
 
1 

Божидар Ивков 
 

 

 

 

 

 

 

ФЕЙСБУК ДНЕВНИК 

Том 1, част I 
 

 

 

 

 

 
4.02.1012-30.04.2017 

 

 

 

 

С О Ф И Я 

2 0 1 7 

Издателство „Издай се сам“ 



 
2 

Въведенийце 
 

„По личен избор или по необходимост, ние сме възприели характерното за 

интернет скорострелно събиране и разпространяване на информация. 

Изглежда сме достигнали до важен кръстопът в своята интелектуална и 

културна история и... до момент на преход между много различни начини на 

мислене. В замяна на богатствата на Мрежата (а само един особняк би отказал 

да приеме тези богатства) даваме онова, което Карп нарича „нашия стар 

линеен мисловен процес.” (с. 18) 

*** 

„През изминалите пет века, откакто печатната машина на Гутенберг превърна 

четенето на книги в популярно занимание, линейният, литературен ум е в 

основата на изкуството, науката, обществото. Гъвкав и проницателен, той се 

проявява като богатото въображение на Ренесанса, рационализма на 

Просвещението, откривателския дух на Индустриалната революция, дори 

подривното мислене на Модернизма. Скоро може да се превърне в ума на 

миналото”. (с. 19) 

*** 

„Прав си, отговаря Ницше. Това, с което пишем, участва в оформянето на 

мислите ни.” (с. 28) 

Кар, Н. (2012) Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и 

паметта. ИнфоДАР, София. 

 

Този дневник е резултат на един малък експеримент.  

Една вечер, докато си почивах след изнурителния ден на изследване и 

анализ на някакъв проблем, реших да опитам да събера няколко мои 

публикации-изказвания във Фейсбук и да видя, какво ще се получи. И взе, 

че ми хареса. И така, опитах се да събера на едно място своите умно-глупо 

творения и сега Ви давам възможност да ги видите и да им се насладите, 

или пък – защо не – да ме попържвате по някаква си Ваша причина 

(хейтъри бол във Фейса). 

Едно от моите многобройни хобита е историята. Обожавам да чета два 

типа литература с етикета „историческа“: добре написани биографични 

романи за велики люде и... дневниците на такива люде. Доката създавах 

моя си дневник си казвах: „Може би е добре да има и дневници на 

невелики хора“. Освен това този мой дневник е отражение на това, което 

пише Н. Кар за интернет и казва Фр. Ницше за инструментите ни за 

писане. 
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И така, бавно и постепенно, докато си почивах, събирах зрънце по зрънце 

писанията си. Със сигурност съм изпуснал нещо. По-важно е, че повечето 

заслужаващи неща са тук. 

Искам ми се да дам още едно пояснение. Не съм включил коментарите на 

хора, които са си направили труда да прочетат дадено мое писанийце, 

нито мои коментари под „чужди“ писания. Давам си сметка, че вероятно 

това прави дневника непълен. Но в крайна сметка, човек не е в състояние 

да направи всичко и отведнъж. 

Поставих си граница: периодът от 1.01. до 30.04.2017 г. Другите текстове 

изкачаха като „спомени“, предлагани от самия Фейсбук. 

И така, ето го резултатът от моето начинание. Дано и други, далеч по-

умни и мъдри от мен люде, последват моя пример. 

Дано това мое начинание да нарисува усмивки по лицата на някои 

читатели. Това би било прекрасно, защото „е трудно да бъдеш тъжен, 

когато си полезен“ (Ноа Хоеули). 

Божидар Ивков 

30.04.2017 г. 

София 
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2012 г. 
 

 

 

4.03.2012 

По-късно, когато Швейк описваше живота си в лудницата, думите му 

звучаха като необикновено хвалебствие: 

„Не мога да разбера наистина защо се сърдят лудите, като ги държат там. 

Там човек може да си лази гол по пода, да вие като чакал, да беснее и хапе. 

Ако човек направеше нещо такова на стъргалото, хората биха се учудили, 

но там това е най-обикновено нещо! Там има такава свобода, каквато не са 

сънували дори и социалистите. Там човек може да се представя и за дядо 

господ, и за Дева Мария, и за папата, и за английския крал, и за негово 

величество императора или за свети Вацлав, въпреки че последният 

постоянно беше вързан, гол и в изолация. Там имаше и един, който 

крещеше, че е архиепископ, но той нищо друго не вършеше, само ядеше и 

още нещо правеше, с извинение, нали знаете кое се римува с «ядеше», но 

там никой не се срамува от това. Един дори се представяше за свети Кирил 

и Методи, за да получава две дажби. А друг господин беше бременен и 

канеше всекиго на кръщене. Там бяха затворени много шахматисти, 

политици, рибари и скаути, маркосъбирачи и фотографи-любители. 

Един беше попаднал там заради някакви стари грънци, които наричал 

пепелници. Друг пък непрекъснато беше стегнат в усмирителна риза, за 

да не може да пресметне кога ще настане краят на света. Там се срещнах и 

с няколко професори. Един от тях ходеше все след мене и разправяше, че 

люлката на циганите била в Кърконошите , друг пък ми обясняваше, че 

вътре в земното кълбо имало още едно, много по-голямо от външното. 

Там всеки можеше да си говори, каквото му скимне, просто каквото му 

дойде на езика, като че ли се намираше в парламента. Понякога лудите си 

разправяха приказки и се посбиваха, ако се случеше много голямо 

нещастие с някоя от царските дъщери. Най-яростен беше един господин, 

който искаше да мине за шестнайсетия том на Отовия енциклопедически 

речник и де кого срещнеше, молеше му се да го разтвори и да намери 

заглавието „Шивачка за картонаж“ — иначе бил загубен. Успокои се едва 

когато го стегнаха в усмирителна ряза. Тогава започна да се хвали, че са го 

сложили в книговезка преса и молеше да го обрежат модерно. Изобщо там 

се живееше като в рая. Можеш да ревеш, да кряскаш, да пееш, да плачеш, 
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да мяукаш, да виеш, да скачаш, да се молиш, да се премяташ, да лазиш на 

четири крака, да подскачаш на един крак, да тичаш наоколо, да танцуваш, 

да се друсаш по цял ден и да се катериш по стените. Никой няма да дойде 

при тебе и да ти каже: „Не бива да правите така, господине, не е прилично, 

засрамете се, къде ви е възпитанието?“ Вярно е обаче, че там има и съвсем 

тихи луди. Имаше например един възпитан изобретател, който 

непрекъснато си чоплеше носа и само един път дневно казваше: „Току-що 

открих електричеството“. Та ви казвам, много хубаво беше и тия няколко 

дни, които прекарах в лудницата, принадлежат към най-хубавите мигове 

в моя живот“. Я. Хашек 

 

10.03.2012 

TОВА НЕ ВИ ЛИ ЗВУЧИ ПОЗНАТО, А? 

Реалистите в Чехия през това време не си губеха времето и Хербен и 

Масарик взаимно се ругаеха. Масарик заяви, че е довършил морално 

Хербен, което Хербен подтвърди иронично с твърде опасната добавка: „Но 

не и във финансово отношение”! 

И докато клерикалния стълб на католическата модерна, доносникът отец 

Достал-Лутинов ругаеше Махар, последният охкаше във вражеска Виена 

със заплата 4000 крони годишно, настанен в една прекрасна вила извън 

града и от тази именно виличка размахваше юмрука си по посока на 

Чешкото кралство, а Елишка Краснохорска започваше да не му харесва. В 

същото време той за всеки случай изучаваше пътеводителя на Рим. 

(Я. Хашек Политическа и социална история на партията на умерения 

прогрес в рамките на закона) 
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2013 
 

 

 

10.01.2013 

Понякога човек има потребност да сподели с приятелите си своите малки 

„открития“. И риск да „разголи“ себе си, той все пак го прави. Е, та исках 

да споделя със себе си пред вас тази мисъл на един голям философ и 

мислител. 

„Съществуват няколко велики и неизменни критерии, които показват 

значението на човека. Към тях принадлежи болката; тя е най-суровото 

изпитание в тази поредица от изпитания, която обикновено се нарича 

живот. Затова изследването на болката, се оказва може би непопулярна 

работа; още повече тя не е само показателна сама по себе си, но заедно с 

това осветлява и редица въпроси, с които се занимаваме тук. Болката е 

един от тези ключове, които не само са подходящи за най-съкровените 

ключалки, но и откриват достъпа до самия свят. Приближавайки се до тези 

точки, където човек се оказва способен да се справи с болката или да я 

превъзмогне, може да се пoлучи достъп до източниците на неговата власт 

и до тази тайна, която се крие зад неговото господство. Кажи ми, как се 

отнасяш към болката и аз ще ти кажа кой си! 

Болката като критерий е неизменна; по-скоро се променя този начин, по 

който човек се проверява с този критерий. С всяка значителна смяна на 

основното настроение, се изменя и отношението, в което човек се намира 

с болката. Това отношение по никакъв начин не е фиксирано; то по-скоро 

се изплъзва от съзнанието...“ 

Юнгер Э. (2000) О боли. В: Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная 

мобилизация; О боли. Изд. „Наука”, СПб, с. 473-474. 

 

6.02.2013 

По повод на някои изказвания в групите, а и без повод, искам да споделя с 

вас един цитат. 

„В тази светла септемврийска сутрин на 1958 година ги бе събрал общият 

за тях статут на първокурсници в Харвардския медицински институт. Бяха 

дошли в зала Г, за да чуят обръщението на декана Къртни Холмс... 

– Разрешете ми да завърша, като ви открия една тайна – толкова 

унизителна за мен да я призная, колкото и за вас да я чуете. 
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Той се обърна и написа на черната дъска две обикновени цифри – числото 

двадесет и шест... 

- Господа, настоявам да впишете това в паметта си: на света съществуват 

хиляди болести, но медицинската наука има опитно доказани лекове само 

за двадесет и шест от тях. Останалото е... догадки“. (Сийгъл, Е. (2004) 

Лекари. ИК „Емас”, ИК „Глобус”, София 1994:, с. 5-6) 

Не знам доколко това е истина, доколко е художествена измислица. Уверен 

съм обаче, че никой не си прави илюзията, че нещата са се променили кой 

знае колко много от 1958 година насам. 

 

4.02.2013 

Ако си самотен, когато си сам, то не си добра компания 

*** 

Всичко е измислено, освен как да се живее. 

*** 

Когато богатите хора воюват едни с други, бедните са тези, които умират. 

*** 

Хората са безсилни единствено когато приемат, че са безсилни. 

Жан-Пол Сартр 

 

14.02.2013 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ВЛЮБЕНИ! 

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ И СЕ ОБИЧАЙТЕ. 

Лично аз не празнувам. И не защото няма за какво. А защото любовта - ако 

я има - не се нуждае от празници. Самата тя е празник, безкраен празник. 

Не празнувам, защото любовта е интимност, а не публична демонстрация. 

Днес, аз не празнувам. През останалите 364 дни и още 24 часа аз празнувам 

- щастието, радостта от живота, радостта от познанието, празнувам, че ви 

има приятели. 

А любовта?! Празнувам я всеки миг, в който я изживявам. 

И никога не спирам да повтарям 

Обичам ви! 

 

1.03.2013 

Честита баба Марта на всички приятели. 

Днес, когато „скитах“ по улиците на София почувствах някаква особена 

радост. Загледах се в хората и... чудо. Не помня от кога не бях виждал 
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толкова щастливи, усмихнати лица. Дори тези на бедните и нищите бяха 

озарени от някакъв лъч на щастие. Хората вървяха по своите трънливи и 

стръмни житейски пътеки, но днес по лицата им грееше радост, някакво 

позитивно очакване. 

Може би това е очакването, свързано с настъпващата пролет, с 

възраждането на природата, чийто символ е мартеницата. Нали помните, 

че от древни времена старите българи са вярвали, че бялото символизира 

мъжкото начало, силата, светлината на слънцето, а по-късно - под влияние 

на християнството белият цвят е бил възприеман като цвета на Христос. 

Червеното е символът на женското начало, на кръвта, раждането и 

здравето. 

Сигурно си спомняте и легендата, за идването на хан Аспарух по 

българските земи. Стоейки на единия бряг на река Дунав той очаквал вест 

от брат си Баян, че е намерил брод през реката. Когато Баян открил този 

брод вързал бял конец за крака на сокола и в момента, в който го пускал 

хазарска стрела го пронизала в рамото. Бликнала кръв и започнала да 

оцветява белия конец. Когато Аспарух взел в ръце окървавениа конец се 

зарадвал на веста и започнал да го реже и да го връзва на всеки българин с 

думите. „Нека този конец ни свързва и да ни напомня, че сме българи“, 

Гледах щастието в очите на хората и си спомних за тази легенда. И сега 

искам да ви пожелая да сте здрави, да сте горди - въпреки несгодите, и да 

помните, че ние сме чеда на Аспаруха, НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ. 

Честита баба Марта приятели! 

 

26.03.2013 

ЗАЩО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ! 

КАКВИТО И ДОВОДИ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ПОЛЗА НА ТОВА ДА 

ГЛАСУВАМ АЗ ОТКАЗВАМ ДА УПРАЖНЯ ТОВА СВОЕ ПРАВО. 

НА „ВХОДА“ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС АЗ МОГА ДА ИЗБИРАМ: 1) ДА 

ГЛАСУВАМ И/ИЛИ 2) ДА НЕ ГЛАСУВАМ. 

АКО ИЗБЕРА ПЪРВИЯ ВАРИАНТ ПРЕД МЕН СЕ ОТВАРЯТ ОЩЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР. САМО ЧЕ АЗ НЕ ВЯРВАМ, ЧЕ ТОЗИ ИЗБОР 

Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН. НЕ ВЯРВАМ, ЧЕ МОЯТ ГЛАС ЩЕ ОТИДЕ ТОЧНО 

ТАМ, КЪДЕТО ИСКАМ - ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДМЕНЕН ОТ НЯКОЙ 

НАГЛЕЦ, ИЛИ ПОДМЕНЕН ОТ „СОПАТА“ НА ВЛАСТ ИМАЩИТЕ И 

Т.Н. 

И ТАКА, ЗАЩО НЯМА ДА ГЛАСУВАМ? 
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1) МОЕ ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ Е - МОЖЕТЕ ДА МЕ ОБВИНИТЕ ВЪВ 

ВСИЧКИ СМЪРТНИ ГРЕХОВЕ - ЧЕ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВЕЧЕ СА 

ГОТОВИ. 

2) НЕ ИСКАМ ДА УЧАСТВАМ, МАКАР И КОСВЕНО, В „ИЗБОРА“ НА 

СТАРИТЕ МУТРИ, БОГАТО ГАРНИРАНИ С ПОСЛУШНИ И 

НЕНАСИТНО ПАПКАЩИ „НОВИ“ ЛИЦА - ДОШЛИ ОТ УЛИЦАТА 

ИЛИ ОТ НЕДРАТА НА ПАРТИИТЕ. 

3) В ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА (НАЛИ ЗА ТАКАВА СЕ ИМАМЕ 

УЖКИМ) ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА - АЗ ИЗБИРАМ ДА НЕ 

ИЗБИРАМ. НЕ МИ НАВИРАЙТЕ ВАШИТЕ ИЗБОРИ И ИДЕОЛОГИИ, 

КАКТО АЗ СЕ СТАРАЯ ДА НЕ ГО ПРАВЯ. 

4) АЗ СЪМ БИЛ, СЪМ И ДОКАТО СЪМ ЖИВ ЩЕ ОСТАНА ГРАЖДАНИН 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕСТЕН ДАНЪКОПЛАТЕЦ - 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЪМ ГЛАСУВАЛ ИЛИ НЕ СЪМ ГЛАСУВАЛ НА 

ПОРЕДНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ЦИРКОВО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

5) ОТКАЗВАМ ДА ИЗБИРАМ ПСЕВДО ЕЛИТИ, ЧИЙТО РЕШЕНИЯ СА 

СПУСНАТИ ОТ НЯКЪДЕ, НАСОЧЕНИ СА СРЕЩУ МЕН (ПРЯКО ИЛИ 

КОСВЕНО), А СЪЗДАДЕНАТА „ДЕМОКРАТИЧНА“ СИСТЕМА МЕ 

ПРИНУЖДАВА ДА ЖИВЕЯ РЕШЕНИЯ, ПРЯКО НАСОЧЕНИ СРЕЩУ 

ЖИВОТА МИ. 

6) НЕ МОГА ДА ГЛАСУВАМ ЗА ХОРА, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ 

НАЧИН ИСКАТ ДА ПРЕВЪРНАТ ДЕЦАТА НИ В СЛУГИТЕ НА ЕВРОПА, 

КАТО УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. 

7) ОТКАЗВАМ ДА ИЗБИРАМ МЕЖДУ ТОВА „ДА БЪДА ОБЕСЕН“, 

„РАЗСТРЕЛЯН“, „УДАВЕН“ И Т.Н. ИСКАМ ДА ИЗБИРАМ МЕЖДУ 

ЖИВОТА, ПО-ДОБРИЯ ЖИВОТ, ОЩЕ ПО-ДОБРИЯ ЖИВОТ - ИСКАМ 

ДА ИЗБИРАМ ЖИВОТА В СОБСТВЕНАТА СИ РОДИНА. 

8) ОТКАЗВАМ ДА ИЗБИРАМ ПРОСТАЩИНА, ПРОСТОТИЯ, 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, АЛЧНОСТ, НАГЛОСТ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ. 

9) КОГАТО ВИДЯ ПОЛИТИК, НОСЕЩ СЪДЕБНА И МОРАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИТЕ, НАНЕСЪЛ СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

И/ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА НАРОДА И СТРАНАТА СИ, ЩЕ СИ 

НАПРАВЯ ТРУДА ДА ОТИДА И ДА ИЗБИРАМ. 

НИТО ДНЕС, НИТО УТРЕ СМЯТАМ ДА ГЛАСУВАМ! МОЯТ ВОТ Е ЯСЕН: 

НЕ ИСКАМ ИДИОТИ, КОРУМПИРАНИ ЧОВЕКОПОДОБИЯ И 

ПОПУЛИСТИ ДА МЕ УПРАВЛЯВАТ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МОИТЕ 
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ЖЕЛАНИЯ НЕ ИНТЕРЕСУВАТ НИКОЙ! ЗАЩО АЗ ТРЯБВА ДА СЕ 

ИНТЕРЕСУВАМ ОТ НЯКОЙ... ПОЛИТИК. 

ИЗБИРАМ ХОРАТА И ОСТАВАМ ПРИ ХОРАТА - ПРИ МОИТЕ 

РОДНИНИ, БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ. А СЪЗДАДЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА 

СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ МИ Е ОБЯВИЛА ВОЙНА НА ЖИВОТ И СМЪРТ. 

ЗАТОВА НЯМА ДА ИЗБИРАМ КАК ДА ОЦЕЛЯВАМ - ТОВА ГО ПРАВЯ 

ВСЕКИ ДЕН. 

БОЖИДАР ИВКОВ 

 

29.03.2013 

ВСЕКИ ЧОВЕК СЕ РАЖДА, КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, НО УМИРА 

ПО УНИКАЛЕН, СТРОГО ИНДИВИДУАЛЕН НАЧИН 

(ПАРАФРАЗА ПО М. ХАЙДЕГЕР) 

ДЪРЖАВАТА ВИНАГИ Е ДЪРЖАВА, Т.Е. ПОТИСНИК, НЕЗАВИСИМО 

КАК Я НАРИЧАМЕ. 

(ПАРАФРАЗА ПО Ф. М. ДОСТОЕВСКИ) 

ПОЛИТИК, ОСЪЗНАЛ ЧЕ Е ВИНОВЕН ЗА СТРАДАНИЕТО НА ХОРАТА, 

ВЕЧЕ НЕ Е ПОЛИТИК. 

(ПАРАФРАЗА ПО Ф. М. ДОСТОЕВСКИ) 

 

6.04.2013. 

ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ! 

ГЛЕДАМ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И НЕ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ. 

НАРОДЪТ СИ Е ИЗПЕРКАЛ ТОТАЛНО. ЕДНИ МЕ АГИТИРАТ 

СТРАСТНО ЗА ДРУГАРКАТА КУНЕВА - ЗАБРАВИЛИ ЗА НЕЙНАТА 

„НАРОДОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ“ В ЕВРОПА. ДРУГИ - ХЕПТЕН ВЗЕЛИ-

ДАЛИ МЕНТАЛНО, МЕ ТЛАСКАТ КЪМ ГЕРБ. ТРЕТИ - ГЕРОНТОФИЛИ 

НАВЕРНО - МИ НАВИРАТ ЧЕРВЕНИТЕ РОЗИ НА БСП. ЧЕЕТВЪРТИ - 

ВЕРОЯТНО СЪХРАНИЛИ ВСЕ ОЩЕ НЯКАКВА НАДЕЖДА - МЕ 

ТЛАСКАТ КЪМ ПОДВИЖНИТЕ ПЯСЪЦИ НА ДЕСНИЦАТА, МЯЗАЩА 

НА „ОБЕДИНЕНА“ ЗЕМЕДЕЛСКА СИЛА. 

А ИСТИНАТА Е ТОЛКОВА ПРОСТА. И Е ИЗКАЗАНА ОЩЕ ОТ ДРУГАРЯ 

СТАЛИН, А ПРЕДИ ТОВА - ФОРМУЛИРАНА ПО ДРУГ НАЧИН - ОТ 

МАРК ТВЕН. 

ТА СЕГА ЩЕ ВИ Я КАЖА И НА ВАС. 

„ИМА ТРИ ВИДА ЛЪЖИ: ЛЪЖА, НАГЛА ЛЪЖА И СТАТИСТИКА...“ - 

МАРК ТВЕН 
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„НЕ Е ВАЖНО КАК СА ГЛАСУВАЛИ, ВАЖНО Е КАК СА БРОИЛИ“. И. 

СТАЛИН 

ТА ТОВА НИ ЧАКА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ И НА ТЕЗИ ИЗБОРИ. 

ВСИЧКО ДРУГО СА ПРАЗНИ НАДЕЖДИ! 

НЕ СИ ПРАВЯ НИКАКВИ ИЛЮЗИИ - „И СРЕД ХОРАТА ИМА ПОВЕЧЕ 

КОПИЯ, ОТКОЛКОТО ОРИГИНАЛИ...“ (ПИКАСО), САМО НЕ ЗНАМ 

ЗАЩО ТЕЗИ КОПИЯ НЕ СПИРАТ НАСИЛА ДА МЕ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ СА 

ОРИГИНАЛИ. 

„ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНСКА ГРЕШКА Е ДА НЕ ПОПРАВЯШ 

ПРЕДИШНИТЕ СИ ГРЕШКИ“ (КОНФУЦИЙ). ХА ОСТАВЕТЕ МЕ НА 

МИРА ДЕ - ОПИТВАМ СЕ ДА ГИ ПОПРАВЯ КАТО НЕ ГЛАСУВАМ! 
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2014 
 

 

 

20.01.2014 

ЖИВЕЕМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. В КОНСТИТУЦИЯТА НА ТАЗИ 

ДЪРЖАВА Е ЗАПИСАНО: „Чл. 3. ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК В 

РЕПУБЛИКАТА Е БЪЛГАРСКИЯТ“. 

ИМА ХОРА ОБАЧЕ, КОИТО - ПОНЕ ЗА МЕН НЕ Е ЯСНО, КЪДЕ ЖИВЕЯТ 

- НЕПРЕКЪСНАТО ПОСТАВЯТ ВЪВ ФЕЙСБУК МАТЕРИАЛИ НА ДРУГИ 

ЕЗИЦИ, НАЙ-ЧЕСТО АНГЛИЙСКИ. ВЕРОЯТНО СПОРЕД ТЯХ ТОВА Е 

ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК В СТРАНАТА, ЗАЩОТО ИЛИ ОБЯСНЯВАТ С 

ПОЛУИСТИНИ, ИЛИ НЕ СИ ПРАВЯТ ТРУДА ДА ОБЯСНЯВАТ, ЗА 

КАКВО СТАВА ДУМА В ПОСТАВЕНИЯ МАТЕРИАЛ. ДОСТАТЪЧНО Е 

ИЗКАЗВАНЕТО НА НЯКАКВО - ЧЕСТО НЕРАЗБИРАЕМО - МНЕНИЕ, 

НАПРАВЕНО ОТ ПОЗИЦИЯ НА „НАЙ-ВИСОКА ИНСТАНЦИЯ“ И 

ПОСЛЕДВАНО ОТ ИЗРЕЧЕНИЕ В ЗАПОВЕДНА ФОРМА ОТ РОДА НА: 

„ЧЕТЕТЕ“, „ГЛЕДАЙТЕ“ И Т.Н. И... САМО НА МЕНЕ ВЕРВАЙТЕ. 

МНОГО ХОРА ОБАЧЕ НЕ ЗНАЯТ ИЛИ ЗНАЯТ НЕДОСТАТЪЧНО 

АНГЛИЙСКИ, ЗА ДА „ИЗПЪЛНЯТ“ ТЕЗИ ЗАПОВЕДИ. ТАКА ЧЕ И 

МАТЕРИАЛЪТ, И ЗАПОВЕДИТЕ СЕ ОКАЗВАТ „ХАЛОСНИ ПАТРОНИ“. 

НО ДОСТАТЪЧНИ ДА ПОДХРАНВАТ ЛИЧНОТО ЕГО НА 

ПОСТАВЯЩИЯ МАТЕРИАЛА В НЯКОЯ ГРУПА. 

ВСЕКИ ОБЕКТИВЕН ЧОВЕК ЩЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ И ПОЛИТИКЪТ ЖОРЖ 

ГАНЧЕВ, И ТЕЛЕВИЗИОНЕРЪТ ПРОФ. ЮЛИАН ВУЧКОВ КАЗВАХА И 

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КАЗВАТ МНОГО И РАЗЛИЧНИ ИСТИНИ. ЩЕ 

ПРИЗНАЕ, ЧЕ ТОВА СА УМНИ, ЕРУДИРАНИ ЛИЧНОСТИ. НО 

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ПОДНАСЯТ СВОЯТА ВИЗИЯ Е - НАЙ-МЕКО 

КАЗАНО - НЕСЕРИОЗЕН И ЧЕСТО ОТБЛЪСКВАЩ. ЗАТОВА ТЕ РЯДКО 

БИВАТ ЧУТИ ОТ НЯКОГО. 

ВСЕ ЕДНО ДА ВИ ПУСНА МАТЕРИАЛ ЗА НОВОСТИ В 

РЕВМАТОЛОГИЯТА НА ПОЛСКИ ЕЗИК И ДА ВИ КАЖА: „ОТ КОГА ВИ 

ГОВОРЯ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО ВИ КАЗВАМ, Е ИСТИНА. ЕЙ НА, ЧЕТЕТЕ“. 

И ДА ЧЕТЕТЕ, И ДА НЕ ЧЕТЕТЕ НЕ РАЗБИРАТЕ ЛИ - НИКАКВА ПОЛЗА. 

ТА ТАКА. ТОВА, ЧЕ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ВСИЧКО НА АНГЛИЙСКИ 

НЕ МЕ ПРАВИ ПО-ГЛУПАВ ОТ ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ. ВЪПРОСЪТ Е 

ДАЛИ ЗНАЕЩИЯТ АНГЛИЙСКИ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ ПО СЪЩЕСТВО 
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ТОЛКОВА, КОЛКОТО АЗ ДЕТО ПОНАЗНАЙВАМ МЪНИЧКО 

АНГЛИЙСКИ. 

И ПОНЕЖЕ АЗ СЪМ ЗАСТАРЯВАЩ ЧОВЕК И ВЕРОЯТНО МОЯТА 

МИСЪЛ НЕ Е ТАКА ПЪРГАВА, КАКТО НА МЛАДИТЕ И НАПОРИСТИ 

АНГЛОГОВОРЯЩИ ЛЮДЕ, СИ ОСТАВАМ ПРИ МОЯ СТАР ПРИЯТЕЛ 

СОКРАТ, ЗА ДА СПОДЕЛЯ НЕГОВАТА ГЕНИАЛНА МИСЪЛ: 

„АЗ ЗНАМ, ЧЕ НИЩО НЕ ЗНАМ, НО ВИЕ И ТОВА НЕ ЗНАЕТЕ“. 

ОСТАНЕТЕ СИ СЪС ЗДРАВЕ. 

ОТ ЕДИН ЛИНГВИСТИЧЕН БЕДНЯК, ПОНАЗНАЙВАЩ 3 ЧУЖДИ 

ЕЗИКА, НО ГОРД С РОДНИЯ СИ, МАТЕРЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

13.02.2014 

ДА СИ ГЛУПАВ ОЗНАЧАВА (СПОРЕД ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК НА 

БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК): „1. КОЙТО НЕ Е УМЕН; ОГРАНИЧЕН 

МИСЛОВНО; НЕСХВАТЛИВ; НЕДОСЕТЛИВ... 2. ЛИШЕН ИЛИ БЕДЕН 

ОТКЪМ СМИСЪЛ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ“. 

ДА СИ ТЪП (ПАК СПОРЕД РЕЧНИКА) ОЗНАЧАВА „НЕВЪЗПРИЕМЧИВ, 

ГЛУПАВ“. ТЪПАК ПЪК СЕ ДЕКОДИРА КАТО „ТЪП, ТЪПОУМЕН 

ЧОВЕК“, А ТЪПАНАР КАТО :КОЙТО БИЕ ТЪПАН“. 

МИСЛЯ СИ, ЧЕ ТЪП, ТЪПАК Е ПО-ВИСША ФОРМА НА ГЛУПОСТ, 

ГЛУПАК. ПЪРВОТО Е ПРИРОДНА ДАДЕНОСТ, ВТОРОТО - УПОРИТО 

ДА СЕ ДЕМОНСТРИРА ГЛУПОСТТА. 

ЕТО КАКВО КАЗВА Б. ДЕЛЧЕВ: 

„когато се подканя към ненужни настъпления, едно-единствено нещо е в 

истинско настъпление – глупостта. А глупостта, както се знае, вещае 

поражение, не победа“. 

„ глупостта, когато не е наивна, също трябва да се документира“. 

КАТО ГЛЕДАМ НАПЪНИТЕ НА НЯКОИ ХОРА, НЕВОЛНО СЕ СЕЩАМ 

ЗА БРАНИСЛАВ НУШИЧ. ЗАЩОТО НАПЪНИТЕ ИМ СА СВЕДЕНИ ДО 

СЪЩАТА ЛОГИКА. 

„След като за тая наука няма невъзможни неща, след като тя може да 

произвежда неизвестни величини от известните и от имагинерните да 

добива реални, тогава защо да не е възможно да разрешим и една такава 

задача: шофьорът на господин министъра на социалната политика е на 40 

години, три месеца и 12 дена, а мостът в град Квебек в Канада е дълъг 577 

м. Следователно, колко жълтъка трябва да се разбият в една супа с фиде за 
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четирима души на различна възраст, като се има предвид, че ширината на 

коловоза на босненската теснолинейна железница е 0,70 м?“ 

КАКТО ОБИЧАМ ДА КАЗВАМ: ГЛУПОСТТА Е КАТО ПАРАТА - НЕ 

МОЖЕ ДА СТОИ ЗАТВОРЕНА. ТЯ БОДЕ ДА ИЗЛЕЗЕ. 

 

26.02.2014 

В ПАМЕТ И С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ „ДЯДО“ ИРЕЧЕК 

На днешния ден през 1899 г. чешкият историк Константин Иречек 

публикува статия, в която описва партизанщината в българския 

политически живот: 

Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото 

на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за 

толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от 

нищо. 

… За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат 

тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму 

работата. 

…Българин с българин не може да се разбере. Те все гръмогласят. 

… България е с население 2 милиона души, което е разделено на три 

групи: бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри. 

… Българите са много мили с чуждите и бързо ги приемат за свои. Бедата 

обаче е там, че те много лошо се отнасят към своите си. 

… Българите са много неопитни и самонадеяни; със своите детински 

неразбранщини бъркат развитието и бъдащността на Отечеството си. 

Всеки иска да стане министър. Във време, гдето всички трябва да се заловят 

за усърдна работа, за да уредят и възвисят Отечеството си, занимават се с 

дребни лични препирни. Свидетелство за това са тукашните вестници, 

които в Европа са съвършенно без пример по своят си див език и стил. 

Няма възторг, няма самоотвержен патриотизъм, няма горещата любов за 

истината и за доброто, няма съгласие (рядко можеш да намериш тука 

няколко души приятели: единът мрази другия и няма по между им 

съгласие)…. 

114 години по-късно едва ли можем да констатираме нещо по-различно за 

народа си. По-скоро би трябвало да сме се отърсили от мита, че 

българинът е велико нещо. Искахме да сме трандафори, но си останахме 

цървули. Реализмът за това какво представляваме и на къде вървим са ни 

още по-необходими днес – оскотял, народът е на улицата, иска тотална 
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промяна на политическата система, чака нови месии, които да му оправят 

живата. И пак се делим на три групи: бивши министри, настоящи 

министри и бъдещи министри. В 21 века обаче това не е просто съдба, а 

национална трагедия. 

Източник: сп. Мениджър. 

 

28.02.2014 

Наскоро констатирах, че съм нагъл човек. Ама много нагъл. Първо, защото 

чета книги. И второ, защото се опитвам да мисля. 

И понеже второто - сиреч мисленето - днес е нещо рядко срещано явление, 

затова наглостта ми лъщи отдалече. Ама вие да не си помислите, че чета 

„Цената на неравенството“ на Стиглиц, или да речем „Социология 

медицины“ на Решетников, или пък някоя друга дебела и „умна книга“. 

Неее, чета си разни криминални, трилърни и др.п. „биберончета“. Та сега 

докате четях и се бършех от мазнотията на Лютви Местановите думи за 

щедрите дарове на правителството към пенсионирания електорат, 

изведнъж ме изтряска една светкавица... Ей я на: 

„... това беше основното в политиката – да подаваш сигнали, при това 

уместните сигнали“. 

Тресна ме тази мисъл на Руслунд и Хелстрьом, тресна ме като чука на... 

забравих му името на Бога. И понеже - нали ви казах, че съм нагъл - се 

опитвам да мисля, внезапно ме връхлетя ято гладни хиени (сиреч 

въпроси). Бре викам си, кое му е уместното в сигнала, че на мизерстващите, 

ще им „подарят“ по 20-30 лева, като техните потребности са свързани баре 

с още две тоалетни - разбирай четири нули след 20-30 лева подаръка?. И 

кога ще им ги „подарят“? За Великден. И как да вържеш - смислово, 

морално, ценностно и както щете още, 20-30 лева с Великден? Това ми 

напомни един стар виц. 

В едно ТКЗС по случай некакъв партиен празник се провежда открито 

партийно събрание, на което съобщават наградите за челниците в труда. 

Става профпредседателя и чете: „На другарката Мара - чифт галоши и 5 

лв.“ Бурни овации. „На другаря Пешо - чифт галоши и 5 лева“... пак 

овациии и накрая профа казва: „На председателя на ТКЗС-то и на 

партийния по 300 лева, без галош“. Шум и смях в залата“ Правилно, 

правилно, нека одат боси“... 

Та е на, едни такива егзистенциални проблеми са ме стиснали за гушата и 

сега не мога да се отърва от питането: Кое му е уместното в сигнала на 
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Лютвито? Да не говорим, че до Великдне тия гадове паричките могат да 

отслабната до 10-15 лева. 

Ей затова не чета такива сигнали, щот после ставам нагъл... почвам да се 

опитвам да мисля... Ама хак му е на Лютвито, той за Великден няма да 

получи галоши... нека си оди бос. 

Ха останете си със здраве, аз отивам да си чета... кримките и тримките... 

 

8.04.2014 

ПРЕКРАСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА НА ПРАВИЛНОТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА. ГРЕШНА ФОРМУЛИРОВКА И... 

ДИСКРИМИНАЦИЯ. ВЪПРОСЪТ Е: КОЙ Е ПОМОГНАЛ НА КЗД ДА 

НАПРАВИ ТАЗИ ПОГРЕШНА ФОРМУЛИРОВКА? НЯКОЙ ЕКСПЕРТ(И)! 

А ТАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО... САМИ СЕ ДОСЕЩАТЕ. АЛО, 

„ЕКСПЕРТИТЕ“ И АДМИНИСТРАТОРИТЕ, ЗДРАВЕТО НЕ Е СТОКА И 

ЕДИНСТВЕНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е БРОЯ НА ИЗЛЕКУВАНИТЕ ХОРА И НИВОТО 

НА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА. Е, ТУК МЗ, НЗОК И НЕ ЗНАМ ОЩЕ КОЙ 

ТЪРПЯТ ПЪЛЕН И ТОТАЛЕН ПРОВАЛ. 

 

24.04.2014 

ЧЕТА, ЧЕ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИСКАТ: (1) 

100% РЕИМБУРСАЦИЯ НА Т. НАР. БИОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА И (2) 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОПЛ. 

ТОВА ДОБРЕ. ПРАВО НА ХОРАТА С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Е 

ДА ИСКАТ. ПРАВО НА НЗОК И ЛЕКАРИТЕ ДА НЕ УДОВЛЕТВОРЯТ 

ИСКАНИЯТА ИМ. ТАКА ЧЕ НАДЕЖДА ВСЯКА ТУКА ОСТАВЕТЕ. 

МНЕНИЕТО НА РЕВМАТОЛОЗИТЕ Е: 

(1) ЛЕЧЕНИЕТО С БИОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА Е СКЪПО И СМЕ 

ДОСТИГНАЛИ МАКСИМУМА БОЛНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ 

ЛЕКУВАТ С ТЯХ - АМИ ДА, НАЛИ ТЕ ПЛАЩАТ ОТ ДЖОБА СИ! ДА ИМ 

СЕ ЧУДИШ НА АКЪЛА. АМА ТЕ ОСВЕН ЗА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА 

СЕ ГРИЖАТ И ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ИКОНОМИКАТА И 

ДЪРЖАВАТА - СИРЕЧ ЗА ЛИЧНИЯ СИ ИНТЕРЕС (ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ 

СА РАЗБРАЛИ). 

(2) ПОВЕЧЕ РЕВМАТОЛОЗИ НЕ СА НЕОБХОДИМИ - ЗА ДА ОСТАНАТ 

СЕГАШНИТЕ БОГАТИ И... ЗНАЕЩИ (???!!!!) - ТОВА Е МНЕНИЕТО НА 

ПРОФ. РАШО РАШКОВ 
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(3) НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ КАК СЕ ЛЕКУВАТ ПАЦИЕНТИТЕ. 

ВАЖНО Е ДА СНАСЯТ ПАРИ, НА КОЙТО ТРЯБВА. СИРЕЧ ДА 

ПЛАЩАТ. 

АЛО, ПАЦИЕНТИТЕ, МНОГО ИСКАТЕ БЕ! 100% РЕИМБУРСАЦИЯ. ВИЕ 

ДА НЕ СТЕ В ЕВРОПА БРЕ. В ЕВРОПА СА САМО БАРОВЦИТЕ И 

ПСЕВДОЕЛИТИТЕ - СИРЕЧ „ЛУКСОЗНИТЕ“ ФАБРИКИ ЗА 

ЕКСКРЕМЕНТИ. АМА ИСКАЙТЕ ДЕ, ИСКАЙТЕ. ЛОШО НЯМА. 

ИСКАЙТЕ, СТИГА ДА НЕ ПОЛУЧАВАТЕ. 

ХА СЪС ЗДРАВЕ. И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СИ ПЛАЩАТЕ, ИНАЧЕ ЩЕ 

ХАПНЕТЕ ДРЪВЦЕТО. ЗАЩОТО ПАЦИЕНТЪТ Е ПАЦИЕНТ, КОГАТО 

ПЛАЩА. А ЧОВЕК... ЧОВЕЦИ ИМА В ДРУГИ ДЪРЖАВИ, НЕ У 

НАШАТА. В НАШАТА ЧОВЕЦИТЕ СА КЪТ. АМА МНОГО, МНОГО КЪТ. 
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2015 
 

 

 

19.01.2015 

БРАВО ДРУГАРЮ МОСКОВ, БРАВО! 

ВЕРОЯТНО НА ВСИЧКИ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ФРАЗАТА: „ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК - 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМ. НЕТ ЧЕЛОВЕК - НЕТ ПРОБЛЕМА“ СЕ ПРИПИСВА НА 

СТАЛИН. ОСВЕН ТОВА СЕ СМЯТА, ЧЕ С НЕЯ ТОЙ Е ОПРАВДАВАЛ 

ОТЧАСТИ МАСОВИТЕ ИЗТРЕБЛЕНИЯ НА НЕСЪГЛАСНИТЕ С НЕГО. 

НЕ СЪМ ПОДОЗИРАЛ, ЧЕ ДРУГАРЯ МОСКОВ Е ТАКЪВ ВИДЕН 

СТАЛИНИСТ. ОТ НЯКОЛКО ДНИ ЧЕТА ИНФОРМАЦИИ, ЧЕ ЩЯЛ; ДА 

ЗАКРИВА ТЕЛК. Е, НИЩО ЧУДНО, ЯВНО И ТОЙ Е НАВЛЯЗЪЛ В ДОБРЕ 

ПОЗНАТИЯ ПЪТ НА АДМИНИСТРИРАНЕ, Т.Е. ДА ВЪРВИ ПО ПЪТЯ НА 

НАЙ-МАЛКОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ - ЗАКРИВАНЕ, ЗАТРИВАНЕ И Т.Н. 

В СЛУЧАЯ - ПАРАФРАЗИРАМ ДРУГАРЯ СТАЛИН „ИМА ТЕЛК - ИМА 

ПРОБЛЕМ. НЯМА ТЕЛК - НЯМА ПРОБЛЕМ. 

НО ИМЕННО ТУК ДРУГАРЯ МОСКОВ МНОГО, АМА МНОГО ГРЕШИ. 

КАТО ПРЕХВЪРЛИ ФУНКЦИИТЕ НА ТЕЛК НА ЛЕКАРИ-

СПЕЦИАЛИСТИ, ЕКСПЕРТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК (ИЛИ КАКТО 

ТАМ ЩЕ СЕ КАЗВАТ) ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В „ИНДУЛГЕНЦИИ“, КОИТО 

ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА СИ КУПИ. ЯВНО ДРУГАРЯ МОСКОВ ЗАБРАВЯ 

ЕДНА ПРОСТА ИСТИНА: В БЪЛГАРИЯ ЗДРАВНАТА РЕФОРМА БЕ 

СЪЗДАДЕНА И РЕАЛИЗИРАНА ОТ ЛЕКАРИ, ЗДРАВНИ МЕНИДЖЪРИ 

И ЛОБИТА СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНИЯ БИЗНЕС. ВСИЧКИ НЕУСПЕХИ 

НА ТАЗИ РЕФОРМА , СА ПРОДУКТ ОТ КОРУПЦИЯТА И КРАЖБИТЕ В 

БОЛНИЦИТЕ И ИЗТОЧВАНЕТО НА НЗОК, Т.Е. ОТ ДОБРАТА ЗАЩИТА 

НА КОРПОРАТИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ. И ТОВА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 

КОГО? - ОТ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ?!. РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ОТ ЛЕКАРИ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ВИСОКИ ПОЗИЦИИ, ЛОБИСТИ И Т.Н. БИЗНЕСМЕНИ. 

(ЗАБРАВИХ ДА КАЖА: НЕ ТЪРСЕТЕ МЯСТОТО НА ПАЦИЕНТИТЕ, 

СРЕДНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ 

ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БИЗНЕСА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, Т.Е. НЕ 

ГО ТЪРСЕТЕ КАТО ГЛЕДАТЕ НАГОРЕ. ГЛЕДАЙТЕ НАДОЛУ. КОЛКОТО 

ПО-НАДОЛУ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ЩЕ ВИЖДАТЕ) 

ШИРОКО ПРОКЛАМИРАНАТА СТАЛИНИСТКА МЯРКА ПОКАЗВА НЕ 

САМО НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ НА ВЛАСТНИЦИТЕ, НО И 
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МЕНТАЛНОТО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО БЕЗСИЛИЕ НА ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ДАЛИ Е БЕЗСИЛИЕ ИЛИ Е ЗАЩИТА НА 

ФИНАНСОВИ ИНЕТРЕСИ - ТУК ЩЕ СПОРЯ СЪС СЕБЕ СИ, ЗАЩОТО НЕ 

СЪМ СЪГЛАСЕН С МЕНЕ СИ).. 

ВМЕСТО ДА СЕ ПОМЪЧАТ ДА АНАЛИЗИРАТ ПРОБЛЕМИТЕ В 

РАБОТАТА НА ТЕЛК И В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА 

ИНВАЛИДНОСТТА, ДА СЕ ОЦЕНЯТ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕЩИТЕ ЗА 

ТОВА ФАКТОРИ И ДА СЕ ПОТЪРСЯТ АДЕКВАТНИ НА 

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ РЕШЕНИЯ - ПАДА 

ГИЛОТИНАТА. ТЕЛК СЕ ЗАКРИВА И... НЯМА ПРОБЛЕМИ. 

СКОРО, МНОГО СКОРО, ОБАЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ 'РЕФОРМАТОРИ“ ЩЕ 

СЕ ОКАЖАТ В РОЛЯТА НА: „КОЙ МИ СРА В ГАЩИТЕ?“. ПРОБЛЕМЪТ 

Е, ЧЕ ЦЯЛАТА ЕКСКРЕМЕНТАЛНА ПРОДУКЦИЯ НА ЧИНОВНИЦИТЕ 

И СТАЛИНИСТА, ЩЕ ТРЯБВА ДА Я ИЗСЪРБА ЧОВЕКЪТ С 

ИНВАЛИДНОСТ. ЧЕ ТО КОГА ЛИ Е БИЛО ДРУГО ЯЧЕ, ДЕ. 

ОЧАКВАМ, ЧЕ АКО ЗАКРИВАНЕТО ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 1.03.2015 Г., ТО 

НА 1.03.2016 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА НАСЕЛЕНИЕ 6 800 000 

ДУШИ И 12 МИЛ. ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТ. 

БЛАГОДАРИМ ТИ ДРУГАРЮ СТАЛИН МОСКОВ. 

П.П. МОЛБА КЪМ НЕКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА Т.НАР. НПО НА ХОРА 

С УВРЕЖДАНИЯ И БЕЗ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. БАРЕ ВИЕ НЕ 

МЕЛЯЙТЕ ГЛУПОСТИ В ЕФЕИР. 

Е, ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВТА РЕФОРМИРАНА (БЕЗ)РЕФОРМА 

СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕ(НЕ)ОПАЗВАНЕ. 

 

20.02.2015 

Аз съм стара жена, без образование наистина, но като ги виждам, че си 

хабят силите да тупат с крак по земята от сутрин до вечер, казвам си: „Като 

има хора, които правят толкова открития, за да бъдат полезни, защо други 

да се стремят да бъдат вредни? И не е ли ужасно наистина да се убиват 

хора – били те прусаци или англичани, поляци или французи?... 

- Войната е варварство, когато се напада мирен съсед, тя е свещен дълг, 

когато се отбранява отечеството. 

Старата жена наведе глава: 

- Да, когато се отбраняваме, е друго нещо: но не трябва ли по-скоро да 

бъдат избити всички царе, които правят това за свое удоволствие? 

(Мопасан, Лоената топка, 1980: 25-26) 
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4.03.2015 

ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЗА РЕАЛНОТО ИМ 

ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

Ако цитирам един бивш зам. председател на Народното събрание, който 

казваше: „Чета фаф фестника...“, ще река: Чета фаф една електронна 

информацийка за чутовните достижения на българската социална 

политика към хората с инвалидност. Та според тази информацийка в 

голема града Пловдива не един, не двама, не двайсе, а цели 212 лица с 

увреждания щели да получат услугата „личен асистент“. 

„Брех - кажувам си - та това си е велик подвиг, шъ знайш. Ще се окаже, че 

пловдивчани осигуряват тази услуга на повече хора, отколкото известната 

в цялата Вселена кметица на София. Ама не е сигур де“. 

Ма нали шило в торбъ не се свърта, та и аз - нагъл, нагъл до безобразие. 

Зех да се опитвам да мисля и да смятам. Мисля и смятам и колкото по-

мисля и смятам, толкова повече гад... - пардон - гордост ма обзема Що? - 

ще речете вие. И аз шъ ви светна що. 

По данни на любимия на целокупния народец НОИ ся оказва, че каде 

31.12.2014 692 190 лица са получавали баре една пенсийка за инвалидност. 

Не ми верувате. Ваш проблем - вижте бюлетина на НОИ за пенсийките, с. 

15. 

Така, значи зад тези цифри се крият 692 190 човека с инвалидност. От тех 

93 276 (или 13,5%) имат над 90% трайно намалена работоспособност с 

право на чужда помощ. От тези 93 276 в трите най-големи града на 

България - София, Пловдив и Варна, живеят 33 914 лица или 36,4%. 

Вървим напреде, според повелята на партията и правителството. У София 

има 18 782 лица с над 90% тр.н.р. с право на чужда помощ, т.е. лица, които 

потенциално имат потребност от услугата „личен асистент“, незаивисмо 

кой как я нарича. Във Варна този брой е 4 379, а в Пловдив 10 753 лица. 

Ха сега да се върнем на информацийката. Цели 212 лица щели да получат 

услугата. Малееей, ма това прави почти 2% (1,97%). И тука се свири ТУШ. 

Сите българе сваляме кепета и пеем... какво? Що си ма мале родила... или 

некоя друга песенчица. 

Ще си позволя да цитирам и да парафразирам леко д-р Филипов: 

„Ало, журналята, Ало политиците“. А по-полека с пропагандните трикове 

де. 
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И тъй. Това са реалиите - потенциални потребности като Стара планина, 

реални възможности за задоволяване като гьола - пардоне, езерото - в 

Борисовата градина. 

Ай да сте ми живи и здрави. 

 

7.03.2015 

Животът на човешкото общество минава под знака на една обсебваща 

икономика и техника, на лъжлива политика, на яростен национализъм. 

Йерархията на ценностите се определя според принципа на ползата, при 

пълно равнодушие към истината. Духовната култура е смазана. Целите на 

човешкия живот са помръкнали. Човекът е престанал да разбира за какво 

живее и не му остава време да се замисли върху предназначението на 

живота. 

Николай Бердяев 

 

21.03.2015 

„Човек може да бъде беден не защото не се е хранил, а защото не е 

уважаван, защото е принизяван, пренебрегван, презиран. Бедността е 

социално и ментално състояние, при което човек не вижда изход от 

ситуацията, в която е попаднал. Човекът не знае как да премине от 

състоянието на бедност към състоянието на благосъстояние. Посвещавам 

голямо внимание на това, защото характеристика на бедността е 

мълчанието. Бедността е състояние на невъзможност да се изкажеш. 

Бедните хора нямат глас, никъде не са уважавани, не са толерирани. 

Някой трябва да говори от тяхно име. Това е причината, поради която 

пиша за тях“. 

Ришард Капушчински 

 

22.03.2015 

„Моята основна тема, е животът на бедните. Така разбирам понятието 

„трети свят“. Третият свят не е географско понятие (Азия, Aфрика, Южна 

Америка), нито расово (т.нар. цветни континенти), а е екзистенциално 

понятие. То е самият живот в бедност, който ще се характеризира със 

стагнация, структурна неподвижност, склонност към регрес, трайна 

заплаха за краен упадък, обща безизходица. Бедността има много лица, 

много маски и форми, много разкъсвания и дупки, ръжда и пънове, 

парцали и кръпки“. 
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*** 

„Богатите хора мислят, че ще решат проблемите на бедните като им дадат 

купичка ориз. Светът на богатите вижда в бедния трети свят 

изключително само биологичен проблем: как да се изхранят тези хора? Не 

само как да ги нахраниш, а и как да ги научиш да мислят, да ги образоваш 

и да им осигуриш работа. Купичката с ориз няма да промени съдбата на 

бедните. Бедността не е само празен корем“. 

*** 

„Зад понятието „глад“ се крият страшни жилищни условия и условия на 

живот, болести, неграмотност, агресия, разбити семейства, отслабени 

социални връзки, липса на бъдеще и непродуктивност“  

*** 

„Трябва да се помни, че с бедността и глада се свързва чувството на срам. 

Бедният човек често просто се срамува, чувства се унизен, a в много 

култури бедността се приема като грях […]. Зад бедността и глада се крие 

цяла култура, цяла форма на негативна, деструктивна екзистенция“ 

Ришард Капушчински 

Цитатите са взети от: ELŻBIETA TARKOWSKA, „DAŁEM GŁOS 

UBOGIM…” 

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI O UBÓSTWIE I LUDZIACH UBOGICH. W: Kultura 

i spoleczenstwo, 2012, No 1, ss. 37-50 

 

15.04.2015 

СОФИЯ - ГРАД НА МРЪСОТИЯ, НА СИВИ, С ИЗКОРУБЕНИ ФАСАДИ 

СГРАДИ, С РАЗБИТИ УЛИЦИ И ОЩЕ ПО-РАЗБИТИ ТРОТОАРИ, С 

ТОТАЛНИ АРХИТЕКТУРНИЯ НЕДОМИСЛИЯ И БАРИЕРИ, С 

НЕДОСТЪПЕН ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ... ГРАД ПЪЛЕН С 

БЕЗРАЗЛИЧНИ ХОРА, С НЕМИСЛЕЩИ ХОРА - ХОРА ЧЕРУПКИ. 

АВТОБУСНАТА СПИРКА НА ПАЗАРА В КРАСНА ПОЛЯНА. НА НЕЯ 

СПИРАТ ДОСТА АВТОБУСИ - НОМЕРА 11, 45, 60, 72, 77, 83. ВЪЗМОЖНО 

Е ДА ПРОПУСКАМ НЯКОЙ. 

ПЛЪТНО ДО ТРОТОАРА НА СПИРКАТА ВИНАГИ ИМА ПАРКИРАНИ 

КОЛИ. РЕЗУЛТАТЪТ - ВСЕКИ РЕЙС СПИРА НА НЯКОЛКО МЕТРА ОТ 

ТРОТОАРА. И КАКВО КАТО ИМА НИСЪК ПОД - ТОЙ ВЕЧЕ Е ВИСОК. 

РЕАКЦИЯ ОТ НИКЪДЕ. 

НЕ МАЛКО ХОРА ЧАКАТ АВТОБУСА НА ПЛАТНОТО И КАТО ВИДЯТ, 

ЧЕ СЕ ЗАДАВА СЕ ЮРВАТ НАПРЕД. РЕЗУЛТАТЪТ - ВСЕКИ РЕЙС 
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СПИРА НА НЯКОЛКО МЕТРА ОТ ТРОТОАРА. И КАКВО КАТО ИМА 

НИСЪК ПОД - ТОЙ ВЕЧЕ Е ВИСОК. МИСЪЛ ЗА ЧОВЕКА С БАСТУН 

ИЛИ КАНАДКИ НИКАКВА. 

ДОРИ И ТЕЗИ БАРИЕРИ ДА ГИ НЯМА, ШОФЬОРИТЕ НЕ СПИРАТ 

НИКЪДЕ В СОФИЯ В БЛИЗОСТ ДО ТРОТОАРА. НАЙ-БЛИЗО НА 50-60 

СМ. И КАКВО ОТ ТОВА, ЧЕ ИМАТ НИСЪК ПОД - ЗА ЧОВЕКА С 

УВРЕЖДАНЕ ПОДЪТ НА АВТОБУСА Е ВИСОК. 

ЗА МЕН ВСЯКО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ДОМА МИ Е ФИЗИЧЕСКО И 

ПСИХИЧЕСКО ИЗПИТАНИЕ, ОГРОМНО НАТОВАРВАНЕ. ОНОВА, 

КОЕТО ОБАЧЕ Е НАЙ-ГАДНИЧКО Е ЛЮБОПИТСТВОТО, ОНОВА 

НЕЗДРАВО ЛЮБОПИТСТВО, КОЕТО НЯМА КАК ДА СКРИЯТ 

ХОРИЦАТА - ТО БЛЕСТИ В ОЧИТЕ ИМ. ИЛИ ДРУГИЯ ПОЛЮС - 

ПРИМИРЕНИЕТО И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. ПОНЯКОГА ИМАМ 

НЕПРИЯТНОТО УСЕЩАНЕ, ЧЕ ЖИВЕЯ В ОБЩЕСТВО НА 

НЕАНДЕРТАЛЦИ СЪС СЕРИОЗНИ УМСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ. И 

КОГАТО СРЕЩНА НОРМАЛНО ЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ АЗ СЕ 

ПРЕВРЪЩАМ В НЕАНДЕРТАЛЕЦ, ЗАЩОТО НЕ ВЯРВАМ, ЧЕ ТОВА Е 

ВЪЗМОЖНО. ЗАЩОТО БЛОКИРАМ И НЕ ЗНАЯ КАК ДА СЕ ДЪРЖА. 

БОЖЕ, НАИСТИНА СМЕ ЩАСТЛИВИ, ЧЕ НЕ ЗНАЕМ КОЛКО СМЕ 

НЕЩАСТНИ! 
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2016 
 

 

 

2.01.2016 

Ако искате вярвайте, ако искате - не. Но това са фактите, известни още от 

50-те години на ХХ век. 

"Подобряването на здравето се дължи не толкова на напредъка на 

медицинските науки, колкото на промяната във външната среда и 

подобряването на битовите условия. Ние сме по-здрави от нашите предци 

не защото постъпваме по друг начин в сравнение с тях, когато сме болни, 

а защото не боледуваме. А не боледуваме не благодарение на специфична 

профилактика, а защото живеем в по-здравословна среда". (Grundy, 

Mackintosh 1957) 

Та като парафразирам една от Божиите заповеди, ще ви река: Не си 

правете от медицината кумири, а се старайте да живеете - доколкото това 

изобщо е възможно - в унисон с природните закони. 

ЧНГ 

 

22.01.2016 

„Емпиричните данни не оставят съмнения: неравенството убива. 

Низшият статус съкращава живота дори сред филмовия и научния елит. 

И въпреки това продължаваме да знаем твърде малко за психосоматичните 

механизми, които свързват социалния статус със здравословното 

състояние и дълголетието „ 

(Therborn, G. (2015) Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności 

niszczy źycie milionów i jak z tym walczyć. Wydawnictwa Naukowego PWN) 

 

26.01.2016 

Медия - машина за лъжа. Правителство - машина за лъжа и кражби. И като 

стане дума за тях все се сещам за един чудесен стар виц: 

„Оказало се, че филмът не бил шведски, а съветски. Не бил сексуален, а 

социален. И не се казвал „Баба дала на войника“, а „Балада за войника“. 

Все едно да туриш знак на равенство между Канада и канализация... 

Та да си дойда на думата. Щели да разтурят ТЕЛК-те. И какво ще съградят 

на тяхно място? Пак ТЕЛК-ве, само дето ще се наричат по друг начин 

(филма не е сексуален, а социален). И само дето ще правят хората на 
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маймуни - иди ми, дойди ми, от комисия на комисия (от трън та на глог, 

че е по-висок). 

Като стане дума за инвалидност и инвалиди/хора с увреждания, като 

стане дума за здравеопазване единствената думичка, която започва да се 

премята, е ПАРИ. Всичко е пари, а човекът е обрасъл с тръни коловоз, 

водещ от нищото (държавата България днес) до нищото (държавата 

България утре). Всичко е пунт и пластика... на гърба на народеца. Ама хак 

му е, нали е речено: всеки си заслужава тоягата... 

Цел номер 1 в предстоящата „реформа“ е да заграбят пенсиите на 

инвалидите. Щото видите ли, като започне работа инвалидът по некоя 

велика програна на МТСП-то (за която най-често пък нема пари), веднага 

започва с 4 200 лева заплата ( и за кво са му на тоя тарикат некви си там 150-

200 лева да го пита човек?), а не както злите езици говорт с МРЗ. (А сега де, 

кое е верно: бабата дала... или балади ще си пеем). 

Нищо добро няма да последва от всичките герберски напъни. 

Ама нищичко. 

Ама нейсе, кво ли не глътнахме през тия 26 години, 2 месеца и не знам 

колко дни, в т.ч. и унищожението на родината ни, та сега едни пенсии ли 

няма да глътнем. Пардон - ще ни ги глътнат. 

(Абе, някой разбра ли, какво написах. Щото аз нищо не разбрах) 

 

29.01.2016. 

Някой би ли се досетил за кой град става дума? 

Градът е мръсен, сребролюбив, изпълнен с презрение. Вратите и фасадите 

не скриват кой знае какво. Привидността властва, богатството се афишира 

и богослужението трябва да бъде пищно. Всеки дебне всеки, съперничи по 

имане и власт с другия. В замяна сърцето млъква, наивността се смята за 

смешна, смирението – за самоубийствено. 

Когато прочетох този текст веднага асоциирах описанието със София. А 

всъщност това е описание на Йерусалим, направено от Исус (преди да 

бъде заловен и разпнат) - героят от романа на Е.-Е. Шмит „Евангелие 

според Пилат“. 

Странна работа. 

 

9.02.2016 

Наскоро имах посещение от инкасаторката (или както там се нарича 

длъжността) за проверка на водомерите и изразходваните количества 
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топла и студена вода. Жената е изключително любезна, внимателна и 

отзивчива. Ето какъв диалог - реален и мисловен - се разигра при 

посещението й у дома около 19.30 часа: 

- Днес ви търсих, но ви нямаше... 

- Току що се връщам от работа. 

- Ама вие работите (??!!!!) - пита безкрайно учудена. 

- Да, работя - отвръщам аз с усмивка. Това учудване ми е до болка познато, 

сякаш за да работиш задължително трябва да си поне маратонец. 

- Сигурно е някаква работа без много движение... 

„А, не. Аз съм главен бетонджия в строителни войски“ - мисля си, но си 

„прехапвам“ езика и оставам репликата й без коментар, 

 

25.02.2016 

Колкото повече се вихри в медиите с идеите си, толкова повече осъзнавам, 

че индивидът П. Москов е един от бисерите на недовършен ендшпил на 

крайно несполучлив еволюционен експеримент. 

Дано да съхраним поне малко здраве докато този еничарин се „грижи“ за 

него. 

 

19.03.2016 

Бог наказва малките грехове веднага, големите след 9 месеца. 

 

24.03.2016 

ЛЪЖАТА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ИНВАЛИДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ 

Според политиците и „експертите“ на НОИ инвалидността в страната 

нараства бързо само и единствено защото в ТЕЛК корупцията е голяма и 

много хора - с цел получаване на инвалидна пенсия - се превръщат във 

фалшиви инвалиди. Доказателството - броя на пенсиите за инвалидност и 

разходите за тези пенсии. Причините - фалшиви инвалиди. 

Истината обаче е друга. Ето малка част от нея. 

България е страната с един от най-високите стандартизирани 

коефициенти за смъртност (886,50 %ооо за 2013 г.) сред страните от 

Европейския съюз. 

Стандартизираните коефициенти за смъртност от: 

- новообразувания;  

- болести на органите на кръвообращението;  

- други болести на сърцето; 
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- мозъчно-съдова болест; 

- някои състояния, възникващи в перинаталния период, 

са най-високи в България в сравнение със страните от ЕС.. 

„Стандартизираният коефициент за смъртност от болести на органите на 

кръвообращението за нашата страна остава двойно по-висок в сравнение 

с този за Европейския съюз“ (П.Салчев). 

Половината население на България е в риск от бедност или социално 

изключване. 

Все по-често и все повече българи са неграмотни, а неграмотността води 

до влошено здраве и инвалидност. 

В основата на тези негативни процеси не стои ТЕЛК като институция, а 

политиките и тези, които ги правят. Стои корпоративния интерес на 

определени кръгове. Останалото са празни приказки. 

 

27.03.2016 

Купих си био лапад, производство: „Химко“-Враца. Здравето ми се 

подобри с 1 диоптър - от -3 на -4. 

 

28.03.2016 

Днес, 28 март 2016 година - първият ден от протестите на лекарите, някои 

проправителствени медии разпространиха информация, че пациентите и 

пациентските организации не подкрепят протестите на лекарите. 

Подобни генерализации са просто неверни И ВРЕДНИ ЗА СОЦИАЛНИЯ 

МИР В СТРАНАТА. 

Аз, както и не малко хора с хронични заболявания, а също и не малко 

пациентски организации, които си даваме сметка, че лекарите работят под 

силен, пресиращ негативен и антихуманен натиск от страна на МЗ и 

НЗОК, които си даваме сметка, че всички недомислици и проблеми в 

сферата на здравеопазването са плод не на алчността на лекарите, а на 

здравните политики на ГЕРБ и компания и се реализират от МЗ и НЗОК, 

ПОДКРЕПЯМЕ ПРОТЕСТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ, 

ПОВТАРЯМ! АЗ КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯМ СПРАВЕДЛИВИЯ 

ПРОТЕСТ НА ЛЕКАРИТЕ. 

НЕ НА МОСКОВЩИНАТА В БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 
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2.04.2016 

Днес ме боля целия човек. Вървях по следите на изгубеното си време. 

Търсих те Ненагледна моя, но Без шанс за разпознаване. Целият ми ден бе 

живот с Моцарт и Другите. Лутах се в Зеления храм. Колко пъти се 

подканях: Стани и ходи! Лутах се в Празните си мисли на моя празен 

човек. Търсех Края на кръга. Бях ловец на време. нарисувах натюрморт с 

гарвани, посетих Неделния клуб по философия, сблъсквах се с 

Кукловодът, прелетях над кукувиче гнездо, правих записки на източния 

склон, Бягах и не бързах да се връщам... Днес ме боля целия човек. 

 

7.04.2016 

Да признаеш достойнството на другия означава, че си признал 

собственото си достойнство. 

Б.Ивков (парафраза по мисъл на Кант) 

 

21.04.2016 

Политик, осъзнал, че е виновен за страданието на хората, вече не е 

политик. (по Ф. М. Достоевски) 

Човекът е велик не чрез това, което притежава, а чрез това, което е като 

човек; не чрез своето материално богатство, а чрез това, какво споделя и 

разделя с другите (по папа Йоан Павел II). 

Обичам родината си толкова много, така диво и изпепеляващо, че няма 

как да не мразя държавата, създадена от съвременните ни политически 

„елити”. (по А. Камю) 

Моята драма е в това, че живея в държава, която не обичам, но не мога да 

я съборя, защото ще съборя родината си! (по М. Булгаков) 

Хубав, усмихнат и ползотворен ден! 

 

25.04.2016 

Обикновено изпразнените от съдържание и интелект жени свалят дрехите 

си, за да ни покажат „блестящата“ опаковка на своето „грандиозно“ Нищо. 

Единственият смисъл на подобно действие, е да се представят като 

биологични единици, готови за разплод на други биологични единици. 

Гади ми се от фотошопското еднообразие на телеса, богато и пищно 

гарнирано с бездуховност и „свещена“ тъпота. 
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27.04.2016 

Какво трябва да е, но НЕ Е българското образование. Никога не съм 

вярвал, че това, което мисля за образованието, ще го прочета в един 

трилър. (Харлън Коубън (2014) Шест години. ИК „Колибри“, София) 

„... моята цел..., е да ги приуча към критично мислене, което за мен е много 

по-важно, отколкото да запаметят конкретните философски позиции на 

Хобс или Лок, да речем. Човек винаги може да погледне и да си припомни 

какви са били тези им позиции. Аз по-скоро се надявах студентите ми да 

се пропият и от уважение към Хобс и Лок, и от неуважение. Не само да 

размишляват извън рамките на общоприетото, но и след излизането извън 

тези рамки – да можеха да ги разпарчетосат“ 

 

28.04.2016  

Чета фаф фестник „Капитал“ за риформити, които шъ ни натресат некои 

министре. Ма то не е мисъл, то не е грижа, чак да ти ся доплачи от щастии, 

че тъй ся грижат за нази. 

Мъ нъл съм един неблагодарствен серсем, ся питами. Кът шъ позлвати ISF 

системътъ. що ша я ползвати само при социалнатъ комися? Що не и при 

определяни на видъ и степентъ на уврежданието? А? Ми щот не ви изнася. 

Ма йаде няма да съ праим на дребнави. 

И, репликъ къ Авропата: Ало, големите пишман демократи: Помощ, 

помагат ни. 

 

30.04.2017 

Уважаеми субекти, 

Получавам в електронната си поща едни материали от едно сдружение, 
на което не съм член отдавна. Лошо няма, дори съм благодарен, че ги 
получавам. 

Днес получих един превод на интересна и важна статия. Прочетох го и... 
не мога да спра да се смея. И се сетих за онзи добър стар виц: 

Въпрос: По какво си приличат преводът и жената. 

Отговор: Ако преводът е верен, не е хубав. Ако е хубав не е верен. 

Мислех да си направя труда да посоча грешките на преводача и редактора, 
но след като си спомних, че те не можаха да направят разлика между 
понятията "висок" и "изправен" реших, че няма смисъл да си губя времето. 

Та така. Изгубих се в превода и сега търся път към собствената си езикова 
(не)грамотност. 
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5.01.2017 

.".. политическите процеси възникват и се развиват много комплексно и в 

пряка зависимост от конкретната ситуация, за да може да се реагира на тях 

чрез „принципи“. И ако самият той признава борбата срещу революцията 

като един от движещите мотиви на политическата си дейност, то 

причината за това е не някакъв така да се каже „вечен“ политически 

принцип, не и защото разглежда революцията като истинско „зло“, а 

защото – той знае това от преживяното през 1848 г. – всеки преврат 

застрашава ценния за страната му политически, социален и обществен 

ред. Накратко казано, Бисмарк се е научил да разглежда самия себе си не 

като консервативен политик на принципите, а като политик на 

реалностите, който е призван да служи преди всичко на интересите на 

собствената си страна. В този смисъл доводите, които излага пред Герлах, 

са всъщност доводи в подкрепа на рационалното срещу традиционното в 

политиката“. 

Х.-К. Краус. Бисмарк. 

 

6.01.2017 

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ, 

ЩАСТЛИВ СЪМ ДА ВИ ИНФОРМИРАМ, ЧЕ ЕЛЕКТРОННО 

ИЗДАТЕЛСТВО "ОМДА" ПУБЛИКУВА МОЯТА ТРЕТА КНИГА-

СБОРНИК "ЗДРАВЕ, БОЛЕСТ, МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 

След сборниците „Светът на хората с ревматични заболявания“ и 

„Социология на инвалидността“ това е третия и засега последен сборник 

от поредицата „Избрани преводи и статии от личния блог“, посветена на 

различни социологически, философски и антропологически аспекти на 

здравето, болестта, медицината и здравеопазването“. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОДАРЕН СЪМ НА ИЗДАТЕЛЯ ДОЦ. Д-Р ПЕТКО 

СИМЕОНОВ, КАКТО И НА НАУЧНИЯ РЕДАКТОР ДОЦ, Д-Р ЗДРАВКА 

ТОНЕВА И НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ НА КНИГАТА - ДОЦ.Д-Р САША 

ТОДОРОВА И ДОЦ.Д-Р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ. 
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7.01.2017 

6 Януари. Около 17 часа. Вече съм почти пред блока си - премръзнал, с леко 

влажни крака и доста хлъзгащи се обувки. Толкова ми е студено, че 

започвам да губя концентрацията си. Подхлъзвам се, залитам напред, в 

ляво и... се озовавам в снега на "4 крака". Първата ми реакция след падането 

е да усетя дали някъде нещо не се "скъсало", дали не се е появила нова, 

извън "обичайната" болка. Няма. Поглеждам леко в страни и не виждам 

бастуна си. Започвам да го търся в снега. Около мен е тишина и няма жива 

душа. Започвам да мисля как ще се изправя. 

Най-сетне намирам бастуна, целият е в сняг, както и ръкавицата ми, която 

се плъзга по него. Захвърлил съм в снега покупките и не им обръщам 

никакво внимание. За тях ще мисля, когато се изправя, ако изобщо успея 

сам да направя това. Изчиствам ръкавицата и бастуна и усещам, че се 

получава "зацепване". И докато нагласям бастуна си, за да мога да се 

подпра на него и - евентуално - да се изправя, с периферното си зрение 

виждам, че спира (точно на кръстовището) таксиметрова кола, от която 

слиза шофьора и пътника. Тръгват към мен. В умът ми проблясва надежда. 

Усещам, че зад мен спира нещо голямо и черно - после видях, че е джип, 

от което също излиза човек. И докато се усетя бях на крака. Вдигнаха ме 

хората за секунда и без проблем - предимството на отслабването. Докато 

ми подаваха покупките, благодарих няколко пъти за помощта и момчетата 

поеха по пътя си. 

Прибрах се. Целият треперех от уплаха. С премръзнали пръсти едва 

намерих ключа и най-после бях у дома. Не спирам да мисля за случая. Вече 

съм преодолял - почти - уплахата. Но си мисля, колко жалка картинка съм 

бил - проснат в снега, мърдащ и безпомощен. И се запитах: къде е 

достойнството на човека, на напредващата му възраст и на инвалидността 

в такива ситуации? И дали въобще има нещо достойно в подобна ситуация 

на пълна безпомощност. 

Да, има. И то е в помощта на тези двама млади хора, които не се поколебаха 

да спрат, да излязат на студа и да помогнат на един вироглав човек с 

инвалидност. Да го изправят на крака, да му дадат шанс да продължи да 

бъде "вироглав". В действията на другите нашето достойнство може да 

изгори, или - както в случая - да се възроди като Феникс. 

Написах всичко това само с една мисъл. Още веднъж да благодаря на тези 

двама млади и непознати мъже за помощта. Благодаря ви добри хора. 
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Наистина е прекрасно, когато гледаме хората от високо само, когато им 

помагаме, подавайки им ръка, за да се изправят. 

*** 

Красивата жена е като оазис в пустинята - към нея са отправени всички 

жадни погледи, но малцина утоляват жаждата си. Интелигентната жена е 

океанът, в който си заслужава да се потопиш дори и с риск да се удавиш. 

А оазис в океан не съществува. Но когато става дума за жени всичко е 

възможно, защото именно жената е онова малко пространство, в което 

безкрайните възможности си дават среща. Само трябва да знаеш какво и 

как да търсиш, и да имаш очи и душа да го видиш. (Б. Ивков) 

Благодаря на всички приятели за изразената позитивна съпричастност 

към моя нищожен проблем. Трогнат съм. 

Благодаря ви. 

 

11.01.2017 

Днес е ден на думата благодаря. Днес приятелка с жест ме развълнува. За 

това: 

За това, че ви имам, 

За това, че превръщате тъмата в слънчеви мигове, 

За това, че винаги с усмивка дарявате денят ми, 

За това, че чувствам подкрепата ви дори и да сте далеч, 

За това, че ме приемате в живота си, 

За това, че с обич лекувате житейските ми рани, 

За това, че ме зовете свой приятел 

На колене, приятели шептя: Благодаря Ви. 

*** 

Сънищата на надзорниците на НЗОК 

Какво сънуват членовете (нали знаете, кой орган се наименува член в 

сексологията) на Надзорния съвет на НЗОК? Ще ви разкажа един от 

многото. 

Седи млада, току що завършила лекарка - общо практикуваща - в кабинета 

си. Срещу нея, също така, млада, току що завършила медицинска сестра. 

На вратата се чука. Двете дами поставят маските на лицето си. 

Влиза възрастен човек. Грипав, настинал, туберколозно болен или.... Е това 

си е негов проблем. Дамите са изключително любезни, предлагат му да 

седне на леглото за прегледи. Лекарката му подава стетоскоп, дървена (по 

чудо още не използвана дървена шпатула за преглед на гърлото). 
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Възрастният пациент се съблича, преслушва се, застава пред огледалото, 

оглежда гърлото си и дълбокомъдрено заключава. 

- Даааа, гнойна ангина. Ще трябва да си изпиша антибиотик. 

Сестрата веднага любезно му подава кочана с рецепти и химикал. 

пациентът си изписва антибиотик, витамини и...парацетамол, ако вдигне 

температура. 

Облича се, бърка в джоба си и оставя на бюрото 20 лева за прегледа. 

Благодари културно за доброто обслужване и излиза от кабинета. 

Отива в аптеката. Лекарствата му отсъстват от списъка на 

реинбурсираните лекарства - в този списък освен заглавие няма нищо 

друго. Проверил е през интернета на 8G-DS Плазмения си байфон, 

закупен от битака. 

Поръчва си лекарствата, фармацевтът му посочва чекмеджетата, в които 

се намират. Възрастният мъж си взима кутийките, гледа цените, маркира 

ги на касовия апарат, оставя 50 лева, в т.ч. и бакшиша за фармацевта и 

напуска аптеката. 

Отправя се щастлив и доволен към дома си, за да започне ефективното и 

без странични ефекти лечение. 

По пътя си напомня, следващия месец като получи пенсията си от 3526 

лева да не забрави да си плати здравните осигуровки в размер на 36% от 

дохода си. 

А в НЗОК служителите на народа си блъскат главите как да направят още 

по-добро здравното обслужване на населението и най-важното - 

икономически още по-ефективно. Засега най-острия проблем си остава 

как да се намалят разходите за хирургични интервенции, защото след 

приемане на упойката пациентите престават да са мобилни и 

комуникабилни и отказват да се оперират автосубектно. Проблемът 

изглежда нерешим, но... знае ли човек. Възможностите на НЗОК са 

неограничени. 

 

12.01.2017 

Казват, че премиерът в оставка вече е влязъл в историята. Ако тази долна 

клюка е истина, то това е доказателство, че тази стара проститутка - 

историята, вече тотално е взела-дала. Дори не подбира с кого си ляга и кой 

влиза в нея. 

Старост-нерадост - както е казал народът! 
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13.01.2017 

Голямата политика изисква не просто реакция на предизвикателствата 

или справяне с актуалните проблеми, а преди всичко формиране на 

настоящето. 

*** 

„Политиката не е наука, както си въобразяват господа професорите, тя е 

изкуство, тя е точно толкова наука, колкото скулптората и живопистта“ 

Бисмарк. 

*** 

Успешният политик се отличава с прозорливост и реалистичен поглед за 

необходимото, за интересите на страната си, а не за своите собствени 

чувства и предпочитания. Това Бисмарк повтаря непрестанно. „Личните 

чувства на омраза и любов се подчиняват на интересите на отечеството. 

Дори кралят няма право на чувства“. 

(...) В края на живота си Бисмарк твърди, че „задача на политиката е, 

възможно най-точно да предвиди това, което други хора биха направили 

при дадени обстоятелства. Тази дарба рядко е вродена в такава степен, че 

да не се нуждае от известен професионален опит и познаване на хората, за 

стане ефективен“. 

*** 

Бисмарк е водил политика, която той самият определя с неизползвания 

днес израз „conjectur-al politic”. Тя може да бъде описана като изкуството 

да се правят прогнозни оценки на случайностите. А ако е необходимо да 

се вземат под внимание възможни алтернативи, то това едва ли е възможно 

без прецизен поглед върху „предположенията“, т.е. върху възможностите, 

случайностите и непредвидимостите. 

Качество, допълващо мисленето в алтернативи в „conjectural politic” е 

изкуството да се чака. То е много важно, защото «ние бихме могли да 

бутнем стрелките на часовника напред, но от това времето няма да тръгне 

по-бързо.Умението да чакаш, докато обстановката се развива, е 

предпоставка за практическата политика“... Специфичното изкуство на 

чакането се състои в това, да не се губи търпение, да не се притъпява 

вниманието, да не се подценяват „предположенията”; но преди всичко, и 

това би било най-лошото, да не се пропусне мига, в който да се уловиш за 

пеша на палтото на бога, преминаващ през историята – реплика на 

Бисмарк, станала пословична. 

Х.-К. Краус. Бисмарк. 
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Като чета всичко това в съзнанието ми - странно, защо ли - не изплува 

образа и/или дейността на нито един съвременен български политик. 

Или ако все пак се появят някакви размити щрихи, то е за да подскаже, че 

у нас няма политици, а само хора, които чрез политиката ласкаят 

собственото си нищожно его, трупайки пари и лична изгода на гърба на 

народа и държавата. 

*** 

По повод на новите решения на НЗОК си спомних за няколко цитата от 

книгата на Питър Клемънт „Процедурата“. Всъщност заменете НЗОК с 

„Брама“ и нещата са едно към едно. Нали следваме челния американски 

опит. Животът на човека е пари, много пари и ако той не ги носи на НЗОК 

бива просто убиван, като касата отказва да плаща. Та НЗОК не открива 

топлата вода, тя просто взаимства процедури от големия американски 

либерален брат. 

„– Най-много трябва да внимавате за този клон на здравната каса, където 

е нещастната жена. Те са нови, наскоро се установиха в грaда и се наричат 

здравен център „Брама”, но действат по Западното крайбрежие от 

десетилетия и са наясно с всички известни и неизвестни хитрини как да 

отказват хората от посещения в болници и в същото време да остават чисти 

пред закона. Дори искам да подчертая, че те бяха първите, които 

пледираха в съда: „Ние отказваме плащане, не медицинско обслужване”, 

и това се превърна в бойния вик на тази индустрия всеки път, когато се 

случи гаф... 

В предишните години единственото ми задължение като преподавател бе 

да въоражавам стажантите срещу изненадите на различните болести, като 

например менингококовата инфекция. Сега вече програмата за обучение 

включва инструкции по подготовка за надвисналите от страна на 

здравното осигуряване опасности. 

*** 

Усетих, че ме завладява гняв към всички от калибъра на „Брама” и новия 

свят на медицината, който бяха създали. Това бе свят, в който решенията 

да се въздържат от покриване на разходите, за да достигнат максимална 

печалба, причиняваха болести и смърт, а пък законът ги подкрепяше. – 

Дори знам как точно можем да наречем тази смърт и всяка смърт като нея. 

Непредумишлено убийство. 

*** 
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... това е индустрия за милиарди. Нищо не е крайно и прекалено, когато 

трябва да се защитават такива пари. 

*** 

... нямам нищо против здравеопазване, съобразено с разумни разходи. 

Против съм обаче разходите да са това, което определя развитието на 

здравеопазването“. 

Питър Клемънт. Процедурата 

Е, някой да не е разбрал нещо? 

 

15.01.2017 

Но е необходимо да се направи още нещо, което правителството не е 

успяло или не е искало да промени – например да работи за по-

експедитивна и ефикасна съдебна система, да намали значително 

бюрокрацията в страната, да се бори с корупцията чрез ефективно 

законодателство, да поддържа стабилни и опростени данъчни закони за 

по-дълго време... с две думи пакет от реформи, способни да направят 

условията за инвестиции привлекателни и сигурни. Коя чужда фирма ще 

поиска да инвестира в Португалия и да създаде работни места, ако вижда, 

че данъците ще глътнат печалбата, че ще са нужни четири години, за да 

получи разрешително, че ще трябва да наеме архитекти и инженери, 

които са приятели на управляващите или на автократите, за да получи 

одобрение на проектите си и че ако трябва да съди някого, ще трябва да се 

влачи петнадесет години по съдилищата? Никой няма да вложи пари в 

такава държава! Страхът от промяна и негативните настроения към 

португалските предприемачи още повече затрудняват изхода от 

сегашната ситуация. Нещо повече, самите предприемачи са слаби и не 

особено амбициозни – плод на лошата образователна система. Ж.Р.Д. 

Сантуш Ръката на Сатаната. 

Това да ви е познато? 

*** 

По повод на „мъдрите решения“ на Надзорния съвет на НЗОК да 

чиновници да решават кой човек с хепатит С ще се лекува и кой не, както 

и по повод на „мъдрите напъни“ на МТСП да „конфискува“ пенсиите на 

работещите хора с инвалидност, се е задействал стария икономически 

постулат: „Нежизнеспособното не бива да се подкрепя“. Но, кой и как 

определя кое или кой е нежизнеспособен? И защо нито един политик не 
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говори за огромната държавна и местна администрация ( в т.ч. и раздутия 

щат на НЗОК), която смуче парите на данъкоплатците? 

И защо НЗОК не иска да разбере, че проблемите в здравеопазването са 

рожба на самата НЗОК и на определени кръгове здравни мениджъри, 

фармацевтични компании и др., т.е. на бялата мафия, която „източва“ 

стотици милиони левове, с които могат да се лекуват живи хора? 

Защо никой (или почти никой) не говори за ниската производителност на 

икономиката ни? Производителност не като количество и качество на 

вложения труд, а като стойност на произвеждания продукт. Впрочем, 

какво произвежда българската икономика? Асфалт и поддържащи 

лудостта на един селяк емоции. 

Нека си го кажем в прав текст: т.нар. политически елит на България трябва 

да бъде съден и да отговаря за унищожената българска държава, 

икономика... за почти смазания български народ. 

Ако в България има нещо нежизнеспособно, то това са българските 

политици. 

 

19.01.2017 

Горещо препоръчвам на мислещите хора да прочетат книгата на Жузе 

Родригеш Душ Сантуш „Ръката на Сатаната“. От 462 с. може би само 62 са 

екшън или трилър, в класическия смисъл на думата, Останалото е 

икономически екшън - данни и анализи. Дори и да приемем написаното 

само като възможен сценарий на кризата от 2008 г. и на корупцията в 

световен мащаб, пак си заслужава времето за прочит и осмисляне. Може 

би тази книга ще ни подскаже в какво всъщност и какви са реалните 

размери на корупцията в България. Ще разберете „пристрастеността“ на 

шефа на ГЕРБ към магистралите и т.н. Книгата определено си заслужава. 

Лично аз съм потресен, но какво от това. 

 

22.01.2017 

Веднага след разпускане на НС ще започне гласуването за най-достойната 

награда и титла за политиците ни: „Неуспешна шега на еволюцията на 

интелекта“. 

Силно съм затруднен в избора си - има няколко представители на шегите 

на еволюцията, които надминаха и най-смелите ми очаквания и най-

развинтеното ми въображение. Моля Ви приятели помагайте. Кой да 

удостоим с най-високата награда на народната любов? 
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*** 

В.С. - като виден и елетарен индивид - се бил обидил от словото ли, от 

отношението ли, от двете заедно ли, на генерал президент Радев. И понеже 

простотията, богато гарнирана с нарцисизъм и наглост, е като парата - не 

може да стои в затворени пространства - изръсил, че в НС бил елитът на 

страната ни. Бях категорически несъгласен с В.С., докато не се присетих, 

че Гошо Тъпото, Лъчо Мозъка и куп други Слънца, олицетворяват - макар 

и от историческото бунище - този елит на дефекиращата виртуозност. 

Тогава вече приех, че поредния екскремент може и да е прав, че е елит сред 

себеподобните си. И като всяко рядко л...но няма как да не увони и да не 

опръска всичко около себе си. Дори и човек да не е хвърлил камък в него. 

*** 

Да се отнасяш към обществените науки като към нещо непотребно и 

излишно, е привилегия само на нищите духом и наказаните от природата 

с лишаване от умствени възможности и способности. 

Б.Ивков 

*** 

Гледам някои хора пускат еротични снимки на млади жени с огромни 

задни части. Гледам и си мисля: Когато задникът е всичко, човекът е нищо. 

 

23.01.2017 

Не помня вече дали съм ви разказвал следната историйка. 

Влизам в кварталната месарница и питам моя си човек: 

- Случайно да имаш българско шкембе? 

- Очаквам го всеки момент. От фирмата казаха, че колата пътува - отговаря 

ми полусериозно, полурадостно, сякаш наистина всеки момент стоката ще 

„цъфне“ в месарницата. 

- Бузикаш се - отвръщам аз, невярващ на такава добра новина. 

- Ти пръв започна. 

Та така, в шеги и закачки, преминават моите мигове на пазара. 

 

24.01.2017 

Но икономическото неравенство неизбежно води и до политическо 

неравенство. В Америка се случи това, което и би трябвало да се случи в 

държава, в която обществото е раздробено. Вместо увеличение на 

инвестициите на практика ние получихме съкращаване на данъците и 

подкрепа на бизнеса за богатите. Вместо регулиращи мерки, които биха 
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помогнали да се стабилизира икономическата ситуация и да се защитят 

обикновените граждани, ние получихме дерегулиране, което доведе до 

още по-голямо неравенство и направи хората жертви на банкерите. 

Стиглиц, Дж. (2016) Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что 

делать оставшимся 99% населения? 

 

25.01.2017 

Дааа, много хора с патос бистрят политиката. Сигурно така и трябва. Аз 

от собствения си насинен гръб знам едно. Ще действа изначалния закон: 

Било, каквото било, от сега нататък, как си е било. Бедните да го духат. 

А иначе няма лошо да се бистри политиката. Тя е такава помийна яма, че 

никой не знае, кога ще се избистри. 

*** 

Събрал кмета многобройните си съселяни на мегдана и им рекъл 

прочувствено. 

- Драги съселяни, по решение на правителството, от утре ставаме град. В 

тази връзка ще ви замоля от утре боклука да се изхвърля извън селото. 

Селяните - бъдещи граждани - така се развълнували и разчувствали, че 

понесли кмета на ръце и го оставили извън селото. 

Историята срамежливо мълчи дали става дума за село от градски тип, или 

за град от селски тип. 

*** 

Чета една хубава книга на Майкъл Добс: „Да изиграеш краля“. И срещам 

една чудесна мисъл. И я парафразирам и ето какво се получава: 

Българският политически елит има две качества. Първото не мога да си 

спомня, кое беше, а второто никога не съм виждал. 

Та е така, те. 

 

26.01.2017 

„Изборите би трябвало да изкореняват бурените. Но не винаги успяват. А 

в една наследствена монархия (мафиотска държава - б.м.-Б.И.) дори няма 

смисъл да се надяваш 

М. Добс. 

Не че искам да кажа нещо и не че не го казах де. 

*** 

А пък към т.нар. ПФ - и най-вече към тримата умници (Валерко, 

Каракачанката и Байрака) имам едно такова парафразирано питане: 
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Поддържат ли те възгледа, че е по-скоро тревожно, отколкото похвално, че 

все повече хора карат джипове и мерцедеси по улиците, докато хората с 

увреждания нямат условия да се движат с инвалидните си колички по 

улиците, и все още са неспособни да ползват обществения транспорт в 

една европейска столица? (Пак по тоя серсемин М. Добс) 

Не очаквам отговор. Защото не задавам въпрос, а просто си мелям да не 

заспя... 

 

27.01.2017 

Когато четеш разкази на хора с тежки хронични заболявания - в случая 

ревматоидни, светът придобива съвсем различни измерения. Всичко е 

друго, тотално различно. Пътуваш в света на непрекъснатата болка и 

всеобхватно страдание. И виждаш, че хората нямат друг паспорт за друг 

свят. 

Цялата суета на света на здравите и можещите, се превръща в жалка 

купчинка от безсмислие и безумие. И започваш да се питаш, да си задаваш 

въпроси, на които често няма и няма отговор. 

След всеки разказ си казвам: край, до тук съм. Да, но само докато отворя 

следващия разказ. 

Когато чета подобни разкази разбирам защо здравите социолози не се 

занимават с болестта, страданието, инвалидността... Та затова се изисква 

сърце и душа, чувственост, съпричастност, но и огромна сила, за да можеш 

самият ти да оцелееш - веднъж от сблъсъка със страданието на Човека до 

теб, втори път да оцелееш, справяйки се със собствената си болка и 

страдание. 

Но езикът на страдащите, техният глас трябва да бъде чут. От всеки, за да 

може повече хора да се огледат в изпразнения си всичко живот и 

евентуално да започнат на ново. За да могат повече хора да подадат ръка 

на човека до тях, който е в друг, ужасен свят и да му помогнат да се изправи 

и да открие собствената си човешка ценност. Иначе защо сме живи? 

 

6.02.2017 

Институцията е Пловдивския Университет. 

На пръв поглед - грижа за студентите с увреждания и преподавателите с 

„двигателни нарушения“, каквото и да значи това. 

Не вярвах, че ще попадна на такава въпиюща неграмотност и то в рамките 

на Университет, сиреч институция, която образова. 
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В какво виждам проблеми? 

1. Ако това е единствен асансьор, можем да приемем, че ръководството е 

положило грижи хората с „двигателни нарушения“ - и най-важното, 

притежаващи ЕР на ТЕЛК, защото без него тези нарушения се превръщат 

НЕ-нарушения - студенти и преподаватели да могат да щъкат изпомежду 

етажите на „образователната институция“. 

Проблем. Какво правят хората с дихателни проблеми и без ЕР на ТЕЛК? 

Какво правят хората с „двигателни нарушения“, които посещават по 

някаква причина ПУ без да са студенти и преподаватели? 

2. Ако има друг асансьор - този надпис говори за откровена сегрегация - 

лицата с и без нарушения отделно.. 

3. ЕР на ТЕЛК - вълшебното ключе за достъп до „привилегии“. Проблем. 

какво правят лицата с под 50% тр.н.р., т.е. с налично-отсъстващи (ем ги 

има, ем не са признати) двигателни нарушения? 

4. Питам се: Какви ли са студентите и преподавателите в този Университет, 

че за тях не е достатъчен международния символ за човек с инвалидност, 

ами се нуждаят (голема нужда) от подобни разяснения. Че и чип турили, 

щото иначе големо ползване пада, често разваляне и повече парици за тоз 

пусти асансьор. 

И това е само на „първо четене“. А и никога не съм стъпвал в този 

Университет, за да мога да коментирам по-подробно. 

Един добронамерен съвет: идете в УНСС, за да видите как се правят 

нещата, наречени Безбариерна среда. 

Но надпист показан на снимаката е факт към 6.02.2017 10:30 часа. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208360328874997&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208360328874997&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208360328874997&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
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*** 

Току що се сдобих с обещаващата книга на младата полска социална 

философка Едита Баранска „Човекът и света на човека. Политиката и 

нейната криза в интерпретацията на Хана Аренд“. 

Целта на книгата е да даде отговор на въпроса: дали днешната форма на 

политиката е свидетелство за нейната криза? Отговорът на този въпрос 

Баранска търси във философско-политическите работи на Хана Аренд, 

които и до днес са запазили своята актуалност и значимост. 

Ха да ми е честита и... приятно четене си пожелавам. 

*** 

Моят приятел от Кипър Мариус Колумас задава въпрос от Туитър: 

We think healthcare should be: available, affordable, appropriate, accessible & 

adequate. Do you agree? 

Негово величество Гугъл транслетъра го превежда ей те така те: 

Смятаме, че здравеопазването трябва да бъде: на разположение, на 

достъпни цени, подходящи, достъпни и адекватни. Съгласен ли си? 

Така превеждат едни лица, които са изпаднали в умствена ремисия. Ерго, 

значи Гуглето транслейтърче е в професионална ремисия. 

Та така, оказва се, че при некои състояния ремисията е много, ама много 

вредна. 

 

31.01.2017 

Споделям този материал само като реплика на патреотите. Вместо да 

рогачеете срещу хората с инвалидност, защо веднъж не казахте, че 

ментетата-инвалиди (коректна политическа терминология - made in 

Bulgaria) всъщност са безкруполни ЗДРАВИ дебили, които за 10, 20 или 50 

лева ще стъпчат всеки. И защо не кажете още нещо, че една част от хората 

вършат тези безобразия, защото са принудени от условията на живот, 

които вие - политиците - сте създали с вашите решения, защитаващи 

вашите лични финансови интереси. 

(https://www.actualno.com/sofia/hiljadi-v-sofija-polzvali-za-parkirane-

invalidni-stikeri-na-pochinali-svoi-rodnini-news_590616.html) 

 

1.02.2017 

- Политиката касае придобиването и използването на властта. Това е 

сурова, безжалостна арена. Не е място за един крал. 

(...) 
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- Не чух да споменавате за морал в политиката, г-н министър-председател. 

Да не би да съм го пропуснал? 

- Моралът, сър, е монологът на нещастните и неощастливените, 

отмъщението на неуспелите, наказанието за тези, които са пробвали и са 

се провалили или които никога не са имали куража да опитат. 

М. Добс 

За да не се чудите, защо от политиката винаги ухае на клоака. 

 

2.02.2017 

„Опитвали ли сте се някога просто да отидете на лекар? Няма такова нещо. 

Има кардиолог, дерматолог, ендокринолог, гастроентеролог. Живеем във 

века на специализациите“. 

Кати Райкс 

Та понеже прочетох тази мисъл, като луд за тояга, се присетих за 

брилятната мисъл на Б. Брехт: „Тясната специализация в широкия смисъл 

на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата“. 

Та е те така, те. 

 

5.02.2017 

По повод на анализа на д-р И. Семерджиев за това, което е заварил в МЗ и 

за промяната на посоката на реформите в здравеопазването. За разлика от 

еуфорията, обхванал някои хора, аз ще си позволя дебело да подчертая 

още веднъж своя скептицизъм, като за пореден път напомня „некои 

съображения“ на западняци, защото ние само такива чуваме и разбираме 

(някои му казват на това чуждопоклонничество). Та ето мислите, които 

искам да ви напомня: 

„... нямам нищо против здравеопазване, съобразено с разумни разходи. 

Против съм обаче разходите да са това, което определя развитието на 

здравеопазването“. 

П. Клемънт. Процедурата 

*** 

„Пациентите, не лекарите и сестрите, са животът на болницата. 

Благодарение на тях съществуваме“. 

П. Клемънт. Процедурата 

*** 

„ ... бе решил да смени специалността си, за да избегне онова, което 

виждаше като приближаване на четирите конника на медицинския 
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Апокалипсис: здравните застрахователни дружества, контролираната 

медицинска грижа, невежото правителство и, както изглежда, 

безчувственото общество“ 

Р. Кук. Интервенция. 

*** 

Нашите политици не бива да прилагат пазарните принципи в областта на 

здравеопазването, което трябва да остане встрани от колебанията на 

пазарната конюнктура. Д-р Джером П. Касирър, сп. „Медицина на Ню 

Ингланд“, бр. 333, 1995, стр. 50. 

По Р. Кук. Заплаха. 

*** 

„Преди години ръководителите на болници се наричаха администратори 

и обикновено имаха медицинско образование. Но това беше по времето, 

когато основен приоритет на болниците беше здравето на техните 

пациенти. А днес всичко се гради според правилата на бизнеса и 

печалбата, затова не е чудно, че администраторите са се превърнали в 

президенти…„ 

Р. Кук. Заплаха. 

Та който може да мисли, да го направи. Който не може - да продължи да 

развява идеологеми. 

Защото аз знам, че 

„Няма милосърдие. Няма правосъдие. Когато парите говорят – смъртта 

слуша“. (Р. Кук. Криза, корица). И това е така, защото „Печалбата е на 

първо място, пациентите отсъстват от списъка на приоритетите“. (Лъдлъм 

Горещата конспирация) 

Е, прекрасна и спокойна неделя. И най-важното, не боледувайте. Защото, 

както посочва другаря Дж. Стиглиц, като се позовава на едно изследване, 

26% от семействат 

 

7.02.2017 

Когато глупостта говори през устата на възрастта понякога прилича на 

мъдростта... зависи от светло-сенките. 

Б.Ивков 

*** 

Нашите имена рисуват обещания в небето, които рядко се сбъдват. 

Парафраза по цитат от книгата на Е.-Е. Шмит „Одисей from Багдад“. 

Б.Ивков 
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*** 

Когато снегът в София започва да се топи, изпод него започват да се зъбят 

зурлите на свинете в кочината, в която се е превърнала душевността ни. 

Б. Ивков 

Извод от днешното пряко включено наблюдение на пътеписа: „До 

центъра на София и назад“. 

*** 

Сега, понеже сте приятелчета, преди да Ви изпитам, ще ви преговоря 

материала на бързо. И така: 

„След като за тая наука няма невъзможни неща, след като тя може да 

произвежда неизвестни величини от известните и от имагинерните да 

добива реални, тогава защо да не е възможно да разрешим и една такава 

задача: шофьорът на господин министъра на социалната политика е на 40 

години, три месеца и 12 дена, а мостът в град Квебек в Канада е дълъг 577 

м. Следователно, колко жълтъка трябва да се разбият в една супа с фиде за 

четирима души на различна възраст, като се има предвид, че ширината на 

коловоза на босненската теснолинейна железница е 0,70 м?“ 

Б. Нушич, Автобиография. 

Днес задачата е следната: какво е общото между София и Ямбол, а също и 

между лицата Б. Ивков и Ж. Янков? 

И понеже дори да сте умни колкото всезнаещия проф. Константинов, че и 

два пъти по-умни, няма да решите задачката, ще ви кажа. 

Общото между двата града и двете лица, взети заедно, е Министерство на 

здравеопазването. 

Абсурдно ли ви звучи? Може би тъпо? Може би ненормално? Каквото и да 

речете няма да сбъркате, Но след като днес, на моя домашен адрес, 

получих две - не едно, а цели две писма от тази институция, в качеството 

ми на Ж. Янков - председател на БСБББ-АС, за мен задачката си е съвсем 

резонна. 

Ало, менистъра на МеЗе-то. Вместо да търчиш от телевизия в телевизия и 

да ни обясняваш колко Чипса или познат още като Менгелето, е лош - това 

си го знаеме, щото от нашия гръб дереше кожляк - по-добре вземи да 

организираш един административен ограмотяващ курс под надслов „Как 

се изпраща кореспонденция без да направим институцията си за кашмер“. 

Па нема да е лошо и ти да се включиш. Ей така, за всеки случай. 

Айде чао от мене. Докато пак не съм налетел на некоя невъзможна 

абсурдност. 
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8.02.2017 

Оказва се, че има хора, които поставят знак на равенство между 

„реактивация“ и „заразяване“ - с хепатит В. След което се завихрят едни 

дълбокомъдрени медико-наукоподобни мисловни напъни, които само 

доказват, че тези хорица са изпаднали в трайна и неизлечима мисловна 

ремисия. 

*** 

Идеите за пазар, свободен от всякакви регулации, е социален дарвинизъм, 

доведен до абсурд. 

Б.Ивков 

*** 

Идеите за пазар, свободен от всякакви регулации, е социален дарвинизъм, 

доведен до абсурд. 

Б.Ивков 

*** 

Към всички ревматици с медицинско образование - като електротехника 

например. Имам въпрос: 

За какво служи гръбначния стълб? (И понеже няма да ми отговорите на 

толкова елементарно питане, аз ще ви река). 

Гръбначния стълб служи да не си носим задниците с тиранти. Освен това 

по него минават проводници, които снабдяват седалищата ни с ток, та да 

могат да хвърлят екскременти по разни други хора. И като се прекъсне 

някой проводник, става късо съединение и тогава се появяват т. нар. 

гръбначни болки. И ако не се подменят електропроводите, става страшно. 

Всички, които прочетохте тази образователна лекция ми дължите по 5 лева 

на скенер - заплащане на услугата и за подхранване на конспиративните 

теории на някои мислители в ремисия/или шеги на еволюцията (както 

предпочитате). 

Очаквам ако не друго, да сте коректни платци. 

*** 

Седим пред компа и мислим. Мислим и седим. 

Проблясък! Светкавица!Светлинен взрив - ма аз само седим бре. 

След тази титанична рефлексивна изява на интелекта ми, веднага реших 

да се включа в Армията на спасението на генерал Грантс - с 50 мл. (може и 

да са повече, не съм дребнав). 

За победата... 
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9.02.2017 

Ако тези данни са верни, то между 56,5% (относителния дял на лицата с 

най-ниска заплата) и тези 0,5% (с най-висока), съществува разлика 

(неравенство) от 16,7 пъти, т.е. почти 17 пъти. 233 пъти са повече лицата с 

най-ниска заплата спрямо тези с най-високи доходи. 

Поне според мен подобни неравенства са - меко казано - убийствени. 

За другаря Байрактаров от ПФ, са сълзлива история. 

 

 
 

*** 

Гледам, др. Сандъкова обещала безплатен транспорт. Що ли па се сещам 

за вица за мишката, бъчвата с виното и котарака: „Ти на пияна курва що 

верваш?“ 

*** 

По повод на материала на БТВ за майките на деца с увреждания и 

принудата да връщат пари, напомням един цитат на Мат Ридли от 

„Геномът“ 

„Беше установено, че британските държавни служители също страдат от 

сърдечни заболявания в зависимост от положението си в йерархичната 

стълбица. Изводите от едно продължително и обстойно изследване на 17 

000 британски държавни служители са почти невероятни. От 

положението, което човек заема в йерархията, може по-точно да се 

предскаже вероятността той да получи инфаркт, отколкото ако се има 

предвид това, че е затлъстял, пуши или е с високо кръвно налягане (...) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1211219052327365&set=a.144293872353227.29987.100003178455564&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1211219052327365&set=a.144293872353227.29987.100003178455564&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1211219052327365&set=a.144293872353227.29987.100003178455564&type=3
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Същият резултат беше получен и при изследване, включващо един 

милион служители на телефонната компания Бел през 60-те години на ХХ 

век... 

... съвременната наука... предпочита ново, нефизиологично обяснение, 

което е тясно свързано с външния свят – статуса, който заемате на 

работното си място. Състоянието на сърцето ви зависи от вашата заплата... 

при държавните служители нивото на кортизола зависи не от 

количеството работа, която те вършат, а от това до каква степен други хора 

ги командват... 

Фактът, че сърдечните болести са симптоми на липсата на възможност за 

контрол... обяснява и защо безработицата и зависимостта от социалните 

помощи толкова често са причина за заболявания. Нито една маймуна, 

колкото и високо в йерархията да стои, не е толкова безкомпромисна и 

неумолима при контролиране на живота на подчинените си, колкото са 

чиновниците от социалните служби...“ 

Струва ми се, че проблемът е по-скоро в политиците, които са създали 

условията социалните служби да са такива. В тях също работят майки на 

деца с увреждания. 

*** 

Отправям се към млекарницата на пазара в Красна поляна. Минавам 

покрай малка група младежи на 75+ (колко има след + така и не разбрах). 

Младеж и девойка се занасят - познават се има няма от 40-50 години. Тя 

обяснява на останалите как Т. Живов му бил дал златен медал. Той, 

ръсейки непрекъснато шеги, разбира се с богата еротична подтекстова 

тинктура, непрекъснато избягва въпросите й. В един момент тя го 

„заковава“ като пеперуда в хербарий: 

- Я кажи, кажи кой набор си? 

- Кой? Ми 30-ти съм. 

- Да бе, сериозно те питам! 

- 30-и съм. На, сметай. 

- Я нема да те купувам, та да те сметам... 

И така, в игри и закачки младостта преминава. 

 

10.02.2017 

На сайта на Топлофикация-София пише с големи червени букви, че в 

момента нямало аварии. Тогава защо нямам топла вода в кухнята се питам 

и съм изпаднал в тотално недоумение на местна почва. Засега поне 
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радиаторите са топли, но авариите са като грипа - заразни са. Като аварира 

една търъбъ на Цариградско шосе, след нея почват да аварират и другите 

търъби - от солидарност мейби. 

А може и някой комшия да прави нещо, някъде?! Ми тогава що тече водъ, 

студена, през търъбътъ за топлата? 

Преди време, за дълъг период, вечер редовно след 22 часа топлата вода 

изчезваше като дух, изпуснат от бутилката. Оказа се, че един комшия я 

спирал, защото от търъбите идвал шум и той не можел да спи. И как го 

чуваше този шум - не разбрах. Щото като го срещна и му река: 

- Добър ден, чичо ... - то ми казваше. 

- А не съм добре Божко, хич не съм добре... (За справка виж „Парижката 

света Богородица“ на др. В. Юго). 

Протокола от аутопсията мълчи по отношение на това, дали е спрял да 

чува шума, дали е оглушал още повече, или не е имало шум, или шумът е 

изчезнал 

Та сега съм в тежка дилема, към кого да адресирам еротичните си 

благопожелания към женската рода на... кого? 

Абе сичката майка на сичкото серсем в тая дръджава... 

*** 

Срещам една 4-степенна и една 3-степенна скала за лудост. 

4-степенната: 

1. говоря сам със себе си, 

2. споря със себе си, 

3. губя спора със себе си, 

4. не си говорим след това. 

3-степенната: 

1. говоря си сам, 

2. отговарям си, 

3. следя разговора с интерес. 

Аз като виден пара и пере фразатор ги систематизирах, анализирах, 

фризирах и т.н. и я докарах до 6-степенна скала: 

1. Дебатирам сам със себе си 

2. Оспорвам себе си и споря със себе си. 

3. За да не загубя спора, следя разговора с интерес и повишено внимание, 

4. След дебата не си говорим. 

5. Правя контент анализ. 
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6. На основата на анализа се подготвям за следващия вербален дуел със 

себе си. 

*** 

Още от сега да ви се представя: аз съм създателят, творецът, бащата на 

новия хитов през следващите 200 години жанр: социологическа 

фантастика. открил съм и една психична болест. 

Думата ми е за следното. Вчера имах гости от 2222 година. Та те след 3 

годишно къртвоско проучване открили, че аз съм създателя на жанра. Този 

велик факт бил засенчен от 2 222 български плагиата, присвоили си през 

годините тази титла. Но, истината все пак победила. И открили моят най-

велик бестселър. мегаселър и ли не знам още какво скромно прилагателно 

да употребя за своите прозрения, събрани в книгата ми: 

„913-и конгрес на ГЕРБ! Борисов преизбран единодушно за председател“. 

Книгата започва с фактологичната констатация: „За 22 дни след 

преизбирането Б.Б. в психиатриите на страната са регистрирани нови 2 

222 случая на свръх интелектуална кохезия“. 

В психиатрията това заболяване е известно като безкритично, 

безпрекословно съгласяване с мнението на вожда и доброволно поднасяне 

на тубичка с вазелин, последвано от усмихнато и възторжено свалне на 

гащите и продължителни опити да се стигне под, без да се свиват коленете. 

Заболяването също е открито от мене. И е неизлечимо, въпреки напредъка 

на българското здравеопазване. 

 

11.02.2017 

Няколко факта за четенето на книги: 

1) Четенето на книги ще те направи по-добър събеседник. 

2) Съседите никога няма да се оплакват, че твоята книга е твърде шумна. 

3) Можеш да си уголемиш бюста, но не и мозъка. Така че по-добре чети 

книги. 

4) В историята са познати случаи, когато книги са спирали куршумите. Да, 

книгата може да ти спаси живота. 

5) Динозаврите не са чели книги и как са свършили? 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208396680423763&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
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*** 

Човек е непостоянен в своето постоянство и постоянен в своето 

непостоянство. 

Човек е последователен в своята непоследователност и непоследователен 

в своята последователност. 

Затова човекът е прекрасен, красив в грозотата си и грозен в красотата си. 

Човекът - живот в своето единство от противоречия. 

Крайност в безкрая и безкрай в крайността. 

Човекът... 

Б. Ивков 

 

12.02.2017 

Често казваме: „Ще има какво да си спомняме на стари години“. А като 

остареем, сякаш на пук - склероза. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208396680423763&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208396680423763&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208403508754467&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208403508754467&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208396680423763&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208403508754467&set=a.2231628639394.2102627.1508225559&type=3
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*** 

„Който не е бил бунтар като млад, в напреднала възраст ще бъде свиня“. 

Юзеф Пилсудски 

Копирано от Марчин Йелец. 

*** 

Стара китайска поговорка гласи: 

„Ожени се за някой, който готви добре. Красотата преминава, гладът 

никога“. 

*** 

На следващите избори да гласуваме за Али Баба... Така поне ще сме 

сигурни, че разбойниците ще бъдат само 40. 

*** 

Молитва на дете: 

Господи Боже мой, 

дай дрехи на всички тези бедни жени 

в компютъра на тати. 

 

13.02.2017 

Бъдещата умница на дядо. Тук е почти на 2 години. Днес, след 7 години, 

биберона е заменен с артистични пози и мнения, почти нетърпящи 

несъгласие. Да ми е жива и здрава малката „професорка“. 

 

 
*** 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104540412900246&set=a.104540066233614.8748.100000328638355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104540412900246&set=a.104540066233614.8748.100000328638355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=104540412900246&set=a.104540066233614.8748.100000328638355&type=3
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„Оттук започва варварството Саад, когато човек спре да се разпознава в 

другия, когато определя някои хора за по-низши, когато подрежда 

човешкия род по йерархия и когато изключва някои от човечеството. И 

докато има „хора, които имат право“ и „хора, които нямат право“, ще има 

варварство“. 

Е.-Е. Шмит Одисей form Багдад. 

 

14.02.2017 

Нищо не можем да забравим в миналото. Всички рани и вини носим със 

себе си... до края на дните ни. 

Б.Ивков. 

 

16.02.2017 

Недоволството на всеки народ се натрупва с времето. И колкото по-голямо 

е това недоволство, толкова е по-малка вероятността в него да има 

несправедливост. 

Б.Ивков 

*** 

„Наивна жена си Анастасийо, да не река проста...“, 

„О, Анастасийо, проста жена си. Проста си се родила и проста шъ си 

умреш и след второто произшествие“ 

„Един човек моиш да го подкупиш и с едно великденско яйце, стига да 

знайш кога, защо и как го подкупваш“. 

реплики на Григор Вачков от филма „Темната кория“. Нема да е зле ако 

некои ора го изгледат наново филма. Па ако има до тех и некой да им 

обяснява като какво искат да рекат героите, цена нема да има. 

 

19.02.2017 

Дефиниция на понятието „нищо“: 

„Нищо е налъм без дървото, каишката и пироните“. 

(дефиниция от зората на занаятите) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208463521334744&set=pcb.10208463532455022&type=3
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20.02.2017 

Колкото човек е по-празен духовно и интелектуално, толкова повече си 

осмисля живота с живота на другите. 

Б.Ивков 

 

21.02.2017 

„Но тези идеи, усещания или халюцинации имаха и своята добра страна. 

Те превръщаха чуждата болка в лична памет. Превръщаха болката, която 

е продължителна, естествена и винаги надделява в лична памет, която е 

човешка, краткотрайна и винаги се измъква. Превръщаха страховития 

разказ за неправди и издевателства, несвързан вой без начало ни край, в 

добре построена история, която неизменно включва възможността за 

самоубийство. Превръщаха бягството в свобода, дори ако използваш 

свободата само за да продължиш да бягаш. Превръщаха хаоса в ред, макар 

и с цената на това, което обикновено наричаме здрав разум“. Роберто 

Боланьо. 2666. 

*** 

Властта при капитализма (в България) и по същото време при социализмва 

(в СССР). 

„Едно време дядо поп и даскало се караа, караа — щеа очи да си изповадят, 

а сега от них по-големи приятели и у околията нема. 

Караа се они по две причини, да кажем: даскало мразеше попо, че не пие, 

попо мразеше даскало, че блажи. Па като зафана попо да пие, и они се 

сдобриа, та зеа заедно да блажат. 

Нали рекъл некой: „Сговорна дружина и у петок блажно руча“ — те и они 

така. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208463522054762&set=pcb.10208463532455022&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208463522054762&set=pcb.10208463532455022&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208463521334744&set=pcb.10208463532455022&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208463522054762&set=pcb.10208463532455022&type=3
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У селото има три кметове, двамата са у затворо — третио че иде, като 

дойдат они да го заместят“. 

Елин Пелин, Ветаро. 

**** 

„През последните две години във „Ворошилов“ се изредили трима 

председатели: единия го прибрали за кражби, втория за морално 

разложение на малолетни, а третият, който бил пратен да заздрави 

обстановката, отначало я позаздравил малко, а после, като се запил, пил, 

докато не пропил личните си вещи и колхозната каса и до там го докарало 

това пиене, че един ден в пристъп на делириум тременс се обесил в 

кабинета си, като оставил бележка само с една дума „ех“ и три удивителни. 

Никой не разбрал като какво значи туй „Ех!!!“. Колкото до тукашния 

председател, и той пиел без мярка, обаче все имало нещо да го крепи“. 

Владимир Войнович, Животът и невероятните приключения на войника 

Иван Чонкин. 

Та да ви река нещо, ако не сте челе, да земете да четете за другаря войник 

Чонкин, ама да не седате с книгата без да сте си вързале пампери, оти че 

се намочате от смех. 

Е хайде от мене толкоз, другото от другаря Войнович. 

 

22.02.2017 

В самолета. Възрастен пътник е настанен до врата. След като всички са се 

качили на борда и стюардесата я затваря, възрастният мъж се обръща към 

нея с въпрос: 

- Дали няма да ми духа по време на полета? 

 

23.02.2017 

Излезе от печат „Сборник доклади от IV Национална конференция - 21–

22 Октомври 2016 г., НБУ:“Биоетика и биоправо – модерни практики и 

политики на бъдещето”. 

В него е отпечатан моят доклад на тема: 

„Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него...“. (Основни 

характеристики на хроничните ревматоидни заболявания през призмата 

на биографичните микронаративи на лицата с ревматоидни 

заболявания)“. 

Благодаря на издателя - НБУ, на редакционния съвет и на съставителите 

за оказаната ми чест. 
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Дължа специална благодарност на гл.ас. д-р Стоян Ставру за 

възможността да участвам с моя разработка в работата на тази 

изключително интересна конференция. 

На добър час на Сборника! 

 

24.02.2017 

Като видя книжарница и ставам като луд с картечница. Ей на, днес си 

купих „Голямото разделение“ на Дж. Стиглиц. Ама като не вервам аз на 

др. Байрактаров, че социалните неравенства са сълзлива история - има-

няма като индийска мелодрама, така ще да е. А имаше и едно „книжле“ на 

др. Мишел Фуко - и до сега нямам идея как не го купих. 

И сега вместо да се тръшкам, че съм нарушил собствената си забрана да не 

минавам покрай книжарница на разстояние най-малко под 50 метра, аз се 

хапя за седалището, че не „презаредих картечницата“ с още 32 лева. 

Абе, дали не съм за психиатър? 

 

5.03.2017 

Един цитат от текст, писан в средата на 80-те години на миналия век. Не е 

предназначен за хора с анкилозирала или липсваща мисловна дейност. 

Текстът звучи „болезнено“ познато и актуално и днес. 

„Още през XVIII век френският философ Ламетри в известната си работа 

„Човекът-машина“ нарекъл хората „пълзящи във вертикално положение 

машини“. Разбира се, в светлината на данните на кибернетиката, 

физиологията, биологията и медицината трактовката на човека, 

предложена от Ламетри, е претърпяла определено изменение. В 

качеството на основна концепция в много науки, включително и 

психологията, започнал да се използва модела на човека като робот. Още 

повече, че образът на машината, проявяваща се в кибернетическото 

облекло на робота, се оказал доминиращ в научното мислене за човека... 

Берталанфи... се обявил против разбирането на човека като машина, която 

може да бъде програмирана за определени действия и поведение на 

хората като реакция на организма на стимули, подавани отвън. ... 

Берталанфи отхвърлил като хуманно неприемливи теориите с 

бихевиористки и психоаналитически подтик. От гл.т. на Берталанфи 

подобни психологически теории не само не дават научно обяснение за 

природата на човека като уникално същество, но по-скоро съдействат за 

неговото превръщане действително в машина, в послушен автомат, 
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подчинен на логиката на „паричната философия“ и функциониращ в 

съответствие с изкуствено натрапените му потребителски ориентации в 

„кибернетичното общество“. Самата психология се превръща в едно от 

ефективните средства за манипулация на човека, а с помощта на различни 

психологически прийоми се осъществява дехуманизацията на хората. 

Според Берталанфи човекът вече в голяма степен се е превърнал в 

„умствено недоразвит натискач на копчета или обучен идиот, т.е. 

висококвалифициран в една специалност, но във всички други отношения 

представляващ само част от машината“. Такива са резултатите от 

разбирането на човека като модел на робот. 

Лейбин, В. М. Системные исследования и символическая концепция 

человека. 

 

1.03.2017 

Чонкин се беше унесъл в мисли. Мислите му бяха различни. Беше 

наблюдавал живота внимателно, вниквал беше в законите му и бе разбрал, 

че лете обикновено е топло, а зиме е студено. „А ако беше обратното – 

мислеше си той – лете студено, а зиме топло, лятото сигурно щеше да се 

казва зима, а зимата – лято. После през ума му мина друга мисъл, още по-

важна и интересна, но той веднага забрави каква точно беше и все не 

можеше да си я спомни. И мисълта за изплъзналата се мисъл го мъчеше.  

В. Войнович. 

ЧБМ 

 

6.03.2017 

Молитва на жената при влизане в магазин: 

„Боже, дай ми сили да купя само това, за което съм дошла“! 

 

7.03.2017 

„Да размишляваш за смъртта значи да размишляваш за свободата. Който 

се е научил да умира, той се е отучил да бъде роб. Готовността ни да умрем 

ни избавя от всяко подчинение и принуда. Няма никакво зло в живота на 

този, който добре е разбрал, че лишаването от живот не е никакво зло“. 

Мишел дьо Монтен. Опити, том 1. 

„...понякога величието се състои в това – да живееш“. 

Мишел дьо Монтен. Опити, том 2. 
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„...физическата болка притежава властта да разрушава света на личността, 

нейната индивидуалност и нейния глас“ 

„Изтезанието е суров опит, който малцина са изпитали. Хората обаче, 

страдащи от особено мъчителни болести (особено с хроничен характер), 

могат да преживяват нещо подобно, в този смисъл, че живота се редуцира 

до болката и че живота, който се състои само от болка, безспирна и 

безперспективна, представлява сам по себе си съвършено друга форма на 

съществуване, в сравнение с тази, която е известна на здравите хора и се 

възприема от тях като полагащ им се“ 

Когато физическата болка ни отнема всички жизнени сили, то ме 

заплашва не само изолация и самота, отделеност от всичко, което ме 

заобикаля. И не само защото целият свят се свива до една-единствена 

точка: натрапчивата реалност на болката превръща светът в място за 

страдание и в нищо друго, превръща страданието в мой единствен свят. 

Когато тялото се превръща в източник на болка, то стеснява рамките на 

моето съществуване, аз губя усещането, че друг човек може да ме разбере, 

че аз означавам толкова, колкото и той. Сега аз със своята болка се намирам 

от едната страна, а всички останали, които не изпитват болка, – от другата 

страна. Колкото повече се сливам с тялото си, изпитващо страдание, 

толкова повече се отдалечавам от всички останали хора с всичките им 

проекти в обкръжаващия свят отвъд пределите на моето тяло и неговата 

болка“. 

А. Ю. Ветлесен. Философия на болката. 

Коментар: каквото имах да кажа, го казах с думите на Монтен и Ветлесен. 

*** 

Велик композитор, Велик изпълнител! 

Велика музика, Величествена природа. 

Радост за духа на скитника между звездите... 

https://www.youtube.com/watch?v=B1qAoAWY5kw 

 

8.03.2017 

Музиката на словата е скрита в нашите способности да композираме 

емоции и чувства в другите. 

Б. Ивков 

*** 

Докато ни има в паметта поне на един човек - живеем. 

Б. Ивков 
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*** 

Убийството на живот в името на Бог е политика, а не религия или вяра. 

*** 

За да бъдеш самотен трябва да имаш прекалено много свободно време. 

Б.Ивков (парафраза по Я. Вишниевски) 

 

9.03.2017 

Единственият доказано здравословен наркотик, са книгите. Б.Ивков 

 

17.03.2017 

МЪНИЧКО ЗНАНИЕ НИКОГА НЕ Е ИЗЛИШНО 

Хората с хронични заболявания и хронична физическа болка, които четат 

и се интересуват от новостите в медицината, не губейки надежда, че ще 

бъде открит лек и за тях, често четат, че дадено лекарство е било 

изследвано чрез двойния сляп рандомизиран плацвбо-контролиран 

метод. Четат и най-често вероятно си казват: „Добре де, не е ясно, какъв е 

този метод. Важно е, че по някакъв научен метод са изследвали 

лекарството и са установили, че...“. 

Ето какво трябва да се разбира и знае, когато става дума за този метод. 

„Двоен сляп рандомириран плацебо-контролиран метод е начин на 

клинично изследване на лекарства, при който на участниците не се 

съобщават важните детайли на провежданото изследване. „Двойно сляп“ 

означава, че за това кой с какво е лекуван, не знаят нито приемащите 

лекарството, нито експериментаторите, „рандомизиран“ означава, че 

разпределението по групи е случайно, а плацебото се използва, за да се 

покаже, че действието на препарата не се основава на самовнушение и че 

даденото лекарство помага по-добре, отколкото таблетката без 

действащото вещество. Този метод пречи на субективното изкривяване на 

резултатите. Понякога на контролната група се дава друго лекарство с 

вече доказана ефективност, а не плацебо, за да се покаже, че лекарството 

не само лекува по-добре, отколкото нищо, но и превъзхожда аналозите“. 

Източник: https://indicator.ru/article/2017/03/10/detraleks/ 

А в материала за детралекса, използван за лечение на заболявания на 

вените, можете да научите още много. Разбира се ако знаете руски език. 

От мен толкоз. Приятно четене. 

 

 

https://indicator.ru/article/2017/03/10/detraleks/
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11.03.2017 

Политиката е такова нещо, в което никой порядъчен човек не трябва да се 

намесва. Lucy Maud Montgomery 

 

13.03.2017 

Разходите за здраве са причина номер 1 за фалит на семействата и хората 

в САЩ. И няма никакво значение, че имате здравна осигуровка. Изобщо 

мам си джейс по амерички. Сега вече и във всеки бългериан таун, дъ гъ... 

*** 

Докато пиша едно наръчниче за ората, дето сами си навират юлара да 

бъдат само и единствено пациенти, което има за цел да ги научи как сами 

да си тургат диагнозата - едва ли не или почти, ме осени една гениална 

идея, достойна за нобелова награда по... (а сега де) философия на 

българското здравеопазване. 

Става дума за следното: 

Когато КЛИЕНТЪТ (демек пациентът) не е доволен от ЗДРАВНАТА 

УСЛУГА (демек здравната грижа), предоставяна му от ЕДНОЛИЧНИЯ 

ТЪРГОВЕЦ (демек лекарят), на територията на ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ 

(демек ДКЦ, болница и др.п.), вината е КОМПЛЕКСНА. Тя е и в клиента, 

и в едноличния търговец, но най-вече е в държавата и в МЗ - създатели 

условията за организация и извършване на търговската дейност (демек 

организацията на здравеопазването), регламентирана в ТЪРГОВСКИТЕ 

ЗАКОНИ (демек онези, които регламентират отношенията, свързани със 

здравето, извън Търговския закон), които условия подлагат на силен 

натиск и принуда едноличния търговец (лекарят) да „дои“ клиента си 

(пациента). Така се възраждат и почти изчезналите селскостопански и 

животновъдни дейности - стригане, доене и др.п. 

Резултатът?! Първенство в смъртността - и то в предотвратимата и 

преждевременната смъртност, „взрив“ в процеса на инвалидизация, и 

какви ли не още позитивни явления и социални екстри. Дори предсрочни 

избори. 

И така, да живее свободния пазар и опазаряването на здравеопазването. 

Смърт на неплатежоспособните клиенти. 

Абе, къде ми е Нопбеловата награда?!!! 
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14.03.2017 

Колкото по-малко тълкования са необходими, за да бъде прилаган един 

закон, толкова той е по-добър. 

Закон! 

Б.Ивков 

Горното може да се формулира и така: Равнището на закона е обратно 

пропорционално на броя на неговите тълкования в процеса на 

прилагането му. 

Закон! 

Б. Ивков 

 

16.03.2017 

„Лекарската етика принадлежи към най-важните въпроси, разглеждани 

по време на II Конгрес „Здравни предизвикателства“, защото ако 

моралните норми не бъдат съблюдавани и подкрепяни от лекарите и 

стоматолозите, то разговорът по другите въпроси губи смисъла си“ – е 

казал Мачей Хаманкиевич, председател на Висшия медицински съвет в 

Полша. 

В България, в сферата на здравеопазването, всичко (в т.ч. и медицинската 

етика), което излиза извън рамките на печалбата и икономическата 

рационалност и ефективност, губи смисъл. Не че поляците са цъфнали и 

вързали, но поне се опитват да направят нещо. Ние също - опазаряваме се 

и се обезчовечаваме. 

 

20.03.2017 

„... Сега е по съвсем друг начин и да бъдеш професор има смисъл само в 

този случай, ако си и още някой: чиновник, депутат или, да речем - 

директор на театър. Днес не си заслужава да ставаш просто професор“... 

Тъжната истина не само за руските наука и образование. Подобна е 

ситуацията и у нас. 

Страхотен текст, заради който авторката е била привикана на разпит. Тук 

на руснаците никой не е в състояние да им отнеме жълтата фланелка. Но 

да не забравяме, че пък ние българите си имаме ГЕРБ, а от тях световни 

рекорди по кретенизъм трябва да се очакват непрекъснато и във всяка 

област, особено когато се разтегля маркуча в пресечена местност. 

*** 
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Ако си се съгласил да плуваш в море от л*на, не се оплаквай, че не мирише 

на скъп парфюм. 

*** 

„И един съвет от мен. Не подлагайте на проверка „дължината на 

коридорите“ на българското здравеопазване. Територията на пустинята 

Сахара, както и проблемите, с които можете да се сблъскате там ако 

случайно попаднете в нея, са нищо в сравнение с това, което е в състояние 

да ви предложи родната ни здравна система“. 

Очаквайте утре в блога ми: 

ВЪПРОСНИК ЗА ЛУПУСА ИЛИ КАК ДА СЕ РАЗБЕРЕ ИМА ЛИ 

ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС 

ЕРИТЕМАТОЗУС? 

Пожелавам Ви изпълнено с трепети (не)очакване... 

 

22.03.2017 

Заслужава си всяка секунда, всеки миг... 

Не можах да присъствам на живо - възрастта и болестта започват да 

предявяват все по-големи претенции. Но успях да гледам на живо тази 

чудесна инициатива. 

Приказки... малки, чаровни светове, побрали в себе си човешки съдби. 

Социални светове, в които се потапяш и от които излизаш обогатен, по-

добър, по-обнадежден... 

Приказки... за пораснали деца, за живота с неговия пъстър, понякога 

болезнен, понякога странен, понякога вълшебен калейдоскоп. 

Приказки... в подкрепа на хората с възпалителни автоимунни 

заболявания. И те, тези приказки, тези слова, се оказват най-лековитите, 

най-потребните за човека. Балсам за изтерзаната от болка и несигурност 

душа. Слова, които лекуват, прераждат и те тласкат към утре. 

Приказки... които ти позволяват да усетиш най-висшата човешка 

потребност: потребността да си потребен. 

Благодаря на всички: организатори, автори, актьори, музиканти, лекари и 

хора с ревматоидни заболявания, които направиха възможен този празник 

на душата, за възможността да пребродя толкова прекрасни светове. 

Понякога, за да бъдеш Човек и да дариш мъничко надежда и щастие, е 

необходимо само... само да изречеш една добра дума. 

Благодаря Ви. 
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23.03.2017 

Няколко добри думи от приятел, гласът на китара разказващ за любовта, 

слънце и... вече съм щастлив. 

Хубав ден на всички. 

*** 

С кютане не стае, кютек требе. 

*** 

Сигурно съм изперкал тотално. Ама като гледам „некои съображения“ на 

некои фейсбук сърфери, ми иде да се уапя там дето не се стигам. 

Доколкото моем да помним, мислим да съм ви разказвал за един от двамата 

основни герои на Карл Май - Поразяващата ръка и Винету. Те тука иде реч 

за първия, известен у арабския свет като Кара Бен Немзи (или нещо 

такова). 

Та от всичките ми детски приключения с другаря Поразяваща ръка, едно 

се е вдълбало в това, дето ми викат некои учени глави памет. Та значи 

попада другара кара Бен Немзи в еднъ шатръ на бедуини, които го 

гощават с агниешко (ма тлъсто та знайл ли се) с ориз. И сред тези серсеми 

в бяло най-висш знак на уважение към госта е да загребат от общътъ тъвъ 

в мръсната си шепа едене, да го лапната, да го сдъвчат, да го изплюят в 

същата те тая шепа и да ти го пляснат в устъта - щот си гост значи. 

Е, та некои фесйбук сърфъри очакват същото по отношение на 

информацията. Ама най не ми било информацията, ама най не било 

търсенето, четенето и осмислянето й. А най ми било мързело и не 

моженето да се мисли. Щото като питаш нещо, от въпроса ти става ясно 

колко много те мързи, или колко много си ТЪП. 

Аз се стегам много, когато иде реч за здравето на питащия. Абе ей, 

оланкооолууу, като тебе те мързи да се погрижиш за здравето си, що чекаш 

и тормозиш другите они да мислат вместо тебе - да ти наврат сдъвканото 

едене в кратуната. 

Се едно сега да ви питам: аз като пием ракия и не ручам оти тавана ми 

слаза под седалището? Или като изпием шеше ракия па същото се случва. 

Четете бе ора, четете и мислете. Па ако нещо не моете да разберете - те 

тогава питайте. Ама не питайте за това дето мое го прочетете и да го 

разберете. 

Та те така, те. Вместо да работим, язе се тръшкам заради тъпнята на некой 

си. И както беше рекъл един ама бааааая мо умен от мене древен гръцки 

чиляк, наказвам себе си, заради простотията на некой си. 
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Което значи, че и аз съм проз и от него. 

Айде чао и... четете, па ако можете баре се опитвайте да мислите. Почва се 

с 5 секунди на час и постепенно се стига до 60 секунди на ден. Казват, че 

това облекачавло малко живота. Може, не знам. 

*** 

В банковата ми карта цари тиха пустота. Знаех си, че не трябва да взимам 

решение да гласувам. 

 

24.03.2017 

Промених решението си - няма да гласувам. И ето, днес, банковата ми 

карта се изпълни със съдържание. 

Сивата тиха пустотата изведнъж се превърна в многоцветна, шумна 

джунгла, от която се появяваха, все още усмихнати, лицата на хищниците 

- банки, Топлофикация, ЧЕЗ, М-Тел и ... 

Реших да се Узонирам и скоро след това попаднах в едно безкрайно, 

огряно от бяло-жълта топла светлина, пъстроцветно поле от червени, 

сини, зелени, жълти, лилави... макове. А в далечината виждах очертанията 

на един прекрасен замък, над портите на който бе изписано: „Светло 

бъдеще“. 

Над тази пасторална картина ясно и релефно се извисяваше Зевс във 

формата на централна софийска сграда от 19 в. 

Всеки, който погледнеше към Зевс се превръщаше в овчица и с весела, 

бодра стъпка се запътваше към... Светлото бъдеще... 

Събудих се. Действаше вторичния ефект на Узонирането - от главата ми 

излизаше в галоп конницата на Будьони и препускаше през тихата 

пустота... 

*** 

Да се дефинира инвалидността е трудна изследователска задача. 

Всички днешни напъни на политици и експерти за „реформи“ (всъщност 

фасадни промени с цел икономия на средства) изобщо не се обръщат към 

дефиницията на понятието „инвалидност“ и не могат и не оценяват 

важността на този акт. 

И за да не си мислите и вие, че няма никакво значение как се дефинира 

едно понятие в даден закон - това, че ни се струва, че ни е ясно какво 

означава то съвсем не означава, че наистина ни е ясно - ще цитирам две 

дефиниции. А вие сами си правете изводите. Ако можете. 
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Дефиницията в сега действащия Закон за интеграция на хората с 

увреждания: 

Допълнителна разпоредба: 

§ 1. По смисъла на този закон: 

1. „Увреждане“ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, 

във физиологията или в психиката на даден индивид. 

2. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) „Човек с трайно 

увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 

психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява 

дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което 

органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена 

работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 

50 на сто. 

Дефиниция, предложена от мен преди 10 години: 

„Инвалидността е система от био-социални процеси, явления и състояния, 

породени от организацията на обществото и/или наличието на 

физически, сензорни, умствени и/или психически увреждания на 

индивидите. Инвалидността става социален факт, когато в процеса на 

социалните интеракции между отделните актьори и социума, социалните 

условия и организацията на обществото придобиват характера на 

различни по вид, тежест и продължителност на действие биологически, 

икономически, социални, психологически, информационно-

комуникационни, архитектурни, транспортни и др. бариери, които 

затрудняват и ограничават възможностите на индивидите да извършват 

своите основни житейски дейности и да изпълняват присъщите за дадена 

възраст, пол, образование и квалификация социални роли, в съотвествие с 

правните и социални норми на обществото“. 

Тази дефиниция е придружена с още две - едната допълваща горната, а 

втората дефинираща понятието „инвалид“: 

„Инвалидът е личност с всички права и задължения, с които се ползват 

останалите граждани. Той е поставен в затруднена ситуация и е 

заобиколен от икономически, социални, психологически, архитектурни, 

транспортни и др. бариери, които не може да преодолява като другите 

граждани, поради превръщането на елементи от условията на живот и 

организацията на обществото в такива бариери и/или от наличието на 

физически, сензорни, умствени и/или психически заболявания, 

увреждания, осакатявания или недъзи. Това трайно затруднява, 
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ограничава или прави невъзможно извършването на основни житейски 

дейности и/или изпълнението на присъщите за дадена възраст, пол, 

образование и квалификация социални роли, в съответствие с правните и 

социални норми на обществото“. 

Б.Ивков (2007) ПОНЯТИЯТА „ИНВАЛИДНОСТ“ („УВРЕЖДАНЕ“) И 

„ИНВАЛИД“ („ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ“) - НАИМЕНОВАНИЯ И 

ДЕФИНИЦИИ (Социологически аспекти). 

Давам си ясна сметка, че тези дефиниции са доста тромави. Днес 

използвам усъвършенствана дефиниция. 

Но разликата във философията и разбирането на инвалидността в двата 

типа дефиниции - законовата и предлаганата от мен, е очевидна. Но само 

за този, който иска и може да мисли и гледа. 

Дефиницията на понятието „инвалидност“ е изходният пункт на реални 

реформи в публичните политики в сферата на инвалидността. Всеки друг 

подход е имитация на реформи, на която сме свидетели пред последните 

десетилетия. 

 

25.03.2017 

Интелигентността може да бъде оценявана на базата на много критерии. 

Един от тях е владеенето на чужд/и език/ци. НЕ-интелигентността - 

проявявана публично във Фейсбук - и НЕ-уважението към собствената си 

родина, народ, език и култура, е публикуването на чуждоезични 

афоризми, максими, сентенции и материали без превод и/или кратко 

резюме на родния ни, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 

Не мога да питая други чувства, освен безразличие, към подобен род 

индивиди и към тяхната дейност в тази социална мрежа. 

Независимо, че съвременните технологии ни предоставят възможности да 

си преведем ако не достатъчно добре, то поне приблизително и да уловим 

смисъла на даден текст - има достатъчно много и не лоши електронни 

„преводачи“. Дори текстове на китайски, арабски, японски... 

Да публикуваш текст на чужд език, па бил той и английски, без превод 

или анотация, е процес на елитаристка сепарация и сегрегация на 

сънародниците ти. Поне аз не уважавам подобни псевдо интелектуални и 

езиково-дискриминационни действия. Да не говорим, че подобни хора 

явно демонстрират пренебрежение към родния език, благодарение на 

който са се изградили като личности, па макар и - поради казаното по-горе 

- доста съмнителни. 
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Та нали, като публикуваш нещо в социалната мрежа, то се осмисля и 

придобива значение, едва след като бъде прочетено от възможно най-

голям брой хора, които ги свързва на първо място БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. 

Сред приятелите ми има интелектуалци и учени, които уважавам дълбоко 

и ценя много по редица причини, едната от които е, че никога не забравят 

да преведат или да обяснят накратко, за какво става дума в текста, който 

публикуват и който не е на български език. 

Не поучавам и не давам акъл на никой. Просто споделям една „малка“ своя 

лична болка. Болката от погазването на родния език, на БЪЛГАРСКИЯ 

ЕЗИК. 

*** 

Денят за размисъл винаги е общонационален празник на битовия 

алкохолизъм. 

*** 

От избори на избори ставам все по-аполитичен. Изобщо не обръщам 

внимание на дивотиите, с които ме заливат политическите реклами от 

различен вид и калибър. И тази рекламна, пардон, предизборна 

кампания, е същата като и всички останали. И понеже днес е ден за 

размисъл реших да Ви поднеса основното - и философско, и 

социологическо - обобщение за това, какво ни обещават кандидатите за 

високи заплати и 4 годишен мандат на дембелене, нехайство и 

безотговорност. 

Общото във всички платформи, политически пристрастия, лозунги, 

крамоли и т.н., и т.н., може да се резюмира до следната култова фраза на 

героя на В. Войнович Гладишев, виден селски учен, секунди след като в 

селото хората са научили за нападението на хитлерова Германия над 

сталиновия СССР през 1941 г. 

„Абе съседко, я дай малко вестник да си своя от твойта махорка, че съм си 

забравил кибрита“. 

(Войнович, В. (1991) Животът и невероятните приключения на войника 

Иван Чонкин. Издателство „Народна култура“, София). 

Хайде, със здраве. А вие мислете, мислете и си опичайте ума дето го 

нямате, щото ако имахме акъл нямаше да сме на тоя хал. Аз отивам да 

празнувам националния празник на битовия алкохолизъм. 
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26.03.2017 

Бах ти трагедията. И сега ще трябва да живея решения, произтичащи от 

„волята“ на тези индивиди. 

Днес избираме за убавата партия – ВИДЕО - 

https://www.dunavmost.bg/Bulgaria/Video/80367-dnes-izbirame-za-

ubavata-partiya 

*** 

Аз съм позитивен човек. И ей на, в тези трагико-комични изборни 

резултати съзрях светъл лъч надежда. Надежда във волята на българина. 

Цяло щастие е, че в Парламента влиза др. Марешки - виден български 

фармако-петролен магнат. И си седя сега и си размишлявам (за учените 

ми приятели - рефлексивно възприемам реалността). 

Та да си дойдем на думата. като виден фармацевт и бизнесмен, др. 

Марешки ще изпълнява и ролята на здравен цербер за всичките 239 

депутати - ще следи дали редовно си пият лекарствата. И ха некой покаже 

и най-малкия симптом, че не го прави той веднага ще се погрижи тази 

народо вредна изява да бъде заличена, като достави нужното лекарство на 

провинилия се. И не защото др. Марешки е виден хуманист, а защото е 

фармакотърговец от световна величина и има интерес всички депутати да 

си пият редовно хапчетата. Келипир ще рече. Ама не само за него, а и за 

народа. 

Така че очаквам поне да спрем да копаем дъното. 

Другарю Марешки, цял един народ в тебе с трепетна надежда гледа и на 

теб се уповава, даже неговата лудост, умствена увреденост и слепота да 

излекуваш. Дано не се прекършиш от такава отговорност. 

*** 

Смело крачим - с воля, патриотизъм и много цветя - към хаоса. Честито! 

*** 

Прогноза за времето на 27 март: 

температура - -22,3 по Целзий 

вятър – ураганен 

снеговалеж – обилен 

поледици - отвсякъде и във всичко. 

Прогнозата е на база изборните резултати и е изготвена от: 

Логорейко Празнодумчев - политоог-синоптик и 

Вяра Прогнозова - синоптик-политолог. 

Честито на подхлъзналите се. Пирогов е Ваш! 

https://www.dunavmost.bg/Bulgaria/Video/80367-dnes-izbirame-za-ubavata-partiya
https://www.dunavmost.bg/Bulgaria/Video/80367-dnes-izbirame-za-ubavata-partiya
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*** 

Току що видях, че някой от Катар е посетил блога ми. Така навалицата от 

Катар за 4 г. се увеличи 100% - от 1 на 2 посетители. И това в дена на 

изборите... грандиозен успех, нали? 

*** 

По повод написаното от Ясен, Бури и Жана. 

Вижте сега момичета и момчета. Няма защо да се плашите. Аз съм вече 

стар човечец и в мене може да има още хлебец, ама салам вече няма. Казвам 

ви го това, защото и великите писатели допускат гафове - поне според мен 

де. Ето ви пример. 

Чета си аз „Мъжът от Константинопол“ на другаря португалец Ж.Р.Д. 

Сантуш, и попадам на следното описание: 

„Валията се разхождаше... в едната си ръка въртеше бастун, а в другата - 

запалена пура. На главата му гордо се мъдреше червения фес, а лицето му 

руменееше от благоденствието, което се полагаше на такова богатство. 

Водеше жена си под ръка...“ 

А сега де - казвам си - този Валия голям фокусник. Хем бастун върти, хем 

запалена пура държи, хем подмишкосал жена си. 10 пъти го четох, 

представях си го и не и не, и не. Не ми се връзва някак си. 

И го заподозрях - др. Сантуш. Заподозрях го в манифактура. Само при нея 

може да стават такива гафове. 

И да знаете, че вас тримцата много Ви обичам, ценя и уважавам, защото 

сте човеци и умни млади хора. Де да имаше повече като Вас. 

*** 

Убедих се. Моят Фейсбук страда от старческа деменция. Едно и също 

съобщение ми показва по няколко пъти. Само не знам това като намек ли 

да го приема...!!! 

*** 

Като гледам предварителните резултати възниква в мене един 

фундаментален въпрос и стигам до един фундаментален извод. 

Оти ручаме жабетата? 

Било, каквото било, от утре нататък, как си е било? 

Ех, българино, българино, ти си непоправим идиот. Тегли си хомота и 

баре не се оплаквай, че изедниците ти те опъват непрестанно. Та нали ти 

си избираш точно тая участ! 

*** 
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Ей, това младите, сте велика работа. Ясен Ковачев си нема работа и ме 

бъзна като конска муха магаре под опашката и в ден, в който не се мисли, 

ме вкара в мисловен колапс, от който излязох с титанични усилия. 

Знаичи, Ясенчо ми сервира една сложно-системна знакова метафора, 

която ме въведе в дълбок размисъл. И след като приложих многопластов и 

многоаспектен рефлексивен, структуро-системен, дискурсивно-

парадигмален, с елементи от теория на сложността, контент анализ, 

разгадах скритото, дълбоко метафорично послание, носещо огромно 

знание и значение на сложния системен знак: 

ДИСКРИМИЛИЦИОНЕРИЗАЦИЯ. 

Ето и резултатът от анализа. Става дума за неполитическа и 

неидеологизирана метафора, с която се разказва за титаничната битка на 

милиционера/полицая/пожарникаря с дисковата херния, с помоща на 

Космо-диск, предизвикана от наднормено тегло. Един от възможните и 

водещ до трайна ремисия резултат е минерализацията на междудисковите 

пространства - гръбначни и мозъчни. 

Постигайки този резултат, милиционерът, полицаят, пожарникарят - 

особено този, който е и овластен, попапда в незавидната ситуация на 

неравнопоставен с равните нему, т.е. превръща се в пръв между равните. 

И понеже е минерализиран, не може да се наведе надолу и започва да 

живее в свой си свят - светът на дискримилиционерското равенство, което 

иначе е неравенство. 

Абе, какво исках да кажа?!А, да. Значи, аз днес май нема да гласувам, щото 

мисля, т.е. на работа съм. 

*** 

Смяната на часовото време изобщо не означава смяна на статуквото, 

особено за статуквованите. 

*** 

Разликата в обещанията и действията на политиците е толкова голяма, че 

дори времето застудя. 

*** 

За утре, понеже е ден за гласуване, а не за мислене, съм ви приготвил малко 

вицове, тип „Нова златна решетка“. 

Мислете за мен и моя блог, като за правилния избор. 

 

28.03.2017 

Б.Б. се оказа представителна извадка на 80% от BG народонаселението. 
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*** 

Родна реч, омайна, сладка... 

Да използвам случая и аз да дам една безплатна обява: 

Търся стара абитуриентка за компания в кратките летни нощи на брега на 

Перловската река - в близост до спирка „Одрин“ на тр. 22. Гарантирам 

романтика, уиски - собствено производство и био продукти, производство 

на Бритиш Петролиум - китайската фирма за еко земеделие Чун Гун 

 

30.03.2017 

Не мога да разбера едно нещо. На мен ли ми е разбрицан корема или 

каймата, която си купих декември миналата година и сготвих вчера не е 

от държавния резерв на Сомалия, произведена от неизвестно за моите 

коремни ширини животно. Даже вече имам 妄想, демек халюцинации - ей 

на прописах на японски. Очаквам да ми се дръпнат очите и да проговоря 

този екзотичен език до броени часове. 

Бъдете здрави! स्वस्थ रहो (това е на хинди, не можах да се удържа). Със 

сигурност това месна провокация на Аrmis (ГЕРБ). 

*** 

Да бъдеш последователен в своята непоследователност - необходимо и 

достатъчно условие да бъдеш политик. 

Закон на Б. Ивков 

 

2.04.2017 

„Анамнеза на грешките. Защо в Русия расте броя на лекарските грешки и 

как застрахователната медицина съдейства за това“ 

Лекарските грешки. Един силен материал по тази болезнена тема. В 

Прусия през първата половина на 2016 г. в следствие на лекарски грешки 

са постъпили над 2,5 хиляди съобщения, свързани с неправилно оказване 

на медицинска помощ След разследване са заведени 419 углавни дела. За 

това време от лекарски грешки са починали 352 души, от които 142 деца. 

„Александр Саверский: „В системата се появи цел — не здравето на 

гражданите, а печалбата“ 

„Хирург с 35-г. проф. опит, главен лекар на частна клиники: „Лекарят 

може да избегне грешките, ако нищо не прави“ 

*** 

Днес е ден за информираност за аутизма. Като изказвам своята подкрепа 

към децата и възрастните с аутизъм, искам да изразя своето възхищение и 



 
72 

преклонение пред родителите и близките на децата и възрастните хора с 

аутизъм. 

*** 

Току що ми се обадиха от централата на някаква Вашингтонска Агенция 

за не знам каква сигурност и ми предложиха, като ми заповядаха, да 

приема поканата да стана министър на спорта. Предоставени ми бяха 9,78 

сек. за размисъл и аз... приех. Така че един министър от бъдещия кабинет 

вече е ясен. Освен ако другарите във Вашингтон не си променят мнението 

в последния момент. Да живее демокрацията и най-вече демократичните 

избори. 

**** 

Прекрасна, слънчева и смислена неделя. И не забравяйте днес да бъдете 

повече Човеци от вчера. Другото е без значение. 

*** 

Българското дружество по ревматология организира поредния си конгрес 

в Ахелой. Таксата за участие е 450 лева - платена до 24.02. Ако закъснееш с 

плащането - 550. За пациенти и пациентски организации също 450 лева. 

Таксата за конгрес на Еулар някъде в Европа за пациенти е 35 евро, т.е. 70 

лева. 

И си задавам простички въпроси: 

1. Ако имам 500 лв, дали бих си губил времето с конгрес, от който е 

сигурно, че няма да науча нищо ново, че и едва ли ще реализирам някакви 

полезни социални контакти, защото една част от ревматолозите са толкова 

велики, че носи им е закачен за облаците?. 

2. Ако имам 500 лева ще си купя книги, от които ползата ще е 

хилядократно по-голяма. 

3. Българската ревматология никога не е била и не е - поне за мен - 

източник на надеждна информация. И това можете да видите във всички 

мои писания в блога ми. 

4. Повече от 20 години не съм се преглеждал при ревматолог, защо трябва 

да очаквам нещо от конгреса им? 

Ще си прекарам времето сред хора, а не сред някакви самоопредлеили се 

за величия. 

Човек и величие да се самоопредели - умира. И взима само екскрементите 

си със себе си. 
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П.П. Ако намеря 550 лв., ще намеря още толкова и ще си организирам 

двудневен книжен шопинг във Варшава. А и до Института по философия 

и социология ще отскоча. Все полезни начинания. 

 

3.04.2017 

Вярвам, че красотата на живота е по-силна от политическото и 

религиозното варварство, унищожаващи живот. 

https://www.youtube.com/watch?v=umUgHLgRKtQ 

 

5.04.2017 

От опит знам, че за да убедиш политик в нещо, което е добре да се направи 

за хората с ограничавани възможности, е необходимо време. Било защото 

е тъп, било защото се интересува от тези проблеми проформа, било и 

двете, И докато проумее, какво трябва да прави, го застига физическа или 

политическа смърт. Така че драги политици вслушвайте се в мнението на 

хората и може да Ви обикнат, щото без да искате ще вземете да направите 

някое добро, което и на оня свят ще ви се зачете. 

П.П. 

Абе тъй и тъй съм почнал да пиша. Все се каня да Ви питам, като взимате 

толкова пари и не ви е еня за народа, какво произвеждате в клозета? 

Просто питам. 

*** 

Аз понеже съм пълен невежа в политическите далавери - упс, пардоне, 

актуалности - така и не разбрах Байрактарчета пак ли е у Парламенто. 

Питам не за друго, а дали отново ще се грижи за мен да му работя ангария 

докато се разписва за 5-6 иляди левчета (официално де). 

*** 

„Сред разказите, които най-много развълнуваха публиката, беше този на 

доц. Божидар Ивков, социолог и пациент с болест на Бехтерев.“ 

Споделям този цитат, защото е комплимент към мен - за първи път някой 

поставя моята социална роля на професионалист пред тази на „пациент“, 

какъвто аз и не съм, макар и да съм човек с инвалидност и/или човек с 

автоимунно заболяване. Благодаря на екипа на GPNEWS. Много приятно 

ме изненадаха. 
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6.04.2017 

„Представи си, че си сам на Земята, напълно сам и можеш да избереш едно 

от двете: книги или хора. Често срещам хора, които ценят самотата си, но 

това е възможно само благодарение на това, че някъде на Земята, дори и 

много далеч, има други хора. Нямах понятие за книгите, когато съм 

излязъл от лоното на майка си и ще умра без книги, с ръка на друг човек в 

моята ръка. Да, затварям понякога вратата, за да се посветя на книгите, но 

със съзнанието, че винаги мога отново да я отворя и да погледна в очите 

човешко същество“. 

Мартин Бубер. Книги и хора. 

Цитат от книгата на J. Stewart. Mosty zamiast muròw. Podręcznik 

komunikacji interpersonalnej. (Мостове вместо стени. наръчник за 

интерперсонална комуникация). 

Нашето физиологично качество на живота зависи от нещо повече от 

питателната храна, топлото облекло, жилището, образованието и 

съвременните удобства. Качеството на екзистенцията ни е непосредствено 

свързано с качеството на комуникациите ни. Дж. Стюарт 

Така че е по-добре да се уважаваме и да се обичаме, отколкото да се мразим 

и избиваме. 

*** 

Не знам дали Ви е направило впечатление, но има жени и мъже, чиято 

визия (в т.ч. и вербална) е толкова аграрна, че винаги развалят готова 

работа. 

За хората с по-регидна мисъл пояснявам: имам предвид журналисти и 

политици. А другото дето имам предвид и е свързано с развалената 

работа, има еротичен скрит смисъл. 

Ако и сега не сте ме разбрали, не мога да Ви помогна. 

 

7.04.2017 

但多少你喜欢 

Кой разбрал - разбрал. Кой не - да духа таратора. (Това не е значението на 

изписаното по-горе). 

*** 

Днес е 7 април - световен ден на здравето. Това е ден за всички нас. 

И понеже всички ще се юрнат да честитят само на лекари, аз днес ще ги 

забравя. И ще обърна погледа си към медицинските сестри, 
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кинезитерапевтите и въобще към всички онези момичета и момчета, без 

които лекарския труд би бил тотално неефективен. 

Те често се забравят, както от лекарите, така и от хората, за които са 

полагали грижи. 

Днес искам да им пожелая да бъдат здрави, никога да не забравят 

усмивките си на някоя пейка с проблеми и да се радват на продукта на 

своя труд - здравето и радостта в очите на оздравелите, благодарение и на 

тях. 

Бъдете здрави мили момичета и момчета. И знайте, че трудът Ви е 

безценен и има хора, които го ценят. 

Честити празник! 

*** 

Защото съм тук, за да се грижа за хората, а не просто за да имам работа! 

Защото светът може да се е обърнал с главата надолу, но аз поне все още 

знам какво е важно за мен и какви са отговорностите ми! Защото в крайна 

сметка имам достойнство и знам, че животът е много повече от това да 

продаваш душата си за шепа жълти стотинки. 

Сантуш. Ръката на Сатаната. 

Пожелание към следващия Парламент. Вие си знаете! 

 

17.04.2017 

Телеграма от ръководството на четкарска кооперация „Напредък“: 

„Bozidar, нашият анализ разкрива, че ти си едно дете чудо! Мисловните ти 

процеси са толкова неимоверно сложни, че са малцина тези, които могат 

да ги проумеят. Останалите няма никога да успеят да схванат твоя 

забележителен интелект напълно. Но ти определено щеше да си пръв 

приятел с Айнщайн, Да Винчи и Стивън Хокинг!“ 

Абе то аз не мога да проумея мисловните си процеси, какво остава някой 

друг да го направи. Ама нейсе, успях да се наведа и четката не ми обръсна 

и малкото мъх по главата. 

 

15.04.2017 

Да се върнеш у дома... Това не винаги е най-доброто решение. Но при 

подобни дилеми - да се завърнеш, или да останеш там... - често надделяват 

множество други фактори. И когато човек отваря вратата на дома си е 

много важно да има поне едно нещо, което да го грабне отново, да го 
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приюти, да го приласкае. И въпреки всичко то да помогне да надделее 

радостта от завръщането над тъгата по невъзможното. У дома съм. 

Да, у дома съм! 

 

24.04.2017 

Да бъдеш здрав, е привилегия. Привилегия, от която стотици хиляди хора 

в България и стотици милиони по света, са лишени. Ползващите тази 

привилегия - в мнозинството от случаите - смятат, че болестта и 

инвалидността са лична трагедия, която сполетява онези там, Другите. Но 

не и мен. Да, ама не - както казваше Петко Бочаров. 

Пиша статия за социалната политика в сферата на инвалидността в 

периода на прехода. И за пореден път се сблъсквам с една отвратителна 

истина и действителност. Мнозинството от отнетите права, облекчения и 

преференции, предназначени да облекчат живота на хората с 

инвалидност, както и техните предприятия и организации, са били, са и 

вероятно ще останат в обозримо бъдеще, обект на неправомерно и 

незаконно заграбване от здравите хитреци. Подчертавам от ЗДРАВИТЕ. 

Присвояването става чрез различни схеми и тарикатлъци, заобикаляне на 

закона или фиктивно спазване. 

И понеже имаме брилянтни политици те действат по сталинистки - не 

преследват престъпниците, а отнемат правата и облекченията на хората с 

инвалидност. 

И се питам, що за народ сме, след като можем да посегнем и да посягаме 

на залъка на болния, на човека с инвалидност, за да сме по-добре - колко 

ли? Що за морал имаме, когато се правим на инвалиди, за да се доберем до 

50, 100 или... не знам колко лева? Дали да ограбваш беззащитни и в 

мнозинството случаи безпомощни хора е велик героизъм? Не, не е. Според 

мен е ужасяващо падение. Безгранична мерзост. Но много българи и роми 

го правят. 

А политиците ни? Ами нали те не са нищо друго, освен представителна 

извадка на същия този народ. Дребни душици, докопали се до власт, 

повечко парици, фалшив лукс... и не могат да извадят от себе си 

простотията и тъпотията си, заврели глави в задниците си, да търсят 

златни екскременти. 

Все повече започвам да се съмнявам и все по-малко неща откривам, които 

ме карат да се чувствам горд, че съм българин. Защото все по-рядко 

срещам широко скроени умове и души и все по-често срещам дребни, 
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нищожни, неграмотни тарикатчета - кокошкари, които са щастливи ако 

излъжат някой наивник, дори с 50 стотинки. 

Щастливи сме, че не знаем, колко сме нещастни. И не, не ми казвайте, че 

знаем. Изобщо нямаме и приблизителна представа за величината на 

нещастието, в което тънем щастливи, защото не можем да вдигнем глава и 

да видим, да проумеем собственото си блато и да направим опит, дори 

само опит да се измъкнем от него. 

Уважаеми здрави тарикати, има една българска поговорка, която казва: 

Господ бави, ама не забравя. Прегледайте си житейската консумация, 

защото рано или късно животът ще ви поиска сметка, която - искате или 

не - ще платите. С какво ли? Вие сами си отговорете. 

Никак, ама никак не ми беше приятно. 

 

25.04.2017 

Мислете за мен като за Министерски съвет на РБ! 

 

27.04.1017 

Попадам на реклама на плодове. И се присещам. Днес се връщам от една 

сбирка - наукоподобна, и си мечтая да си купя ягоди от пазара. Ама не си 

купих. Щото всеки ден с по 50 ст. летят нагоре цените. Но ме „довършиха“ 

два ценови шока: гръцки ягоди за 3,50 500 гре., български - 5 лева за 500 гр. 

И второто беше - череши - 5 лева за 100 грама. Па си викам: Айде море глей 

си рабоата бре, тия череши от Марс да идваха, пак щяха да бъдат по-

евтини. И не си купих. 

Ма сега се тюхкам, дали нема да ми стане нещо да почна да заеквам. нали 

съм момченце... 

*** 

След тежък и неприятен, изморителен - физически и психически ден, 

получавам добра новина. Излязла е от печат брошурата, която създадохме 

за болестта Лупус. И това ме радва, прави ме щастлив. Надявам се да бъде 

полезна за хората, за които е предназначена. Да нарисуваш усмивка с жест 

или дума в изтерзана душа - ето това е нещо, което си заслужава всяко 

усилие. 

Утре ще се опитам да съм малко по-добър от днес. И това усилие си 

заслужава. 

Ех живот, живот, колко много те обичам... 
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28.04.201. 

Залепнал за тоалетната чиния, с тъга и стомашна болка носталгирам за 

доматите от преди 89-а г. 

 


