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─────────────── 

Защо написах това? 

─────────────── 

 

Написах това, за да споделя притеснението си. Да обърна внимание. 

Да сигнализирам някак, доколкото мога. Да покажа, на базата на примери, 

че тоталитарните доктрини и практики, тихичко печелят пространство и 

поле за действие в политическия ни живот. И очевидно болшинството от 

партиите (и вляво, и вдясно, и в центъра) са напълно удовлетворени от 

това. Или поне нямат проблем с това.  

Написах го и защото на 26 март идват избори и защото по тези теми 

никой не желае да говори. Подчертавам, че това не е политическа 

пропаганда в полза на която и да е политическа партия. Аз все още не съм 

решил за кого ще гласувам. Защото нямам доверие на повечето лица, а 

техните идеи не ме привличат. Някои дори ме отблъскват. А други ме 

карат да се смея. Но поне съвестта ми (поне донякъде) ще е чиста.  

Обаче твърдя, че тихичкото навлизане на тоталитарните доктрини и 

практики в нашия политически живот е процес, който не е от вчера, който 

се задълбочава и в който участват всички водещи политически формации. 

Начинът, по който се прави политика, едновременно се радикализира и 

профанизира – запълва се омраза, но също така с клишета и празнодумие. 

Дебатът липсва. Ако се води, той не е на нивото на ценностите, а се свежда 

до безсмислено изреждане на лишени от конкретика мерки, за които няма 

дори елементарен анализ колко ще струват и до какво ще доведат. Точно 

поради това радикалните идеи и идеите на омразата пускат семена – 

защото всичко останало е талаш. И защото никой не си прави труда да ги 

разобличи, за да не си изгори мостовете за бъдещото политическо 

партньорство… Гнусно. 

Казвам, че политическите програми на повечето партии са написани 

чиновнически, че в тях не личи ясна политическа идея. Има лозунги и 

думи, думи, думи. А някои формации, които печелят нарастващо 

одобрение, дори не си правят труда да си публикуват платформите. 

Защото са частни фирми, а не партии. Но ние сме склонни да им дадем 

гласа си (срещу някой лев). 

Твърдя, че по този начин ние, гражданите, сме лишени от правото да 

участваме в политическия живот и да влияем върху него. Отнема ни се 
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правото да правим информиран избор, да изискваме и да търсим 

отговорност, когато политическите обещания биват забравени.  

Така ще дойде моментът, в който ще приемем случващото се за 

нормално и ще се откажем от политическите си права. А след това ще ни 

отнемат първо социалните, след това икономическите, а накрая - 

гражданските. Ще се превърнем в поданици. 

Опитвам се да насоча вниманието към това, че ако продължим да 

толерираме това, все повече ще се превръщаме в тоталитарно общество, в 

което демократичните институции съществуват, но са фасада. Стремежът 

към чисто мажоритарни избори и нулева партийна субсидия ще доведе 

този процес до екстремните му форми.  

Ако продължаваме така, резултатите за нас като общество ще са 

пагубни. Вместо трайно да се разграничаваме от недемократичните 

доктрини и практики, не правим необходимото, за да може качеството на 

демокрацията да се подобрява. Така сами отваряме вратите за 

настаняването на тоталитарните идеологии в политически живот. Правим 

го не само като безмълвно толерираме недемократични послания и 

практики от страна на някои политически субекти, по този начин 

увеличавайки тяхното влияние, но и като оставаме твърде безкритични 

към приоритетите на другите, т.нар. „системни“ политически партии. В 

онези редки случаи, когато темите за защита на демократичните ценности 

намерят място в дебата, ние сме пасивни, дори апатични. Не си правим 

труда дори да проверим дали в предизборните програми присъстват поне 

някакви приоритети в защита на демокрацията. Повечето пъти дори не 

четем програмите. Гласуваме по съвест и по инерция, „по хубост“. Не 

изискваме от политическите партии да включват в своите програми 

приоритети, имащи отношение към демократичните ценности. А после 

не питаме защо такива не са включени (ние и не разбираме, между 

другото, защото нали преди това не сме прочели програмите). Не се 

опитваме да потърсим отговорност за нежеланието на политическия елит 

да се ангажира пълноценно с теми като разделение на властите, свобода и 

независимост на медиите, плурализъм, политически права. Вместо това в 

изборния ден „отиваме за гъби“ и после псуваме образите по телевизията. 

Мислим си, че така „наказваме лошите политици“, но май не си даваме 

сметка, че така, умишлено изключвайки се от публичния живот, ние 

всъщност „наказваме“ себе си.  
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Ако прочетете всичко до края, ще се запознаете с моите аргументи 

защо смятам така. Може и да не четете, ако тази тема ви се струва твърде 

далеч от нещата, които са ви интересни. Както решите. Ако останете до 

края, в никакъв случай не ми се доверявайте сляпо, а си формирайте 

собствена гледна точка. Ще се радвам, ако споделите своето мнение.  

 

─────────────────────── 

Накратко за тоталитаризма 

─────────────────────── 

В самото начало искам да направя едно уточнение. Под 

„тоталитаризъм“ тук разбирам онази система, която се характеризира с 

всеобхватно и деспотично вмешателство на държавата във всички 

аспекти на нашия живот – колективни, индивидуални и дори 

интимни.  

Широко застъпваното убеждение, че този термин има връзка преди 

всичко с болшевизма[1] при Йосиф Сталин или фашизма при Бенито 

Мусолини според мен е твърде погрешно. Идеята за тоталната държава 

има много общо и с нацистката идеология. Важно е да се знае, че 

нацизмът смята за „първа задача на държавата защитата и системната 

подкрепа на най-добрите елементи на расата“ и тази идея е широко 

застъпена в книгата „Моята борба“ на Адолф Шикългрубер (известен 

повече като Хитлер). А това означава, че наред с „чистотата на расата“, 

държавата се нагърбва със „задачата“ да отгледа „физически здрави хора“; 

да създаде норми за облеклото; да отговаря за физическото и умственото 

възпитание на младежта, както и за възпитаването на характера; да 

регулира гражданските права; и разбира се, да организира стопанския 

живот в името на целта за господство на германската раса. Достатъчно е 

тук да си припомним думите на самия Шикълбругер, че „бъдещата 

народническа държава“ ще подразделя жителите на три класи: граждани, 

поданици и чужденци. „Фактът на раждане в дадена държава още не дава 

право да се заемат обществени длъжности и да се участва в политическа 

дейност“ – казва още той. Държавата отговаря за всичко, в т.ч. и за участта 

на всеки човек, роден на дадената територия. Това е напълно сравнимо с 

тезата на Бенито Мусолини, че фашистката държава е абсолютна, тя има 

своя воля и съзнание, следователно е личност, а всички останали субекти 

– било то отделни хора или организации, съществуват само и единствено 

чрез отношенията си с държавата… Просто друг начин за описание на 
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съветския сталинизъм и идеята за „партията държава“, с присъщото ѝ 

идеологическо и физическо насилие срещу частния и колективния живот 

на хората.  

 

────────────────────────── 

Тоталитаризмът и демокрацията 

────────────────────────── 

Тоталитаризмът е и вляво, и вдясно, и в самия център на 

политическия спектър. Без значение към кое „политическо семейство“ 

чисто номинално принадлежи дадена политическа партия и независимо 

от нейното наименование, важното е какви са нейните действията и 

послания. А действията на тоталитаризма са сходни навсякъде по света – 

репресивен държавен апарат, разчистване, в т.ч. физическо, на 

опозицията и инакомислещите, брутално посегателство върху 

гражданските права и свободи, активно вмешателство в частния живот на 

хората, категоризиране на хората на „добри“ и „лоши“, „врагове“ и 

„приятели“. Това е било и при Сталин, и при Мусолини, и при Хитлер. Но 

най-важното – и трите режима (болшевизъм, фашизъм или нацизъм) са 

обединени от дълбоката си ненавист към демокрацията, към нейните 

ценности, принципи и практики.  

От тази гледна точка, за мен универсален критерий дали дадена 

партия отхвърля тоталитарната догма или по-скоро ѝ симпатизира 

(скрито или открито), е нейното отношение към демокрацията и 

налагането на демократичните ценности. Прието е, че елементите на 

демокрацията са поне осем: (1) разделение и баланс на властите; (2) 

независимост на съдебната система; (3) политически и граждански 

плурализъм; (4) върховенство на закона; (5) откритост и отговорност; (6) 

свобода и независимост на медиите; (7) съхранение и защита на 

политическите права[2],[3]. Начинът, по който политическите партии 

подхождат към тях, на практика ги позиционира спрямо доктрините кой 

трябва да разполага с политическата власт и как тя трябва да бъде 

използвана. 
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──────────────────────────── 

Демокрацията в България (2006-2016) 

──────────────────────────── 

Темата за тоталитаризма и демокрацията е твърде важна за България. 

Смятам, че това е така не само поради историческото наследство на 

авторитарния режим в периода 1945-1989 г., а преди всичко защото, 

въпреки своята принадлежност към Европейския съюз, демокрацията в 

България има много и в същото време – тежки дефекти.  

Правя този извод не само интуитивно, а на базата на съществуващи 

изследвания по темата. Така например, през 2016 г. България е на 47-мо 

място от 167 държави по т.нар. „индекс на демокрация“ (democracy index) 

на т.нар. „Economist Intelligence Unit“. Със стойност на индекса 7.01 от 

максимум 10.00, страната е в групата на т.нар. „дефектни демокрации“ 

(flawed democracies), за които индексът е между 6.00 и 8.00. За сравнение, 

на първо място е Норвегия (9.93), а в същата група като България, с близки 

стойности на индекса, са Латвия, Литва, Полша, Хърватска, Словакия, 

Унгария, Южна Африка, Ямайка, Гърция, Панама, Тринидад и Тобаго, 

Аржентина, Филипините, Бразилия, Суринам, Доминиканската 

република, Колумбия и т.н.[4] Незавидната ни позиция в класацията не е 

единственият повод за загриженост. Ако стойностите на индекса бъдат 

проследени в динамика, едва ли някой би бил изненадан от резултата – 

данните сочат, че за период от десет години качеството на демокрацията в 

България се е влошило, а не обратното:  

 

Табл. № 1: Индекс на демокрацията в България, 2006 г. и 2016 г., по 

данни на Economic Intelligence Unit 

 
 

През 2006 г. стойността на индекса е била 7.10, а България е била на 

49-то място от 167 държави[5]. Както се вижда от таблицата, в три от общо 
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пет показателя е налице спад. Така че, причината за покачването с три 

места нагоре в класацията не е защото за десет години нашето общество е 

станало по-демократично. Напротив, „подобрението“ очевидно е 

резултат от влошаване на индекса за други държави. 

Логично, от такава гледна точка, е да се очаква, че подобряването на 

качеството на демокрацията би следвало да е сред приоритетите на всички 

партии, стремящи се към властта на предстоящите парламентарни избори 

на 26 март. Дали това обаче е така? 

 

──────────────────────────────────────────────── 

Какво (не) ни „обещават“ за предстоящите парламентарни избори? 

──────────────────────────────────────────────── 

За да си отговоря на този въпрос, се опитах да се запозная с 

предизборните програми и платформи на десетте (според последните 

социологически проучвания) партии и коалиции с най-голяма 

електорална подкрепа за предстоящите избори (представени са в азбучен 

ред): 

Коалиция „АБВ-Движение 21“ – http://www.abv-

alternativa.bg/platforma-parlamentarni-izbori-2017.html;  

БСП –  

http://bsp.bg/files/attachments/2017/02/16/a362f4e509aeca5074793f17

6941d683.pdf; 

Да, България! – https://dabulgaria.bg/platforma/; 

ДПС – http://www.dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-

programa.html; 

Нова Република – http://novarepublika.bg/wp-

content/uploads/2017/03/POLITICHESKA-PROGRAMA-ZA-NOVA-

REPUBLIKA.pdf 

http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-

ZA-NOVA-IKONOMIKA.pdf 

http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-

ZA-NOVA-NADEZHDA.pdf;  

Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРO – 

http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8-

http://www.abv-alternativa.bg/platforma-parlamentarni-izbori-2017.html
http://www.abv-alternativa.bg/platforma-parlamentarni-izbori-2017.html
http://bsp.bg/files/attachments/2017/02/16/a362f4e509aeca5074793f176941d683.pdf
http://bsp.bg/files/attachments/2017/02/16/a362f4e509aeca5074793f176941d683.pdf
https://dabulgaria.bg/platforma/
http://www.dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-programa.html
http://www.dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-programa.html
http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/POLITICHESKA-PROGRAMA-ZA-NOVA-REPUBLIKA.pdf
http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/POLITICHESKA-PROGRAMA-ZA-NOVA-REPUBLIKA.pdf
http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/POLITICHESKA-PROGRAMA-ZA-NOVA-REPUBLIKA.pdf
http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-ZA-NOVA-IKONOMIKA.pdf
http://novarepublika.bg/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMA-ZA-NOVA-IKONOMIKA.pdf
http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
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%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%B1/; 

ПП ГЕРБ – 

http://www.gerb.bg/files/useruploads/files/gerb_programa_2017.pdf;  

Реформаторски блок-ПП Глас народен – 

http://reformatorskiblok.bg/wp-content/uploads/2017/02/Programa-RB-

final2.pdf 

http://glasnaroden.bg/programa-2017/. 

Още тук е мястото да подчертая, че към 17 март 2017 г. политическа 

партия „Воля“ и обединението „ДОСТ – НСПД“ не бяха публикували 

свои предизборни платформи (възможно е и аз да не съм ги намерил на 

техните интернет страници, ако е така, бих си върнал думите назад, но се 

съмнявам, че това ще стане). За мен това е напълно достатъчно основание, 

за да причисля тези два политически субекта към групата на онези, 

стоящи твърде далеч от защитата и насърчаването на демократичните 

ценности. Самият факт, че те участват на избори без да оповестят 

публично своите платформи, с които искат да спечелят подкрепа, 

означава, че участието във властта е просто начин за лично 

облагодетелстване на партийната върхушка и няма нищо общо с 

принципите на парламентарната демокрация. 

Що се отнася до предизборните платформи на другите субекти, 

конкуриращи се за властта, със съжаление установих, че темата как да 

бъдат защитавани и укрепвани демократичните принципи не е 

всеобхватно развита. С изключение на съдебната реформа, която е във 

фокуса на общественото внимание най-вече поради регулярните доклади 

на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и 

проверка, другите теми, неизменна част от елементите на демокрацията, 

не могат да бъдат открити лесно. С изключение на крайно негативните 

примери, аз няма да споменавам наименованията на конкретните 

политически формации, когато правя този анализ.  

Сред темите, които отчетливо липсват, са например темата за 

независимостта и свободата на медиите. За България това е един от най-

острите проблеми. Въпреки това, с изключение на два случая, в които този 

проблем е засегнат с няколко думи и без конкретни решения, в 

програмите на политическите формации няма и дума как медийната 

среда да бъде превърната в по-свободна и независима от икономически и 

http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/
http://reformatorskiblok.bg/wp-content/uploads/2017/02/Programa-RB-final2.pdf
http://reformatorskiblok.bg/wp-content/uploads/2017/02/Programa-RB-final2.pdf
http://glasnaroden.bg/programa-2017/
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политически влияния. Няма, защото медийните магнати са добри хора, 

бизнес партньори, наши приятели... 

С изключение на един пример, в предизборните програми няма да 

срещнем и темата как гражданите да участват по-активно в политиката 

и в процеса на вземане на решения, издигната до ниво приоритет. В 

отделни случаи и по отделни секторни политики въпросът е засегнат, но 

политическите формации са пестеливи, говорейки за пороците на 

изборния процес и не предлагат начини за решаването им.  

В политическите платформи, с изключение на един случай, няма да 

видим и темата за откритостта, прозрачността и отчетността на властта 

пред гражданите, издигната до ниво приоритет. Както и в горния случай, 

в няколко програми този въпрос е засегнат като част от предложенията по 

секторни политики. Но като приоритет - не. 

Онова, което обаче отсъства от всички програми, и което всъщност е 

най-притеснителното измежду всичко останало, е въпросът за 

разделението на властите, от една страна, и взаимодействието на 

властта с гражданското общество, от друга. Нито една от политическите 

партии и коалиции, чиито програми разгледах, не дискутира щекотливия 

момент за взаимодействието между законодателната и изпълнителната 

власти. Очевидно сегашният модел е възприет като нормален... За 

местните власти се говори преди всичко от гледна точка на 

децентрализацията, но почти нищо не е казано как демокрацията да бъде 

насърчавана на местно ниво. Съществуващият в обществото призив за 

справяне с “местните феодали” очевидно няма отношение към 

демокрацията. Няма идеи какви биха били удачните форми за търсене на 

конструктивно сътрудничество с опозиционните партии, отсъстват 

предложения как да бъде насърчено правото на асоцииране и 

сдружаване. Отношението на политическите партии към синдикализма, 

социалното партньорство и тристранното сътрудничество тук е от 

централно значение - няма да видите нищо ясно изказано. Редки и 

лаконични, най-вече в контекста на определени секторни политики, са 

идеите как да бъде даден стимул за развитие на гражданското общество. 

Нито дума за ролята на Икономическия и социален съвет, нищо, че на 

ниво Европейски съюз тази институция (Европейския икономически и 

социален съвет), наред с Комитета по регионите, има ключова роля в 

обсъждането на инициативите. Иначе всички сме “заредени” с “евро-
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атлантически ценности”, но май преди всичко пред микрофоните и 

камерите на журналистите...  

 

─────────────────── 

Какво означава това? 

─────────────────── 

При условие, че качеството на демокрацията в България не е високо 

и повечето български граждани биха приели присърце тази теза, 

отсъствието на всеобхватни идеи от страна на водещите политически 

формации как да бъдат насърчавани демократичните ценности лично за 

мен е смущаващо. Обясненията защо вместо ясни и мащабни концепции 

за развитието на българското общество получаваме чиновнически 

написани (в повечето случаи) булети от мерки и идеи, които не могат да 

бъдат измерени и финансово остойностени или отнесени към конкретен 

времеви момент могат да бъдат най-различни. Например, политиците ни 

са хора с чиновнически манталитет, които не знаят как се пише 

предизборна програма. Или пък политиците знаят как се пише 

предизборна програма, но не са имали време да я напишат. Или са имали 

време да я напишат, но не са искали. Или това, което пише в програмите, 

е само прелюдия към истинското действие, а ние ще имаме 

“удоволствието” да му се насладим поетапно, в хода на мандата (за да има 

време за „провеждане на реалните консултации“, не с нас, гражданите, 

разбира се). Или програмата е само за „измиване на очите“, а истинските 

замисли са други, далеч от публично обявените. Вероятно обяснението 

съдържа по малко от всичко.  

Но според мен истината е друга. Смятам, че това, на което 

болшинството (подчертавам – болшинството, т.е. може би има и 

изключения) политически формации се надяват, е след идването си на 

власт да могат еднолично да се разпореждат с властта, която са си 

извоювали (или купили) по време на изборите. Липсата на конкретни 

(измерими, времево и финансово обвързани) предложения как да се 

подобри демократичната среда означава, че за тях, като политици, тази 

тема не е важна. Или не смятат за необходимо да я поставят на нашето 

внимание, а по-скоро ще си я обсъждат помежду си. Дори нейното 

поставяне е вредно. Защо е вредно? Защото, допускането на независимост 

и баланс между властите, повече прозрачност в управлението и повече 

гражданско участие може да възпрепятстват „държавната баница“ да бъде 
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разделена на „сектори“ или т.нар. „секторни политики“, в които 

определени представители на върхушката да се разпореждат по собствено 

усмотрение. На местно ниво – също, и най-вече там.  

Резултатът е, че целият живот на гражданите бива поставен в 

зависимост от решенията на политическия елит и самият елит май 

няма намерение това да се променя. Това да ви напомня нещо? Тотална 

зависимост на частния живот от държавните институции? Да, за мое 

съжаление асоциациите са факт… 

Да не се опитваш да решаваш проблема всъщност означава, че си 

доволен от статуквото и просто бездействаш, докато времето свърши 

своето. Казано по друг начин, моето лично и никого не ангажиращо 

мнение е, че за болшинството от политическите формации, 

съревноваващи се за властта, е много удобно демократичните устои на 

българското общество да продължават да се клатят. Тук някои (според 

цвета на политическата си съвест) биха оспорили, сигурно с основание. Но 

да направиш съдебна реформа не означава, че ще направиш медиите 

свободни; да разкриеш собствеността на медиите не означава, че ще 

освободиш журналистите от влиянието на техните работодатели (напр. 

Италия и медийната империя на Берлускони); да се пребориш с 

корупцията не означава, че гражданите ще имат възможност да влияят 

върху процеса на вземане на решение (напр. Китай, където секат ръце за 

корупция, но гражданите не могат да участват свободно в управлението и 

има интернет цензура). Демокрацията може да се развива с 

едновременни стъпки във всички направления, а не в няколко 

избрани, които са ни удобни в момента. И след това постиженията 

трябва да се защитават. Това е наш общ граждански дълг. Ако искаме да 

живеем в свободно общество, в което имаме контрол над живота си, наш 

граждански дълг е да не бъдем апатични, а да разкриваме и заклеймяваме 

всички недемократични практики, които упорито ни тласкат към 

превръщането ни в реална антиутопия. А не да сме доволни, че сме по-

добре от Беларус...  

Някъде в текста казах, че няма да цитирам имена на политически 

формации. Но не мога да се въздържа там, където границите са 

прекрачени. Разбирам го, може би криво, като част от изпълнението на 

своя граждански дълг, може би изопачено. Всеки може да ме съди, важното 

е сам да си създаде мнение и да го защити, ако намери за редно. 

Но без да навлизам в подробности, ето за какво става дума: 
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Първо, Обединените патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО. 

Обединените патриоти поставят за свой приоритет да дадат право на глас 

само на завършилите основно образование и владеещи български език. 

Къде прочетох това и защо си позволявам да го цитирам? Прочетох го в 

нещо като брошурка, озаглавена „Изборна програма на Обединени 

патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО – 2017“. Брошурката е публикувана в 

електронното издание на официоз на една от партиите в обединението 

(линк). Помните ли в началото един цитат от Адолф Шикългрубер 

(Хитлер)? За това, че бъдещата народническа държава ще подразделя 

жителите на три класи: граждани, поданици и чужденци? „Фактът, че си 

роден в България, не означава, че имаш право да участваш в политическа 

дейност“, казва духът на Шикългрубер; „Ще имаш право на глас, но само, 

ако имаш основно образование и владееш български“, допълват от НФСБ, 

АТАКА и ВМРО. Аналогията е видима… Ако ще делим българите на 

граждани (с право на глас) и поданици (без право на глас), демокрация не 

можем да правим... Това да е ясно. И във връзка с хуманността на това 

предизборно „обещание“ няма какво да се говори повече – то е 

недемократично и противоконституционно по своята природа. Виж, ако 

Обединените патриоти искат да променят Конституцията, за да прокарат 

тази си идея, да кажат. Но не казват, а мълчат и насаждат омраза. 

Второ, Нова Република. Ха сега, ще кажете – измислям си и нарочно, 

поръчково петня имената на най-големите демократи измежду всички 

останали… Добре, прочетете и вие, пък тогава ме съдете… Какво ни 

обещава Нова Република? В платформата си „Програма за нова надежда“ 

(линк), те казват, че в сферата на социалната политика ще се търси 

„разграничаването на действително нуждаещите се хора от 

култивираните от партиите общности от избиратели“ (стр. 9). После 

четем: „Детските надбавки са изкривен модел на държавно подпомагане, 

който насърчава раждаемостта при определени социални групи, без да 

осигурява образование и качествен живот на децата. Нова Република ще 

въведе данъчни облекчения вместо детски надбавки – и по този начин ще 

подпомага семействата, които искат да се развиват“ (стр. 6). И 

приключваме: „Съсредоточаване на помощите за отглеждане на деца 

върху действително нуждаещите се семейства, под формата на ваучери 

за храна, образователни потребности, облекло, лекарства“ (стр. 10).  

Тук бих искал да започна малко по-отдалеч. Да припомня, че един от 

„теоретиците“ на нацизма се нарича Хюстън Стюарт Чембърлейн. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vestnikataka.bg%2F2017%2F03%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B1%2F&h=ATMsb2vMi3KI4Ww0QO_ABR3sgUpa_yePrtJ2TSNE2L689c3-XVnkApO5at4ZTH5JLiJEIHYGJYuI5vNUoxYZ9rKiKdDBg4PXvHgxbU37PN_KpKoeElbejB5A3KuheUQ5pJK0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnovarepublika.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FPROGRAMA-ZA-NOVA-NADEZHDA.pdf&h=ATP_5eVeaUmC4lXvKQBC6nk2Td1Lr9VgeexxXit1tuGS831Y0kYoT98nFSd-3nqqscSjRcxwj9zgx-84nOLhaGotsIqluzZg-2Gx8xCsT_Ixodsa_rraNgxqBot88AWoHZEJ&s=1
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Неговите трудове са повлияли „творчеството“ на друг известен нацистки 

„теоретик“, носещ името Алфред Розенберг. В смислов план цели пасажи 

от „Митът на ХХ век“ на Розенберг могат да бъдат намерени в любимата 

на всички нацисти по света „Моята борба“ на Адолф Шикългрубер. Та 

Хюстън Стюарт Чембърлейн не се свени да каже, че „човешките раси не 

просто са различни една от друга, но и са аранжирани според йерархията 

на талант и ценност“. Видите ли – аранжирани!!! Едните раси имат повече 

талант да се развиват, а другите – нямат талант, нямат ценност за 

обществото и поради това не се развиват. Следователно не заслужават 

шанс. И дори да приемем това бълнуване за вярно, то сещате ли се какво 

следва? Да? Някой трябва да определи кои раси имат талант и ценност, и 

кои - не… Ако използвам думите на Нова Република – кои са 

„култивираните от партиите общности от избиратели“, получаващи 

държавна подкрепа, и кои са „семействата, които искат да се развиват“. А 

кой ще определи? Досещате се, нали? Държавният апарат, разбира се. 

Държавата, която няма друга цел, освен да работи в защита на идеята за 

народа (folk), както твърди Розенберг… Държавата, която наред с 

църквата, правото, изкуството и науката, „винаги е характеризирана от 

върховните ценности, изкуство, култура и стил на доминиращата раса“ 

(думите са на Алфред Розенберг). Ценностите на Нова Република.  

Е, повярвахте ли? Държавата ще определя кои семейства искат да се 

развиват и кои не, кои сред тях са „създадени от партиите общности от 

избиратели“ и кои са действително нуждаещи се… Това е тъжно и 

пропито с много нацистка пропаганда. Защото, вместо проблемите на тези 

хора да бъдат открито заявени, ние трябва да ги заклеймим като „врагове“ 

на обществото, защото не гласуват за нас на избори, а също така, за да 

прикрием недъзите на собствената си идеология. Така както се случва с 

евреите, инвалидите, психически болните, ромите и марксистите по време 

на Шикългруберовата Германия. Който има време и желание - да прочете. 

За сведение на политиците от Нова Република, нито демокрация ще 

развиваме, нито „нова“ република ще създаваме. Такава „република“, 

която тя ни предлагат, Европа вече е виждала.  
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─────────────────── 

Какво в заключение? 

─────────────────── 

В заключение, ще повторя това, с което започнах. Пасивността ни 

пред нежеланието на политическите формации да работят ангажирано за 

възраждането на демокрацията в България има тежки последици. Една от 

тях е откритото навлизане и трайното установяване на спорни и 

недемократични практики. Другата е задълбочаване на концентрацията 

на власт в ръцете на малка група хора, които узурпират политическото 

пространство и го използват по собствено усмотрение. Ние, гражданите, 

там не сме допуснати. Нашият живот вече не зависи от нас, а 

вмешателството на държавната машина и ръководещата я върхушка в 

нашето ежедневие достига до трудни за разбиране мащаби. Това няма 

толкова общо с комунизъм и прочее идеологии за голям дял на държавата 

в икономиката, “вдигане” на данъци и т.н., както се опитват да ни 

убеждават. Да, има, но не е само това. Има връзка с тоталния контрол над 

живота ни от страна на хората, упражняващи политическата власт. 

Защото аз слагам знак за равенство между това държавата да изземва 50-

60% от дохода ми под формата на данъци и такси, и това данъкът ми да е 

10%, но държавната машина да слага “етикети” кои семейства “искат да се 

развиват”, кои са “създадените от политически партии общности от 

избиратели”. Или това, кои от българите имат право да гласуват на избори 

и кои - не, защото не биха гласували за “правилната” формация. Или 

просто защото ги мразим.  

За една и съща доктрина става дума. Един голям „Биг Брадър“, реална 

антиутопия в живото предаване, което се случва пред очите ни, защото 

ние сме в главната роля. 

За да го възпрем: 

(1) На 26 март гласувайте информирано, а не по симпатии или по 

инерция. Поне веднъж прочетете предизборните програми. Ще се 

учудите колко глупости има, написани от любимите ви партии; 

(2) Бъдете политически и граждански активни. Не се 

примирявайте, разобличавайте, винаги има какво да се направи, 

когато нашите права ограничавани от върхушката. 

(3) Бъдете взискателни – настоявайте да имате достъп до вземането 

на решения. Във всяка сфера.  

Това е. От нас зависи. Иначе “1984” ще го гледаме на живо.  
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───────────── 

Бележки 

───────────── 

[1] Тук се изкушавам да отворя една скоба. Режимът при Йосиф 

Висарионович Джугалишвили, известен като Сталин, първоначално е 

повлиян от марксизма, но приема формата на т.нар. „болшевизъм“. Това 

не е комунизъм, както обикновено се смята сред привържениците на 

някои десни идеологически течения у нас. Впоследствие, идеологическата 

база на режима отстъпва от първоначалните идеи (най-вече тези на 

Ленин), израждайки в типична диктатура, основаваща се на ширещо се 

насилие срещу „противниците“ на властта - затвор, трудови лагери, 

депортация, физическа саморазправа и убийства.  

[2] http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/TO/333.pdf  

[3] http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm  

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index  

[5] 

http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_TABLE_2007_v3.pd

f  
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