът ще събере на първия тур максимум 
около 25% от всички гласове. Това е само 1/4!  
 За дългосрочни изводи ще има време след 29-и. На 22-и ще е важно 
президентът бързо да осъзнае, че при иначе добрият резултат, в изборната му 
стратегия имаше погрешни акценти. 
 1. Той разми дистанцията си от политическата класа, стана нейно лице, 
приближи се до образа на символ на статуквото и доотвори по-голямо 
пространство за несистемния кандидат. 
 2. Нито веднъж и по никакъв начин не се дистанцира от това, което прави 
върхушката на ДПС и затвърди възприемането му като баща на 
правителството, а това бе най-слабото му място. 
 3. Всичките му слова и участия бяха жизнеутвърждаващи и оптимистични, с 
което се поразмина с действителността и не доказа, че е напълно наясно с 
реалните проблеми на хората. 
 4. Отбягването на дебатите и полухерметичният аквариум от комфорт, 
осигурен от медиите, оряза възможността му да си разшири подкрепата, да 
спечели умерените, колебаещите се. 
 На втория тур президентът ще спечели. Обаче през тия 7 дни той трябва 
да направи максималното, за да е победата му повече негова, а по-малко 
заради опасността от Волен Сидеров. 
 Това не бива да стане (главно) с послания към десните. Той е достатъчно 
десен в съзнанието на хората - за НАТО, Ирак и американските бази. Макар че 
тепърва трябва да компенсира щетите от вторичното си ре-партизиране с 
тази кампания. 
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 Първо, президентът трябва да заговори за реалните грижи на хората! За 
бедността, емиграцията на младите и мизерията в здравеопазването, 
насилието и безпътицата сред децата ни.  
 Второ, президентът трябва да размаха юмрук на корупцията и на 
корумпираните от политиците. Той трябва да заяви (дори от гледна точка на 
членството в ЕС), че един от приоритетите му през втория мандат ще бъде 
безкомпромисната битка с корупцията, че той няма да даде покой на 
изпълнителната и съдебната власт - да започнат решителна борба с 
корупцията. 
 Трето, президентът трябва да намери път към онези стотици хиляди хора, 
които се страхуват за българщината. И трябва да изземе от Волен позицията 
на първи патриот на България! 
 Четвърто, президентът трябва да излезе очи в очи с Волен и в дебата да 
покаже на всички, че между тях има качествена разлика като интелект, 
държавническа мисъл и възпитание. 
 
 

За г-н Президента, 29.10.2002 г., Материал No. 252 
 Денят за размисъл (преди втория тур на президентските избори – когато 
пиша този материал) е нужен не само за да си помислим за пътя на България 
напред, а за да осмислим и пътя й дотук. 
 Заради погрешния модел на Прехода България има тежки проблеми. Ето 
заглавия в пресата в деня за размисъл: “Бием Европа по инсулти сред 
младите хора”, “Законът на джунглата завладя училището”, “42% от децата 
стреснати и тревожни”… 
 Доста мислещи хора се опасяват, че резултатът от изборите е по-добър от 
здравословния изход за президента! При такъв резултат намаляват 
предпоставките президентът да направи в нужната дълбочина най-важните 
изводи за първия си мандат. 
 Не е малко да се спечели втори мандат! Но в днешно време има примери, 
които не са вдъхновяващи - Буш и Квашневски. 
 Ширак имаше шанса левицата да се закотви в личностни вражди, да не 
разчете вярно новите рискове, да не се обедини срещу него. Но авторитетът 
му сега постоянно пада, той все повече е неадекватен, не е на нивото на 
действителността. В тежки дни за Франция мълчи, крие се, бяга от остри 
въпроси. 
 Въпреки крупната победа на втория тур, Ширак е досадно бреме за 
Франция, пречи на модернизацията на политиката й. 
 Резултатите от нашите избори не са лечение, а диагноза. 
 На тези избори случайно съвпаднаха интересите на голяма част от народа 
и на спечелилите от вече свършилия Преход. 
 ● При тия кандидати, мнозинството разумни хора решиха, че резки 
движения на страната не са необходими и подкрепиха президента. Но те не 
гласуваха за статуквото! Те са болни от мисълта, че статуквото се натрапва 
и искат промени. Новият мандат ще е успешен ако президентът схване, че 
страната се нуждае от промени и стане носител, стимул на тия промени.  
 Мнозина гласуваха за президента, защото нямаше по-добър избор, но със 
свито сърце: ще излезе ли той от шаблона, още  ли ще смята, че с 
лабораторно политическо инженерство, с грижливо пресметнати ходове 
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се постигат големи неща? За това, че така се достигат големи постове, вече 
никой не спори. 
 ● Спечелилите от Прехода също не желаеха и няма да искат повече резки 
движения. Тях статуквото ги удовлетворява, те припознаха президента като 
негова емблема и максимално се постараха всичко да е под контрол. Това е и 
тяхна победа! Те - от сития, имагинерен свят на А. Райчев-К. Стойчев-К. Колев. 
 Богатите, доволните и самодоволните притежават всички по-важни медии и 
създадоха абсолютно щадяща среда, заслон от всякакви изненади и за 
избягване на непредвидени завои и остри конфронтации. В тази среда 
президентът се чувстваше комфортно, уютно. На порции главните вестници 
пускаха най-старателно обмислени и режисирани интервюта, в които да не се 
допуснат случайно неудобни въпроси и да му се позволи да си отстои тезите и 
обясни онова, което трябва да се обяснява. 
 Казусът с Инджев беше знаков и символичен - каза се нещо непредвидено и 
санкцията последва незабавно! Както написа читател: “Това беше състезание 
а-ла “До 1989 г.”, с един кон.” 
 Победата си е победа. Президентът първи след 1989 г. е преизбран и не 
може, само защото големите крадци, лъжци и манипулатори са го харесали, да 
не се радва на победата си.  
 Но би трябвало да помни, че спечелилите от Прехода ще го смятат като 
свой заложник, ще му протягат ръка – да я целува. 
 Неговото дистанциране, еманципиране от тези, в т.ч. редица избегнали 
съдебно възмездие хитреци и мошеници ще бъде трудно. Те го смятат за 
свой продукт, за свой проект и заслуга.  
 Околоизборното говорене подсказа и обезпокояващи черти у президента - 
на човек, взел се доста насериозно, повярвал в умението си да вижда по-далеч 
и мисли по-дълбоко от всички.  
 ● Първото отрезвително са проучванията сред хората - те се затрудняват да 
посочат какво са запомнили от първия мандат. 
 ● Второто отрезвително трябва да бъде процентът на онези, които не 
гласуваха за президента. Този процент е огромен. 
 А време няма. Както в броене на количество инициативи и посещения 
преминаха 5 години, така бързо ще отлетят още 5. 
 В статистиката се остава с броя на мандатите, а в историята – с това, което 
си постигнал и с каузите, които си отстоявал. 
 Изходът от изборите сигурно е солиден аргумент, че екипът на президента 
бе такъв, какъвто трябваше да е. Той може да бъде наречен екип на 
количеството! Трудно е да се повярва дори колко енергия беше 
изразходвана! И колко камъни бяха преместени (много често - от единия край 
на двора до другия).  
 За новия мандат е нужно да се наблегне на качеството. От Министерство на 
неуморните дела, Президентството трябва, да се трансформира в Мозъчен 
тръст на нацията, в Център, където се чертаят нейните стратегически 
перспективи и цели. 
 Което значи, че структурата на администрацията трябва от йерархична да 
стане мрежова. От изолирана и непрозрачна, администрацията трябва да 
стане прозрачна и отворена към обществото. От гледаща почти единствено 
към хората с лява ориентация, администрацията може да се заинтересува и 
от идеите на хора с центристки, либерални и десни възгледи. 
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 Ако президентът не започне да се превръща в лидер, за 10 години 
отегчението от всяко свърхактивно, но стоящо встрани от реалните проблеми 
поведение ще ескалира. И ще възникне въпрос за ползата, която то е имало 
за теб, града и страната. 
 
 

За г-н Президента, 05.11.2006 г., Материал No. 253 
 Съществен факт: гласували за президента хора не са много щастливи и 
въодушевени от това! Заявяват ми, че се чувстват употребени, че за тях на 29-
и Преходът окончателно свърши. Защото спечелилите от Прехода ги 
принудиха след 17 години  да гласуват пак без право на избор. Волен не 
беше избор! 
 Това подсказва, че независимо от зашеметяващия резултат, президентът 
има ограничен кредит на доверие и рискува, ако продължи да действа по 
старому, да породи разочарование. 
 Сега се правят спекулации за бъдещия екип на президента.  
 Което означава, че освен нормално любопитство, има някои логични 
очаквания - да се видят във философията на избора на екипа символи за 
характера и задачите на новия мандат.  
 Поради занижения статут на секретарите, любопитството за конкретни 
имена няма да породи повече от 3-4 дни коментари, освен ако няма някакви 
шокиращи и изненадващи назначения. 
 По-важното е дали структурата и приоритетите на “втората администрация” 
ще съдържат послания, стратегически знаци. 
 “Първата администрация” по структура бе имитация на нещо като МС, с 
предублирани (3 секретари за външна политика) и оголени (образование, 
здравеопазване) ресори. Секретарите по правило не гледаха да предлагат 
идеи и политики. Главно прередактираха материали, получени от 
министерствата. Най-усърдно copy-paste се упражняваше върху папките от 
Външно.  
 Някой ден ще анализирам какво и в какви обеми като писмени материали е 
давано на президента - то си е терор над него. Какво е изреждането на дребни 
неща - не за държавен глава, а за зам.-министър! Като за сградите в Москва от 
времето на СИВ! Това от даваното на президента, което съм чел е често 
скучно, напразни усилия на любовта и фабрика за принтиране на бумаги с 
чужди текстове. 
 Плъзгането по традицията (или инерцията) може да запази с леки корекции 
тази наша структура. От нея трудно може да се очакват значими дела. 
Защото секретарят трябва да работи сам, да подготвя неща, които в 
министерствата се правят от цели управления. Затова той бива принуден да 
се явява като продължение на министерството в президентството и de facto да 
присвоява чужд труд и така да прави помен с чужда пита. 
 Това не само поставя етични въпроси. И не само довежда до вършене два 
пъти на една и съща работа, плащане на две заплати с пари на данъкоплатеца. 
То изяжда безценно време за креативно мислене на секретарите и ги прави 
чиновници, бюрократи. Оттук се ражда дефицитът на идеи и приоритети. 
 Нужен е нов подход: не да се дублира Министерския съвет, а да се 
работи по няколко - напр. 10 стратегически приоритета. Като всеки секретар 
да поеме някой от тия стратегически приоритети! 
 Ето примерен списък от такива стратегически приоритети: 
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 ● Един стратегически приоритет е Качеството на човешкия потенциал. 
Успешните държави (като Ирландия) инвестират в човешкия капитал - 
здравеопазване, образование и наука. 
 ● Втори стратегически приоритет е Качеството на живота; Тук влизат 
социалната политика и екологията. Секретарят може да е по устойчивото 
развитие. Промените в климата изискват качествено политическо мислене и 
прояви на висша държавническа мъдрост и в национален, и в световен 
мащаб. 
 ● Трети стратегически приоритет е Енергийната сигурност: нефт, газ, АЕЦ, 
ток, енергия от възобновяеми източници и т.н.  
 ● Друг стратегически приоритет е този за Интегрирането на България в ЕС: 
бизнесът, гражданското общество, културата. 
 ● Пети стратегически приоритет са Реформите в системата за национална 
сигурност - някъде реформите вървят трудно (МВР, Армията), а другаде те 
предстоят (спецслужбите, МО). 
 ● Шести стратегически приоритет е Съхрани Българското - опазване на 
българския характер на държавата, на нейната идентичност, паметници, 
историческо и културно наследство. 
 ● Седми стратегически приоритет е Издигане на ролята на България в 
региона. Именно в региона е реалното значение на България като фактор в 
международните отношения. И в президентството могат да се формулират 
нашите регионални интереси и цели. Вместо като зомбирани да повтаряме 
едни и същи, лишени от българския интерес тези - напр. за Косово. 
 ● Осми стратегически приоритет е Достойното участие на България на 
международната сцена - съизмеримо с нейните възможности и отговарящо на 
нейните интереси. Така няма да има дублиране на функции напр. относно Ирак, 
Афганистан и Ливан няма да се чудим дали е външна политика, национална 
отбрана ли е, национална сигурност ли или военна сигурност. 
 ● Още един стратегически приоритет е Младото поколение - за насилието 
при и над младите хора, за реализацията им, за ценностите, които се 
възпитават, за морала, патриотизма. 
 ● Десети стратегически приоритет са Българите в чужбина - и на Запад, и 
на Изток, и на Север, и на Юг. България трябва да има стратегия спрямо тях, 
да ги приобщава и реинтегрира: ако не тях лично, то техния опит, умения, 
капитали и позиции. 
 Всеки секретар ще координира по един от тези Проекти, ще работи с БАН и 
университети, с експерти, ще обобщава идеи, ще събира и обединява екипите, 
разработващи националните стратегически визии и политики. Президентът с 
авторитета и поста си ще застава зад тези Проекти, ще става тяхното лице. 
 

 
За г-н Президента, 12.11.2006 г., Материал No. 254 

 Непрофесионализмът в администрацията - на централно и местно ниво 
започва да засяга пряко националната сигурност. 
 Нравствената криза, която разяжда страната, разпадането на ценностите 
не могат да подминат държавните служители. 
 Дележът на държавните институции между трите партии по формулата 8:5:3 
задълбочи тенденцията всяка институция да се превърне във феодално 
владение на съответната партия. 
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 А ако в някоя структура при началника и заместниците му се е получил 
блокаж в битката за власт, ведомството е разбито на ресори - в които всяка 
партия се разпорежда самостоятелно. 
 Масово се наблюдават такива неща: Най-често в агенциите - където съставът 
е по-малък - шефът се държи като едноличен собственик на ведомството. Той 
може да принуди голяма част от служителите да тичат по сватбата на детето 
му - да ходят за дрехи и обувки на младите; да надписват картичките; да се 
грижат за храната и напитките; PR-ът пише поздравлението на родителя към 
младоженците; а шофьорите са ангажирани с гостите! Или - шефът на 
Службата възлага на част от кадрите да организират рождения му ден. Едни 
служители осигуряват заведението; други експерти съставят списък на гостите; 
трети чиновници се грижат да разпределят - кой от подчинените на шефа какъв 
подарък да донесе от предварително дадени от юбиляра указания за 
желаните подаръци! Или - нарежда се на лица от по-долните етажи на 
йерархията във ведомството да поемат обичайни битово-семейни 
задължения. Някой ще отива да пазарува, друг - да носи обувките на поправка, 
трети - дрехите на химическо, четвърти - да се реди за билет за мач, пети ще 
води детето на шефката на детска градина или уроци. И тази практика слиза 
надолу - на ниво директор на дирекция. 
 Норма е най-тежката работа да се дава на най-младите, на най-ниските в 
йерархията или на запазилата се шепа можещи! 
 Научавам за много такива факти - при мен идват хора и се жалват. И молят 
за анонимност от неистово силен страх за местата си. 
 Друг тип свидетелства за деградация в администрацията са практиките, 
свързани с пряко/корупционно облагодетелстване от поста. Всеки подпис и 
всяка услуга се заплащат – зависи от ведомството - за разрешение, за 
направление, за уреждане на проблем - било то за лекарство или за 
преместване на ученик. 
 Всеки плаща както може - с пари, с месо и други продукти, с луксозен костюм, 
с почивка в Кипър или с процент от проекта. 
 Всеки взема както предпочита - може с пакет с лекарства или със студентска 
книжка, цялата с оценки за всички изпити. 
 Някои малки и големи шефове вземат сами, а други си имат подчинени, които 
вземат за тях или им дават част от взетото. 
 Администрацията у нас постоянно се раздува и е атрактивно място за 
работа. А на средните и долните нива тази работа не е високо платена. Т.е. 
има и други компенсаторни механизми.  
 Впрочем, с т.нар. допълнително материално стимулиране шефовете 
поощряват покорните и санкционират непокорните. 
 Добре известна истина е, че в Администрацията се попада с всичко друго, не 
и с професионализъм. Професионализмът е по-скоро пречка. Защото е 
свързан с чувство за достойнство и дълг, чест и критично мислене.  
 Професионалистът е жив укор към другите - че те са непорядъчни и 
неможещи, нагаждачи и уреждачи, че не работят за екипа и разпространяват 
интриги. 
 Непрофесионалистите далеч по-лесно правят компромиси с етиката, морала; 
доста по-леко сключват неизгодни договори. 
 Непрофесионалистите са също така по-склонни на корупция. 
 Резултатът е това – което имаме. Администрацията е просто проядена от 
непрофесионализъм и корупция, от лекомислено отношение към интересите на 
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държавата и обществото и от  презрително отношение към обикновените хора 
и нуждите им.  
 Това не само отчуждава хората от институциите, държавата и общината. То 
деморализира нашите обществени отношения. 
 Ако и доколкото правилно отразяват процесите у нас, макро-показателите 
може и да са свидетелство [както казва президентът], че България дърпа. Но 
реалната картина е друга - България, не само не дърпа, а и тегли назад. Луксът 
на Първа класа и нормалните условия на Втора класа не са показателни за 
реалното положение във Влака - когато огромната маса пътници се возят в 
мизерията на Трета класа. И все повече минават от Втора в Трета класа. 
 Колко сме зле ще се види в първите години на членството в ЕС – и заради 
усърдието на щедро възнаградената... наша еврокомисарка. Защото една след 
друга ще почнат да се взривяват заложени от нея мини.  
 И защото България е неподготвена за лелеяното членство. 
 Ала тук говорим за Администрацията, която ще стане важна причина 
началото на членството да бъде особено тежко. Тъй-като тя не е готова да 
отговори на новите предизвикателства. Тя няма административен капацитет, 
нито подготовката, ценза и езиците да прави проекти и усвоява средства от 
фондове на ЕС. Тя не познава европейските стандарти, не е европейска по 
манталитет и гледа на европейските пари като на обект за присвояване.  
 Президентът не може да остане безучастен към ставащото в 
Администрацията. Той трябва да диагностицира проблема и после да търси 
подходи и начини за лечението му. 
 
 

За г-н Президента, 19.11.2006 г., Материал No. 255 
 Все по-силна е тревогата у мислещите хора, че същностните въпроси на 
политиката ни не се дискутират, че политическият дебат у нас се изпразва от 
съдържание, че политическото е убито, че в публичното пространство и най-
значимият въпрос е показван само от скандалната страна, а не откъм 
същината. 
 Липсата на обединяващи цели и на безспорни лидери, плюс силно 
притъпените държавнически и национални инстинкти у т. нар. елит, водещите 
медии и по-мощните сред гражданските структури, деполитизират по най-
лошия начин хората, отнемат им гражданската енергия и убиват у тях чувството 
за общност. 
 Един разумен човек ми каза: няма друга държава в Европа с такъв явен 
отказ на обществото да дебатира приоритетите и проблемите си, с такова 
дезангажирано обществено мнение! 
 Друг подобен човек смята: ставаме демократична бананова република - 
периодични избори, формално спазвани правила, частична смяна на лицата в 
елита, но с бетонирано статукво. 
 Трети твърди: политиците ни (а това се видя и при Закона за Държавния 
Бюджет) не правят политика, те искат единствено да разпределят пари. 
 С преподаватели и будни студенти често си говорим - у нас отново е време 
на невъзможност някои въпроси и персони да се обсъждат във влиятелните 
медии. Пак има забрани и теми-табу, цензура (не само авто), политическа 
коректност, от която публичната мисъл стагнира; има неща, които само ние, 
наивни или по-принципните доценти и професори можем да разкажем на 
студентите - иначе те изобщо няма къде да прочетат за тях. 
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 Това не само лишава доста хора от надеждна информация за процесите, но 
и възражда стари стереотипи за оцеляване и смълчаване - в тях прагматизмът 
е страхлив и безпринципен. 
 Тези процеси измерват температурата на демокрацията ни, която редица 
видни личности и известни творци започват все по-трудно да я наричат 
демокрация - поне като съдържание. 
 В случая целта е да се сподели тревогата от отпадането на темата/темите 
за Ирак и Афганистан от публичния ни дебат. 
 Вредом в Европа и САЩ всеки ден с тревога всички медии обсъждат 
жестоката катастрофа в Ирак, само у нас се мълчи. 
 Това е още едно доказателство за притъпените инстинкти за самосъхранение 
и съпротива у обществото ни и лидерите му. 
 Изборите в САЩ показаха, че общественото мнение там разбра - Ирак върви 
към провал и единствената възможна стратегия е тази на контролираното 
отстъпление с минимум позор и срам. 
 Моментът е добър за президента - да започне да променя тезите си по 
Ирак. Вече нищо не оправдава стоенето ни там. 
 Може да се възрази: “Еволюция в позицията е невъзможна! Трябва да 
останем последователен и предвидим партньор!”… 
 Контра-тези от този род само илюстрират колко надълбоко е деформирано 
самото разбиране за начина, по който да водим нашата външна политика. 
Политическият връх не може дори и да си представи, че е в състояние да 
мисли по-самостоятелно. 
 Разлюляното положение на САЩ като суперсила, драмата в Ирак, която те 
засега не са изсърбали докрай, навлизането на демократите (първо главно като 
манталитет, а после може би и като личности) във външната политика на САЩ, 
ни създават условия и време за (най-малкото) частично предефиниране на 
базисните приоритети на външната политика. Европейското в нея е било 
досега преднамерено бледо, а-ла С.Паси. Подобна политика не произвежда 
необходимата сигурност за България. 
 Да не говорим, че има висок риск за нашите войници в Ирак. Ирак пълзи към 
хаос, коалиционните сили не могат да влияят на тази тенденция. Там все 
повече се говори за безизходица, за анархия. Една геополитическа авантюра 
отива към края си. 
 Изключително зле са нещата и в Афганистан. Изобщо не е мястото тук да се 
коментира дълбоката криза, в която сега се намира НАТО (още повече, в 
навечерието на срещата в Рига), макар че по света в масови и специализирани 
издания НАТО е обект на безпощадни анализи като Съюз, останал без мисия. 
 Но е крайно тревожна лекотата, с която министър Близнаков обещава да 
прати в този пъкъл още 200-300 наши момчета. И президентът почти обеща 
това на посланик Байърли (“рота до 250 души, но тя трябва да бъде добре 
въоръжена и обучена”). 
 Все ние и навсякъде ние! Ето този безпринципен принцип на външната ни 
политика трябва да се промени. Той се отнася до мисиите; той наля и още 70-
100 млн. в пясъците на МО заради “съюзническия ангажимент”, без да се 
постави въпросът: Къде от МО отиват вече 9 години милионите на 
данъкоплатеца ни? 
 Петър Стоянов се хвалеше, че вотът за него е за новата външна, 
атлантическа политика на България. А след 5 години народът гласува за 
човека, ходил на митинги срещу тая нова политика! 
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 Точно така сега не бива да се мисли, че народът гласувал за президента, 
защото е за атлантическата му политика. Народът е убит от мизерия и неволи и 
малко мисли при гласуването за външната политика, която смята за 
принудителна и наложена. 
 Рязък завой президентът не може да направи, но и без нови елементи във 
външнополитическото му поведение не бива да навлезе в новия мандат. 
Проамериканската неотличимост от Паси, за която не без основание е 
упрекван, не само може да му донесе лични пасиви в исторически план и като 
лидер, но може да постави под заплаха и националната ни сигурност. 
 
 

За г-н Президента, 26.11.2005 г., Материал No. 256 
 Въпреки продължаващата непрозрачност във вземането на 
външнополитическите решения, въпреки липсата на осъзнати национални 
интереси в нашето участие на глобалната сцена и въпреки реактивността на 
поведението ни в международните отношения, вероятно ние ще декларираме в 
Рига готовност да увеличим военното си присъствие в Афганистан поне с рота. 
 Това ще бъде още едно погрешно присъединяване към още една сбъркана 
мисия: 1. Никой разумен експерт не може да каже какво прави НАТО в 
Афганистан - и от гледна точка на Устава и задачите на тази НАТО (все едно 
европейски сборен тим по ръгби да участва в първенство по американски 
футбол) и от гледна точка на така дефинираната неизпълнима мисия 
“Отговорност за сигурността за цялата (цялата?) територия на Афганистан”. 
Алианс от такива държави може и да си постави подобна цел, но той би 
трябвало по коренно различен начин да бъде изграден, да бъде управляван и 
да бъде въоръжен  2. Липсват не само ясни, а изобщо някакви критерии кога 
тази мисия ще се смята за поне сравнително успешно приключена! И това 
допълнително придава на мисията обреченост. Даже в грубата 
геостратегическа грешка и геополитическа авантюра в Ирак имаше критерии 
за успех: сравнително демократичен Ирак (управляема, вкл. силово 
демокрация); прозападно или проамериканско правителство; сили за 
сигурност, частично контролиращи реда и законността; хлабава, дори 
имитирана федерация; потръгваща икономика, засилен добив на нефт. 3. В 
Афганистан не е имало държавност за по-дълъг период и липсват инстинкти 
за обединяване, за разлика от Ирак (там Саддам с твърда ръка бе създал 
Държава). В Афганистан, с множество племена, задоволяващи се да 
контролират своите земи и пътища, в скоро време държава не може да има. 4. 
Да не забравяме уникалната жестокост и липсата на каквато и да е етика на 
воюване в Афганистан. Не дай Боже наш войник да го одерат жив! 5. Ако в 
Ирак можеше да се очаква някакво осребряване на нашето участие, то в 
Афганистан за такова нещо и дума не може да става. Ще калкулираме само 
загуби. 
 Да не говорим и за това, че НАТО съзерцава как нарастват добивите на 
опиум и хероин: 2001 г. -  185 т суровина, 2002 г. - над 2 000 т, 2003 г. - над 7 
000 т, 2004 г. - 12 000 т, 2005 г. - 14 000 т, 2006 г. - над 15 000 т. И това е 90% от 
световната консумация и 100% от консумацията на Европа. Афганистан 
след войната срещу талибаните стана глобален монополист в производството 
на хероин с годишен оборот на хероиновия си пазар за 2006 г. 30-32 млрд. $. [И 
възниква резонният въпрос] … – не става ли така НАТО е de facto съучастник 
във все по-растящото предлагане на хероин за нашите деца! 
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 Странно! Знае се, че наркобизнесът е основното средство за финансиране на 
терористичните клетки, близки с “Ал-Кайда”!  
 Излиза, че НАТО е в Афганистан за да се бори с тероризма, но бездейства 
срещу наркобизнеса, финансиращ тероризма! 
 По инициатива на Доналд Ръмсфелд американските военни пуснаха 
взетите в плен известни полеви командири, които са крупни наркобарони - 
срещу съгласието им да сътрудничат в борбата срещу филиалите на “Ал-
Кайда”. Това е карт-бланш за бум в масовото отглеждане на опиумен мак. И 
след 2001 г. производството на опиумна суровина нарасна почти 80 пъти.  
 Някой би казал за засиленото ни участие в Афганистан, че не можем да 
стоим встрани от мисия на Алианса, защото сме надежден съюзник. От една 
страна си струва да анализираме - как участват другите 25 членки, особено 
съизмеримите с нас. А от друга - кой е по-добър съюзник: този, който 
безкритично и безсловесно се присъединява към мисия със стратегически 
дефекти? Или който се старае да подпомага партньорите да мислят във 
вярната посока, да им отваря очите, да поставя въпроси с повишена 
трудност? И ако не успее да ги убеди - се въздържа от участие в мисия, която 
след национален анализ не се определя за отговаряща на националните 
интереси. 
 Тук проблемът е още по-дълбок и засягащ някои базисни идеи от науката за 
сигурността, свързани с членството им в система за колективна сигурност 
на по-малките държави, които са повече потребители на сигурност, за 
разлика от по-големите, които са повече производители на сигурност. В 
такава система колективните интереси логично ще стоят над интересите на 
по-малката държава. И лидерите на страна с по-малки възможности (като 
България) трябва да осъзнаят, че с влизането в НАТО (и ЕС) тяхната роля 
нараства силно. И е грешно да мислят, че главното и единственото за 
страната е присъединяване към взетите вече решения! Напротив, по-
малките страни са гарантирано по-скептично настроени! Сега настъпва 
времето на истинските предизвикателства пред тях! Те трябва често и с 
много усилия да убеждават колективната система за сигурност, че нашите 
национални интереси не са само наши, а и нейни интереси. Иначе тя ще ги 
слага на по-заден план. И ако се подпали дворът на съседа и за нас стане 
опасно, не е ли убедена колективната система за сигурност, че са заплашени 
не само нашите, но и нейните интереси, тя няма да дойде на помощ, а ще 
каже: заета съм с Афганистан, Ирак, Иран. Затова днес Афганистан бе 
тестова ситуация: в нея трябваше да извоюваме правото на собствено 
мнение! 
 
 

За г-н Президента, 03.12.2006 г., Материал No. 257 
 Две ранни вести в неделя от Афганистан: 1. Талибаните са свалили 
американски граждански вертолет, взет от НАТО под наем и летял от 
провинция Кандахар към провинция Урузган. Колко са загиналите не се 
съобщава. 2. В град Кандахар край автоколона на НАТО е взривена 
минирана кола. Поне 3 минувачи са убити, а други 4 са ранени. Има ли 
жертви сред военнослужещите от контингента на НАТО не се съобщава. 
 Това ще бъде ежедневие. И вероятността нашите жертви в Афганистан да 
надминат убитите войници в Ирак е голяма. 
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 Бърз поглед в Интернет за отзивите от самит-а в Рига дава представа за 
участието ни там. Те са като за македонското участие. 
 [За “покорността” и “готовността да се отзоват на поканата” у “сговорчивите 
държави-новобранци в НАТО” пишат: “ту една ще добави рота 
велосипедисти, ту друга - ескадрон лека кавалерия”!] 
 И ако за ... министър Близнаков ... позицията е ясна, то за президента у 
мнозина възниква усещане, че е минал междата ... във външната политика - 
след която връщането е трудно. И могат да почнат да се трупат минуси... Това 
е инерционност, преминаване в навик, в стил, същност - надхвърлили 
разумната донякъде прагматичност. Но и за нея мнозина питаха: не е ли липса 
на принципи, дори на характер.  
 Тази инерционност е част и от инерционността на васално мислещите 
наши експерти, които все още не забелязват, че в последните година-две в 
света настъпват сериозни промени. 
 Едно е правителството да се обвърже с тотално сбърканата мисия в 
Афганистан: не дай Боже стане нещо с наши бойци - министър ще даде 
оставка и толкоз. И друго - президентът да се ангажира тясно и да бъде лице 
на мисия с толкова рискове! Това носи риск за дестабилизация на властовите 
институции.  
 Счупено обществено доверие към президента, рязък спад на уважението към 
него, припомняне на бабуването на тройната коалиция, на ДПС, Ирак, какво ли 
още не – и това може да го направи излишен самотник, свършващ мандата си в 
изолация. 
 Не е вярно, че не сме имали друга опция... В обществото ни външната 
политика се възприема ... като натрапена и наложена отгоре. Достатъчно е да 
се поговори със студенти за нея: 8 декември е добър повод за сверяване на 
часовника. Все пак при тридесетина страни в Рига световните медии 
иронизираха не друг, а България. Пак най-близкият сателит, отново винаги 
готова. Това е оценката... 
 Изобщо – световните медии направиха на пух и прах самит-а в Рига. За 
НАТО масово пишат като за: 1. Алианс, останал без мисия; 2. Свръх-
претоварен от ленива бюрокрация Съюз, който няма боеспособни части, 
снабдени с нужното въоръжение и военна техника за операции в глобален 
мащаб; 3. Неудачник, с който ще се свързват не сериозни партньори, а само 
потребители на сигурност, имащи 50-годишно съветско оръжие - Грузия, 
Македония…; 4. Набор от сателити, на които САЩ възлагат да вършат след 
тях “мръсната работа” в Афганистан, където не само не може да се постигне 
победа (както и в Ирак), но се губи контрол над ситуацията; 5. Суперскъпа 
система, с чието поддържане според САЩ трябва да се заеме ЕС; 6. Гълтаща 
огромни ресурси за ненужни цели машина - испански бойни самолети кой 
знае защо патрулират руско-литовската граница.  
 Великобритания, Канада и Холандия търпят загуби на юг в Афганистан. 
Нито 30 000, нито 50 000 лошо подготвени бойци не могат да обезпечат 
сигурността в тази земя на анархията и хаоса. Там не успяха 100 000 
“ограничен контингент” на СССР.  
 След “коалиционната операция” във Виетнам “умря” СЕАТО. 
 Анализ на руски експерти: “Сега много по-голяма заплаха за сигурността на 
Русия са вече не силата и “маршът на Изток” на НАТО, а слабостта на “най-
големия в света военен съюз”! 
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 Кризата, безперспективността, налегнали НАТО не са повод за радост. Ала 
не бива и да се правим, че ги няма, че всичко е наред. Ето го стратегическото 
пространство за президента.  
 Нашата външна политика също е в криза. Доказателствата - хората са 
отчуждени от нея + негативният имидж на страната. Как пък в цяла Европа 
само България да няма собствен облик; дори веднъж, поне да покаже характер, 
да е възроптала, да се е възпротивила, опънала на нещо - като Костов за 
албанските бежанци! Първото от златните правила на управлението на 
стратегически процеси е, че наличието на стратегия е по-добре от липсата 
на такава. Друго златно правило е, че по-добре от наличието на някаква 
стратегия е оптимизиране на стратегията: изборът на оптималната от 
няколко стратегии. 
 Дори да звучат малко сухо, схоластично, тези постановки от науката могат да 
бъдат преведени на езика на политиката. Те напомнят, че и най-доброто 
управление на оперативно ниво (на ежедневните процеси), крие рискове, ако 
е без стратегия.  
 В стратегическия мениджмънт има трето златно правило – колкото повече 
една система взема решенията по интуиция (т. е. без да отчита началните и 
граничните условия и промените в средата по време на самия процес) или по 
внушение от вън, толкова повече нараства вероятността, в един момент тя да 
вземе решение с разрушителни за самата нея последици. 
 
 

За г-н Президента, 10.12.2006 г., Материал No. 258 
 Светът обсъжда току що публикувания Доклад на Iraq Study Group, 
съставена от петима републиканци и петима демократи, начело с 
републиканеца Джеймс Бейкър – бивш държавен секретар (при Джордж 
Буш-старши) и демократа Лий Хамилтън, бивш сенатор. Светът може да 
обсъжда Доклада, но България - не. 
 Докладът е обемно четиво (моята разпечатка е 140 стр.). От него лъхат 
интелектуална немощ и паническа безизходица. 
 Не би и могло да е другояче, защото само един от авторите (като е бил за 
много кратко в Ирак) е напускал Зелената зона. 
 От многословния текст се долавя обърканото желание: и да се каже ясно, 
че така в Ирак повече не може да продължава (Stay the Course е обречено на 
явен провал) и да се съхрани лицето на САЩ, като не се препоръча 
незабавно изтегляне (Cut and Run - за него говорят все повече политици и 
военни).  
 Строг график за военно изтегляне не се препоръчва, ала с невъоръжено 
око се вижда - авторите желаят основните бойни бригади да напуснат Ирак до 
2008 г. Предлага се увеличаване на американските офицери, които са 
придадени към иракските сили за сигурност и армията - за да обучават техните 
войници. Целта е да се прехвърли отговорността за сигурността и реда в Ирак 
на самите иракчани, вместо тя да се носи както досега от американците и да се 
дават жертви в огромни количества – очаква се до края на т.г. броят на 
убитите да достигне 3 000. 
 Първото, което хрумва, когато бъде прочетен Докладът със 79-те 
препоръки е: Господи, какво правят още нашите бойци там! Чакаме ли да ги 
избие или взриви някоя сунитска банда? 
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 Докладът изобщо не говори за победа в Ирак - както се зовеше миналия 
ноември в Стратегията на Буш за Ирак. Не се и намеква мисълта Ирак да 
бъде демократична държава - надеждата е поне да има държава. 
Ситуацията се определя като застрашителна (grave - което означава също 
така и гроб, гибел, ад) и влошаваща се (deteriorating - също изражда се).  
 Досегашната политика на САЩ спрямо Ирак е наречена “не работеща”. 
Самият нов министър на отбраната Робърт Гейтс призна пред сенатската 
комисия, която трябваше да одобри неговата кандидатура, че “ние не 
печелим войната в Ирак”. 
 Най-забележителната иновация, създадена в колбите на 10-те алхимици-
автори на Доклада е свикването на регионална дипломатическа 
конференция с участието преди всичко на Сирия и Иран - за да ги въвлече в 
стабилизирането на Ирак!  
 Какво стана тя обаче и ще искат ли тия държави-“бандитки” да помагат на 
САЩ за изход от батака, след като печелят от него? И каква ще е цената на 
тази помощ? Може би Сирия да се върне в Ливан, а Иран да си развива 
ядрената програма? 
 Заедно с Доклада светът обсъжда изтеклия на 3 декември в “The New York 
Times” класифициран Меморандум до Белия дом от 6 ноември - на 
тогавашния военен министър Доналд Ръмсфелд. Меморандумът е 
изпратен 1 ден преди изборите за Конгрес и 2 дни преди да освободят 
Ръмсфелд от поста. 
 Този Меморандум от 2.5 страници шокира. Той е по-ценен сякаш и от 140-
те страници на Доклада. Защото негов автор е Ръмсфелд - един от 
идеолозите-ястреби на войната в Ирак. 
 В Меморандума се казва, че това, което войските на САЩ правят сега в 
Ирак не работи достатъчно добре и достатъчно бързо. Време е за съществено 
пренапасване на дейността им.  
 Трябва да се намали броят на базите на САЩ в Ирак – те са били 110, сега 
са 55, до април 2007 г. трябва да станат 15, а до юли 2007 г. – 5. 
Американските части трябва да гарантират сигурността само на тези провинции 
и градове, които открито молят за това САЩ и активно им сътрудничат в тия 
усилия. 
 Бойците на САЩ трябва да се изтеглят от уязвимите точки и мисии - в 
градовете и от патрулирането, а да действат като сили за бързо реагиране и 
специални части в Кувейт или в Ирак - ако иракските сили за сигурност се 
нуждаят от помощ. 
 Нужно е да се започне умерено изтегляне на силите на САЩ и на 
Коалицията (start “taking our hand off the bicycle seat” -  да махнем ръка от 
седалката на колелото, с която ги поддържаме и учим да карат) и иракчаните 
да знаят, че трябва да си дадат зор (pull up their socks) и поемат отговорността 
за страната си. 
 Съветва се да се дават пари на ключовите политически и религиозни 
лидери (както правеше Саддам) – да могат те да помагат на САЩ да минат 
успешно през този труден период. 
 Важното: трябва да се преработят (recast) военната мисия и целите на САЩ 
в Ирак и да са минимизирани (go minimalist). 
 Докладът и Меморандумът сочат недвусмислено, че САЩ са загазили 
здраво в Ирак (а в някаква степен - и ние с тях). 
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 В Ирак вече няма (ако изобщо е имало) война с тероризма. Там от една 
страна се води гражданска война (според някои - граждански войни) между 
различни етнически и религиозни групировки. От друга страна, част от тия 
групировки (ако не и всички) се бият срещу окупационните сили: 
американските, британските, плюс другите, в т.ч. могат да ударят и българите. 
 Тръгнат ли бойните части на САЩ да се изтеглят ако не от Ирак, то от 
патрулиране, както самата ситуация в Ирак, така и малките партньори на САЩ 
(вкл. България) стават далеч по-уязвими. А от това тресавище (quagmire, още 
батак) пътят за разпад на Ирак на Кюрдистан, Шиастан и Сунистан е открит. 
 
 

За г-н Президента, 17.12.2006 г., Материал No. 259 
 Интервютата на президента, премиера и Ахмед Доган дават много поводи 
за размисъл. А това са наистина трите знакови личности на политическия ни 
живот в края на Прехода. И при тримата личи удовлетворението, 
преминаващо в доволство. 
 Прав е Ахмед Доган, че периодът, в който всеки можеше да влезе в 
политиката и да бъде политик отминава. Политикът се професионализира и 
придоби определени качества, които го отличават от лаика в политиката. 
Виждаме колко по-опитен е професионалът-политик от амбициозните ... 
аматьори като Мария Капон и Елеонора Николова. 
 Българският политик, самоопределил се за държавник, както се вижда от 
тези 3 интервюта, е изработил свой стил и език на говорене: чрез тях той 
трябва да изглежда умен, даже мъдър; да внуши респект, да покаже 
загриженост и да се дистанцира от обикновените хора - които за него, както 
откровено го каза Доган, са работна площадка, но спрямо които той, 
политикът е обгрижващ ги, водещ ги във вярната посока, колкото и те да не 
осъзнават това. В словата на политиците има известна доза снизходителност 
към хората-не-политици - че не схващат истинския смисъл на голямата 
политика, че тя, политиката е трудна работа и не е за всеки, че политиката е 
много сложна технология - пак според Доган. И това по принцип е така! Но 
професионализмът на политиците все още се изразява преди всичко в 
правилно говорене, в ловкост и шаблонност в изказа, в умело жонглиране с 
думите, а не в намирането на правилни управленски решения, които 
произвеждат сигурност и жизнен стандарт, качество - на живот, образование и 
здравеопазване. 
 Разбира се, влизането в ЕС е голям успех за държавата, обществото и 
народа ни, значи и за политическия елит. Това влизане е един вид 
индулгенция за този елит, то му измива очите, изпира му съвестта. От 
висотата на този исторически успех топ-политиците се изживяват като 
исторически успешни, като състояли се държавници. Въпреки че само от 
казаното от президента се долавя смътно осъзнаването, че България не е 
подготвена за членството и тепърва ще избухват мините, заложени от 
политиците, работили по присъединяването. Но това осъзнаване е както 
винаги камуфлирано и обтекаемо - на принципа: е, няма да бъде прекалено 
супер, ама и ужасно зле няма да е. Именно заради тази ни тотална 
неподготвеност не ми се коментира интервюто на Кунева - която в типичния ... 
за нея стил се изкара едва ли не най-големият защитник на АЕЦ-Козлодуй, 
макар че ако някой направи нещо или поне направи нещо, за да има 
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възможността да каже, че е направил нещо за спасяването на 3 и 4 блок на 
АЕЦ - това е само президентът. 
 ● В интервюто на Доган виждаме загубил реална представа за стойността 
си, самовлюбен човек, който върти на пръста като броеница политиците до 
един и “опипва” - колко още зла ирония над себе си обществото може да 
понесе? Виждаме и слагачество на журналистите пред инак наистина най-
умния от водещите политици. Те го питат защо не ходи в парламента -  вместо 
да го “разкъсат”, че партията му е най-непрозрачната и ... в нея има толкова 
корупция, че в институциите се уредиха стотици некомпетентни протежета .. 
турци и българи ... на ДПС и от тях професионалистите боледуват в най-прекия 
смисъл на думата. А че щял да излезе от политиката е нова дъвка, която всички 
се юрват да дъвчат, макар тя да е от типа “Страшни смешки, смешни страшки!”. 
Но са верни тезите му за кризата на европейската идентичност и за 
модерния български национализъм в контекста на ЕС. 
 ● В интервюто на премиера виждаме до болка самоуверен млад човек, ... 
готов на всимко в името на властта. Може да му предречем с равен шанс и 
бляскаво бъдеще, и пълен провал. Умножаването на аристократичност, 
космополитност, ... гъвкавост по отношение на принципите и ловък ум 
поразява. Той се хвали с 90 км за година нови магистрали и не съзнава колко 
обидно малко са те! Той съзира назряване на разбирането сред шиити, сунити 
и кюрди в Ирак, че е нужно да се договарят - сред най-жестоките битки там! Той 
говори за новата стратегия на САЩ в Ирак - след общия извод за липса на 
такава стратегия! Той отиде да ангажира България с Ирак, когато всички 
панически се дистанцират от Ирак! Той говори за стратегия към 
външнополитическия инструмент на Русия - “Газпром” - при отсъствие на 
българска стратегия към Русия! 
 ● В интервюто на президента виждаме политик, който вече е превърнал 
говоренето на позитивни и правилни неща в свое второ Аз. Държавникът 
изпълва високия пост със съдържание. Политикът се разполага във високия 
пост и почва да действа и говори както смята, че го налага постът: солидно, с 
разум и с отговорност, бащински. Да, жизнеутвърждаващо е да се каже колко 
пътища се строят и ремонтират, но истината лъсва още пътувайки до Перник. 
Да, патриотично е - Енергиен център на Балканите, а експертите знаят - 
такова нещо няма, още повече с края на АЕЦ-Козлодуй. Да, Диверсификация 
звучи гордо, но днес тя е илюзия. Да, има решаващи стъпки по нефта и газа, 
но те не се измерват с нито 1 нов линеен метър нефто- и газопроводи. И по 
Закона за досиетата - поне за трите имена на водещия служител и 
“картончетата” - трябва да се наложи вето! А Ирак и Афганистан са теми, за 
които е по-добре, че не го попитаха. 
 
 

За г-н Президента, 26.12.2006 г., Материал No. 260 
 Затъването на САЩ в Ирак достига колосални размери и все повече се 
отразява на позициите и решенията на Буш, в които има явни симптоми на 
паника и липса на стратегия. Преди 2 месеца Буш твърдеше: “САЩ 
безусловно печелят войната в Ирак”, сега заявява: “Ние не печелим, ние не 
губим.” Той реши да се увеличи числеността на въоръжените сили: главно на 
Армията (Сухопътните войски) и Марината (Морската пехота). 
 Общо е виждането, че Армията е претоварена, изморена и изтощена 
(“напрегната”, “счупена”, “кръвотечаща”). От 482 000 души през 2001 г., тя сега е 
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512 000, командващите настояват веднага за нови 30 000 и по-късно - за още 
поне 20 000-40 000. Всеки нови 10 000 войници означават нови 1.2 млрд. 
разходи.  
 С дадените още 100 млрд. за войните в Ирак и Афганистан, преките 
разходи, отпуснати за тези войни стават 600 млрд. и по този начин надхвърлят 
разходите за Виетнам - 549 млрд. 
 Истинското име на ситуацията в Ирак е хаос. Всеки месец там загиват по 
над 1 000 иракчани. А 2 млн. са избягалите от страната, като скоростта на 
напускане на Ирак достига 3 000 души за месец. Хората с бягство дават 
оценка за ставащото. 
 Да добавим и половин милион вътрешни бежанци в Ирак. 
 Всеки ден срещу силите на коалицията има около 150 атаки. 
 От “обучените” 325 000 иракски сили, налице са 280 000, но пък 30% от тях 
временно отсъстват, така че остават 198 000. 
 Българският политически елит показа удивителна слепота в стратегическото 
мислене през 20 век. Страната взе участие и в 3-те глобални конфликта: 
Първата световна война, Втората световна война и Първата студена война. И 
то така, че 3 пъти се оказа в лагера на победените. В Ирак ние също 
участваме и пак сме на път да се окажем в лагера на победените. По този 
начин е ясно - елитът може да се мени, слепотата му – не... 
 Американската Армия доказа в Ирак това, което се знаеше от всички – тя 
може да съкруши и разруши всеки и всичко чрез грубото прилагане на 
многократно превъзхождащата сила. Но тя не може да контролира, да 
поддържа реда, да стабилизира. 
 Това е Армия, от главата до петите и от Земята до Космоса оборудвана с 
най-високи технологии, но човешките й ресурси са ограничени, често дори 
нищожни. Това е една от бедите на професионалната армия - в нея идва 
утайката на обществото, тези, които освен да се продават като пушечно месо, 
друго не умеят. А мотивираният само с пари войник естествено ще се старае 
да ги печели по-дълго и ще гледа по-малко да рискува. 
  Все повече анализи твърдят, че войната в Ирак е нанесла дълбок, 
дългосрочен удар по престижа и имиджа на САЩ.  
 Оттук нататък поне в обозримо бъдеще всяко тяхно решение за прилагане на 
сила a priori ще се оценява като нелегитимно. 
 Резкият спад на доверие сред опоненти и приятели означава много по-трудно 
намиране на съмишленици и партньори дори за позитивни каузи. Това ще се 
отрази деструктивно на НАТО. 
 Надигат се гласове за преглед и преосмисляне на начина за вземане на 
решения в САЩ и за планиране на политиката им: “Извод No. 1: Никога 
нещата да не се правят както този път”. 
 (Впрочем, това в пълна сила се отнася и за България, която през 
последните 5 години задълбочи сателитния си синдром.) 
 Установено е - Буш е имал хоризонт на мислене за Ирак от 3.5 месеца, не 
3.5 години! Въпрос: Какво става с държавата, с нейните мощни силови 
ведомства, с 20-ната спецслужби, щом президентът - държавен глава, 
върховен главнокомандващ и възглавяващ правителството – има такъв 
“стратегически хоризонт”? 
 А какво става с т.нар. международна общност, която толкова силно бе 
убедена от Колин Пауъл пред СС на ООН, когато той излагаше абсолютно 
съшитата с бели конци версия, че в Ирак имало оръжия за масово поразяване? 
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Това бе доказателство - и за двойните стандарти, и за липсата на елементарен 
морал. 
 Силно поразяващ е провалът на разузнаването. Оказа се, че не е 
достатъчно само да се събира информация, важно е доколко достоверна е 
тази информация. И още по-важно е да се разбира реалността: култура, 
традиции, ценности, етика. В този смисъл разумни гласове говорят за 
коренна промяна в структурата, подходите и обучаването в специалните 
служби... 
 Войната в Ирак се оправдава и със задна дата: като наричат “тероризъм” 
дори акциите на анти-американските групировки там, които целят да подкопаят 
силите на САЩ и способността им да се задържат максимално по-дълго като 
фактор в Ирак. 
 Тероризмът стана обсесия. Внушено бе да виждаме в него не заплаха, а 
Заплахата. Това ни пречи да оценим реалните рискове, уврежда мисленето, 
харчи огромни ресурси, пилее на безценна енергия, изкривява нашия прòчит 
на въпросите за Сблъсъка (и на Диалога!) между Християнството и Исляма.  
 Президентът трябва да излезе от усмирителната риза на тая обсесия и да 
помага България да се измъква от хаоса в Ирак. 
 
 

За г-н Президента, 31.12.2006 г., Материал No. 261 
 В евроеуфорията ние сме на път да повярваме, че нещата у нас са най-
малкото доста добри, за да не кажем - отлични. Но истината има много лица. 
Някои от тях си остават уродливи... 
 Има пример, който наблюдавам 4 години. Жена, офицер от Гранична 
полиция, абсолютно некорумпируема. Тя дълго време бе непреодолима 
преграда за корупцията в нейната смяна на Аерогарата. Пречеше на всичко, 
особено на трафика на проститутки и на незаконното извеждане и вкарване у 
нас на измет и просто на чужди граждани - араби, косовари и др. А от това се 
печелят добри пари. Западни посолства я хвалеха като примерен служител... 
Тя имаше много неприятности с шефовете си... Сега е в Олтоманци (и живее в 
Кюстендил - семейството й е в София), често я понижават и й намаляват 
заплатата, ... пращат се материали ... във Военна прокуратура - да я 
разследва! ... Военен прокурор ми каза под секрет - невинна е, мачкат я, че 
.обърка игрите на доста хора... 
 Президентът трябва да знае тези неща. Не само за да не (се о)каже някой 
ден, че не ги е знаел, но и за да мисли всеки ден: какво може да се направи, за 
да имаме по-качествени структури за борба с престъпността... А това означава 
и много по-качествен и европейски живот у нас. 
 
 

За г-н Президента, 07.01.2007 г., Материал No. 262 
 В събота сутрин на паркинга до новата автогара може да се види ясно 
отношението на обикновените хора към това, което става в България, към 
нейните държавници и управлението й. 
 Паркингът е задръстен от автобуси, гъмжи от народ. Хората на България се 
изнасят на бегом от нея със стотици, с хиляди. 
 Членството в ЕС за тези доброволно отиващи да аргатуват хора е по-малко 
надежда да си подредим своя двор и повече - възможност да се спасят от 



 414 

мизерията: социална, политическа и ценностна, която все повече разяжда 
българското общество. 
 - На ул. “Раковски” човек, ровещ по кофите казва, че е викал и моето име по 
същата тази улица, по която сега клошарства - дотук ме докарахте, казва ми 
злобно - и ти и твоят президент! 
 - В Перник лекари се оплакват, че работят в най-бедната и занемарена 
болница с най-крадливия шеф и им плащат 30-80, не повече стотинки за 
нощно дежурство! По-малко от 1 лев на нощ сред безнадеждно болни, сред 
не можещи сами да се обслужват, сред въшлясали циганчета, над които те 
треперят! 
 Те са възмутени от министъра си проф. Гайдарски, изрекъл ... нелепост – че 
един лекар получавал на месец поне 1 400 лв! Да му покажат ли фишовете си - 
по 300 лв след денонощен труд? 
 Те масово – и така било и по други градове – ще се махат - с децата си, няма 
да седят в тази тъпа държава! “Но няма, г-н Слатински твоят началник да ни 
разбере – то пушката му е по-скъпа от годишната ни заплата, дето ловува като 
бай Тошо, но само по това прилича на него, а онзи се грижеше за страната.” 
 - Бивш спортист, спортен деец ме наруга на пл. “Славейков” с думите: “Що 
мълчите вие там, не виждате ли как Агенцията за младежта и спорта пет пари 
не дава за масовия спорт, за спортното имущество... Но траете, защото … 
мъжът на шефката й ... е гъст с президента!! Услади ви се кокалът на властта!”. 
 - Книгоиздатели са възмутени, че държавата няма политика по отношение 
на българската книга. Политиците се грижат за хазарта (ние сме на 1-во 
място в Европа по брой на казина), лобита прокарват интересите си в 
парламента - за безмитните магазини, за туризма (да сме страна на камериерки 
и пикола), а в Книгата, Науката, Историята не се инвестира - държавата е 
мащеха за тях... 
 - Доказани патриоти ме питат защо президентът не иска да вземе отношение 
по кампанията “Великите българи”, нима не си дава сметка за нейното 
разрушително влияние? “Това е такава опасна глупост, че не може да е само 
глупост, а е като активно мероприятие и се вписва в тенденцията за умишлено 
ерозиране на българската ценностна система и идентичност!”. 
 Това са подробности от нашия пейзаж в последните 5-6 дни. 
 Едва тлее надежда, че през втория мандат президентът ще се промени към 
по-добро за страната, че ще надскочи себе си.  
 “За нас знаково ще е словото му пред парламента на 19-и!”; “Дали сме му 
срок до 3 март - да чуем какво ще каже тогава!”; “Ще го почакаме най-много 
половин година и продължи ли да се навежда пред Доган ...  - отписваме го и 
го започваме!” - това ми се казва от разумни и родолюбиви хора. 
 Много силно ме тревожи, че вече широко са разпространени няколко 
версии за политическото поведение на президента ... 
 Привеждам тия ширещи се версии само като илюстрация, че независимо от 
огромния резултат на изборите, не малка част от обезпокоените за страната си 
българи търсят обяснения за това в поведението на президента, което тях не 
ги устройва. 
 Както резултатът преди време на Ширак, така и резултатът на нашия 
президент не бива да се тълкува еднозначно като одобрение на досегашната 
му политика. Освен че бе също и резултат заради неговите невзрачни 
опоненти, той по-скоро е даване на нов шанс президентът да направи нещо 
значимо. 
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 Очакванията в обществото (според мен) не са, както смята президентът, за 
продължаване на досегашното поведение, а за Промяна. Промяната е 
необходима и той е възприет като единственият, можещ да бъде инструмент 
на тази Промяна. 
 Промяната се изразява в обръщане с лице към истинските проблеми на 
страната, към стратегическите й приоритети. За президента тази Промяна 
означава и промяна в самия него - тя е необходимото условие да е на 
нивото на Мисията си. 
 
 

За г-н Президента, 14.01.2007 г., Материал No. 263 
 В разговори с водещи фигури от полицейските и служебните служби – за да 
си взема Довиждане с тях като секретар, имах възможност още малко да си 
сглобя пъзела за тези структури.  
 Ситуацията там е тревожна. Някои началници са играчи (по принуда или 
типаж) и трябва да балансират между политиците (“много от които са алчни”) 
и служителите си, в чиито очи те четат безпомощност - Защо ли я събират тази 
информация за далавери и престъпления, щом от нея накрая нищо не излиза? 
 Общо е безпокойството за щетите от Закона за досиетата – те смятат, че 
той ще нанесе вреди на системата за сигурност и страната, които сега е 
трудно да оценим. Използват изрази като бедствие, като цунами, което ще 
връхлети институциите и няма да подмине президентството. (Службите не 
могат вече да крият ... нищо, защото архивите излизат  от тях). Ето защо 
водещи фигури от спецслужбите предлагат някои неща, които все пак да 
минимизират жестокия ефект. 
 - В Комисията по досиетата да се назначават зрели хора, които да 
възпират прекомерното разголване на сигурността ни, защото иначе ...както 
се видя от предни аналогични комисии, хора с комплекси ... могат да 
разнебитят системата за сигурност, да я сринат до основи. 
 - Президентът трябва да има представители в групата, която готви 
Правилника за дейността на Комисията по досиетата. Законът си е закон, но 
с Правилника нещо може да се спаси. 
 - Спецслужбите трябва да бъдат финансово подкрепени, за да могат да 
продължат да работят след влизане на Закона за досиетата в сила. Става 
дума главно за възможностите те да събират информация. Този Закон 
окончателно ще разбие апарата от секретни сътрудници и информация от 
агентура е вече наивно да се чака. Затова трябват средства за техника и 
комуникации. Тези дирекции са в изцяло мизерно състояние! 
 - За много длъжности в държавната и местна администрации трябва да се 
въведе ако не като задължително, то поне като с предпочитание изискването 
заемащите ги да са магистри по специалности, свързани с националната 
сигурност. Сега често на такива длъжности назначават некомпетентни лица, с 
които службите трудно сътрудничат, защото те нищо не разбират. 
 - Времето притиска за постепенна промяна на таблиците за щатовете в 
администрациите. Те са социалистически по дух: на еднакви по ранг 
длъжности се дава еднаква заплата. Не се отчитат характерът на работата и 
“натискът” на пазара за някои специалисти. Архивар извън службата ще се 
реализира трудно, но IT-специалистът може да си намери работа за 1000 лв, а 
държавата му дава 500 лв. Това не бива да продължава. 
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 Проблемът със заплащането касае и работата на сектора за сигурност през 
втория мандат. Заплатата не е висока (наложи ми се да преподавам на 
няколко места, за да издържам трима студенти). За да работи тук някой от 
структурите за сигурност, той трябва да пожертва 300-400 лв. И да си загуби 
позициите.  
 Т.е. възможно е да дойдат хора и заради корист: готови на 3-4 години 
слугуване, само за да станат посланици, министри, висши магистрати. Или 
хора, които са изпаднали отвсякъде и това е единственият начин и шанс да се 
завърнат във властта. 
 За компетенциите - ако не се прецизира ресорът, смея да кажа, че няма да 
се намери друг човек у нас, който да може да пише на ниво доцент - за 
службите, борбата с престъпността, ВПК, реформата в армията, наркотиците, 
демографията, Ирак и Афганистан, Либия, бедствията, циганите, 
киберсигурността, устойчивото развитие, насилието и ценностите, 
Черноморския регион, нефта и газа, културно-историческите паметници и др. 
Националната сигурност е десетобой: във всяка дисциплина може да има 
някой по-добър от мен, но в десетобоя - трудно.  
 Е, да - човек може да се надява на експертизата на Военна и Полицейска 
академии. Но там преподавателите, както вредом, си ровят в своята област, 
нямат много време и пари да четат, оцеляват с рутината. И имат частен 
поглед, не им е лесно да гледат нещата отгоре, да мислят стратегически. 
Президентът ще усети това твърде скоро. Аз съм виждал в ново и най-ново 
време как чудесни професори пъхтят 7 дни над текст за някой висш 
държавник, а аз го пиша за 7 часа. През последните 10 години и досега 
материали, искани за президенти, премиери, министри, КСНС, ССМС, 
Концепции за национална сигурност - в даден момент са стигали и до мен – да 
помагам. Защото пишещите и мислещите стратегически, гледащите по-
широко в сигурността сме шепа хора - аз и Димитър Йончев, Валери Рачев и 
Владимир Чуков и още 7-8 човека. Но трудно ще се открие друг като мен, 
който да идва тук в 7.00 всеки Божи ден, да преработва тонове информация, 
да е с авторитет в службите, страната и чужбина, да е лоялен, да си подтисне 
его-то, да си забави личното развитие и пожертва 5 години в глуха линия, да 
гледа как лансират други колеги, да търпи да го командори един 
администратор, да понася, че нито веднъж за 5 години не беше поканен от 
президента - да пътува с него в чужбина. 
 Работата за Държавния глава бе уникален шанс за мен. И от периферията 
научих неща, които ще са полезни за науката, която преподавам и за книгите, 
които ще пиша: За България, националната сигурност и президента - така, 
както ги видях.  
 
 

За г-н Президента, 21.01.2007 г., Материал No. 264 
 Словата на президента в парламента: за ЕС и при Клетвата са много добра 
тема за последния мой материал от този род.  
 Погледът може да се окаже критичен. Има достатъчно хора, дето да пеят 
осанна и дитирамби. С махането ми президентът се лиши от Друга Гледна 
точка и от Друга част от Истината. 
 И от тези Слова се усеща (дори и без дума за благодарност... към мен при 
петминутната ни среща на раздяла) - президентът мина нелеко обучение по 
национална сигурност и езикът му вече е доста по-професионален. В това аз 
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виждах една своя задача: да помагам на държавния глава и върховен 
главнокомандващ - да е образован и компетентен, да разбира въпросите на 
сигурността - защото това е важно за България. 
 Словото за ЕС може да се нарече слабо. И не го казвам от обида. Отчасти 
то следва моя материал, с излишните усилия умишлено да се променя фразата 
ми и от това са пострадали и самата фраза, и нейният смисъл, и често - цялата 
ми логика. 
 Но слабостта на Словото иде не от редакторската намеса, а от липсата на 
визия. Нека президентът си го прочете пак и да си отговори: Какво от това 
Слово ще остане в историята? Та нали става дума за Словото на Държавния 
глава на влязлата в ЕС наша Държава! Нищо, или почти нищо, което да 
очертава стратегията, базисните приоритети, водещите цели и задачи! 
 Не напразно медиите отразиха основно “шведската маса”! В Швеция дори, 
казват, няма такова понятие. Държавният глава не бива пред висшия орган 
Народното събрание и в първото си обръщение към обществото ни по повод 
членството в ЕС да използва битовизми от типа на “шведската маса”. А трябва 
да говори с взор към бъдещето - за стратегията на страната. 
 Още повече, че ЕС като “шведска маса” е образ най-вече в главите на част 
от политическата класа и паразитиращата около нея “бизнес”-прослойка, 
която се храни от политиката като храни политиците. Българският народ 
засега консумира само притеснения и загуби от членството. Той не си 
представя ЕС като “шведска маса”, а (и покрай АЕЦ) го гледа с тревога.  
 Еврореализмът, за който пледира президентът е нужен - но поради заплаха 
не от еврооптимизъм, а от европесимизъм. 
 Справка: Цитираният в подобно Слово Мишел Барние не е един от бащите 
на ЕС (Моне, Шуман), а бивш еврокомисар по регионалната политика и не 
много успешен външен министър. И идеята му за “повече Европа” може 
изобщо да не е негова. 
 За енергийната сигурност - добре. Но звучи банално, спорно: Реализация на 
предпоставки за широка газопреносна мрежа, Бургас-Александруполис сред 
проекти, правещи ни възлов център за транзита на петрол и газ от Изтока 
към Европа! А от АЕЦ “Белене” заинтересовани ли са водещи страни в ЕС?  
 Словото при Клетвата е определено много по-добро. Ала в същия от 
предните 5 години многословен, прекалено дълъг изказ, който винаги носи 
скука. Президентът трябва повече да стои пред компютъра, да диша 
динамичното и задъхано темпо Информационното общество, Интернет, 21 век - 
за да види как всичко е по-спресовано, как няма време за баласта от думи. 
 Президентът пак се мисли като коректив на другите власти - идея, оставаща 
все повече в миналото. Корективът е ходене след събитията: Някой прави 
нещо, обаче не както трябва, та трябва да го коригират. Да, един президент не 
само по силата на правомощията, а и на моралния и политически авторитет е и 
коректив. Но преди всичко трябва да е лидер, да води, да чертае и работи за 
стратегическите приоритети на страната. 
 Президентът не трябва да се самовъзприема само за гарант на “нова 
национална стратегия”, а да бъде инициаторът и да превърне 
президентството в мозъчен тръст, форум, работна площадка - където ще се 
разработи националната стратегия.  
 Много пъти досега президентът е произнасял разумни идеи, но после е 
липсвало follow-up, реални последващи действия.  
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 Икономическият доклад (поне досега) бе не стратегическа визия, а PR-
събитие, което не докосва фибрите и икономиката на България. Дано новият 
Доклад е различен. А за да е вече готовият Проект за стратегия в новите 
условия успешен, то не би ли трябвало да се разработва прозрачно и да се 
водят дискусии на различните фази на създаването му, обществото да знае 
кои са създателите му и дори да им дава своите идеи. 
 Очертаването на 4-5 стратегически приоритети в Словото е верният подход, 
прилягащ за Държавен глава в този момент. 
 Безспорно отлична е идеята за Академия за млади лидери! 
 Президентът пропиля исторически шанс да се дистанцира от войната в Ирак 
сега, когато тя се оказа това, за което 4 години пиша: геостратегическа 
грешка, геополитическа авантюра. Той каза, че прави (от и с Ирак) политика, 
от която “България печели и получава нови възможности и перспективи”. И 
какво спечели тя, какви нови възможности и перспективи получи?  
 Нека президентът за себе си си признае (а че политиката е и пропаганда, 
знам): спорно е дали наистина той “с риск това да не допада на някои 
партньори” направи всичко възможно за отстояването на някои жизнени 
каузи. Вярно, правеше доста, ала не правеше всичко. Впрочем, той самият 
вярно го казва: “повдигах” въпроси. Повдигането е само част от отстояването.  
 Словото при Клетвата обнадеждава. Ако президентът реши да стане 
държавник, той ще има и моята искрена подкрепа. 
 
 
 
 
 


