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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Няколко поколения българи живяха под сянката на тоталитарния режим, който
по един или друг начин беляза съдбите на всички нас. Имаше обаче и такива, проявили
смелостта да се противопоставят на наложената чрез щиковете на съветската армия
власт. Тези хора заслужават уважение. Смятам, че ние българите трябва да се обединим
около обективната истина, за да бъдем уважавани от нашите европейски партньори.
Особеност на българския преход беше, че той се организира от самата
комунистическа номенклатура, дирижирана от структурите на Държавна Сигурност.
Поради това в българското общество не е завършен дебатът относно най-новата ни
история след Втората световна война. Дори в определени моменти този дебат биваше
замразен и засенчен от носталгия по репресивната диктатура, мотивирана от нейните
наследници.
За това в България няма постигнат обществен консенсус, а жертвите на
комунизма са често забравяни. Това е и причината българската съпротива срещу
комунизма да е слабо известна в Европа. Ако европейската общественост има някакво
мнение за България между 1944 и 1989 г., то е, че страната ни е била сервилен сателит
на СССР. Тази представа не отговаря на историческата истина.
За да бъдем наистина едно солидарно общество е необходимо обективно
представяне на най-новата ни история. Трябва да се преборим със секретността и
обществените митове относно периода 1944-1989. Целта на конференцията
"Изстраданата eвропейска мечта на България 1944-1989" е да запознаем европейската
общественост със съпротивата на българите срещу комунизма, както и реакцията на
режима спрямо дисидентите и инакомислещите. Както и да представи
функционирането на българската желязна завеса.
Моето желание е чрез тази конференция да засвидетелстваме уважение към
хората, пострадали от репресивния апарат на БКП. Историите на участниците в
конференцията са извадка от съдбите на онези десетки хиляди българи застанали срещу
тоталитарната власт и понесли последствията от това. Надявам се конференцията да
допринесе за засилването на обективния дебат за нашата история и същевременно да
припомни, че демокрацията не е природна даденост и има хора по цял свят, които са се
борили и се борят за нея в наши дни.

Андрей Ковачев,
член на Европейския парламент

4

ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Българската съпротива срещу комунистическия режим продължава да е
непозната в Европа. Причината е, че българското общество запазва двузначно
отношение към тоталитарното минало и предпочита да го пренебрегне, вместо да се
обърне към него и да го осмисли. През периода на комунизма хиляди българи губят
живота си, други преживяват години в комунистическите трудови лагери и затвори, а
трети, като българските мюсюлмани, са обект на депортация. Тези травматични
събития бяха обгърнати от колективната амнезия на обществото през първите години
на прехода от тоталитаризъм към демокрация. Членството на България в Европейския
съюз не само дава възможност за осмисляне на близкото минало в европейски
контекст, но представлява и реализацията на мечтата на поколения българи, пострадали
от комунистическите репресии. Същевременно неотдавнашното декласифициране на
архивите на бившите комунистически тайни служби и на други държавни и партийни
институции предизвика истинска „архивна революция”, подновяваща интереса, поне в
определени обществени кръгове, към комунистическото минало. Дали това е началото
на дълбока обществена промяна, или този дебат ще остане тема за ограничени
академични дискусии? Възможно ли е общество, което няма интерес към своето
минало, да участва в стремежа на Европейския съюз да наложи и защити глобални
стандарти за защита на човешките права и достойнство?
Това са въпросите, върху които се концентрира дискусията на кръглата маса
„Изстраданата европейска мечта на България (1944–1989 г.)”, организирана от д-р
Андрей Ковачев в Европейския парламент на 17 ноември 2010 г. В първия панел са
представени спомени на жертвите на комунистическите репресии, представители на
различни политически възгледи, поколения и етнически групи. Вторият панел се
съсредоточи върху начина, по който българското общество интерпретира
комунистическото си минало. В този панел изследователи, представители на
българската комисия по досиетата и журналисти ще дискутират колективната
„амнезия” и перспективите за нейното преодоляване. Накрая бяха представени
резултатите от архивния проект „Българската стена”. Целта на проекта е да разкрие
ролята на българската държавна граница през комунизма като продължение на
Берлинската стена, включително като бъдат представени случаите на много български
и чужди граждани, опитали се да потърсят спасение на Запад, преминавайки нелегално
българската граница.
*******
Комунистическото управление в България започва на 9 септември 1944 г. След
безкръвен преврат, извършен дни след като Червената армия навлиза в България,
властта е взета от Отечествения фронт – коалиция от леви партии, доминирана от
комунистическата партия. През втората половина на 40-те години правителството
приема нова конституция, отменя монархията и прокламира новата Народна република
България, ръководната роля в която се полага на комунистическата партия.
Управлението е поето от Георги Димитров. След неговата смърт и смъртта на близкия
му помощник Васил Коларов, съответно през 1949 и 1950 г., начело на партията застава
зетят на Георги Димитров Вълко Червенков, наложен като сталинския тип български
диктатор.
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Първите години на комунистическото управление са доминирани от
неконтролирано и неограничавано политическо насилие, чиято нескрита цел е
елиминирането на политическата опозиция и практически на целия предишен елит на
страната. През втората половина на 40-те години между 30 000 и 40 000 души намират
смъртта си или изчезват безследно в резултат на това неконтролирано и извънсъдебно
насилие. Друга репресивна мярка, макар и формално облечена в юридическа норма, е
т.нар. Народен съд, създаден в края на 1944 г., който подпомага прочистването на
предишния политически и икономически елит на страната, независимо от неговото
отношение към нацистка Германия. По време на своята работа от ноември 1944 г. до
април 1945 г. Народният съд издава над 2600 смъртни присъди, а други 8000 души
осъжда на различни срокове затвор, като в повечето случаи присъдата е придружена с
пълна конфискация на тяхното имущество.
Подписването на Парижкия мирен договор през февруари 1947 г. и изтеглянето
на съюзническите представители от България ознаменува края на периода на т.нар.
„народна демокрация”, през който поне привидно е запазено съществуването на
демократичните институции, а опозицията е представена в Народното събрание. През
1947–1948 г. представителите на опозицията са изгонени от парламента, а срещу
нейния ръководител Никола Петков е организиран показен процес, завършил с
издаването и изпълнението на смъртна присъда, което го превръща в символ на
българската съпротива срещу комунизма. От този момент нататък опозицията в
България е забранена и всеки опит за възстановяване на някоя от предишните
политически партии е наказван от правителството.
През този период противниците на режима са изпращани в затвори и трудови
лагери. Първият лагер, който функционира за кратко през 1945 г., е създаден до гара
Свети Врач, близо до град Сандански, а други по-малки лагери съществуват в страната
до 1949 г. Същата година Министерският съвет посочва лагера „Белене” (който се
намира на остров в р. Дунав) като основен лагер за политическите затворници. Този
лагер се превръща в синоним на комунистическите репресии заради нечовешките
условия, в които са държани политическите затворници там (част от същия лагер е и
съседният по-малък остров Персин, където затворниците са поставени в най-тежки
условия). В началото в лагера „Белене” са настанени 4500 души, а към 1952 г. броят им
намалява до 2323. Лагерът е затворен на 1 януари 1953 г., но е открит отново през
есента на 1956 г. като последица от революцията в Унгария и изказаната от
инакомислещите солидарност с нея. Лагерът е затворен окончателно през 1959 г.,
когато Политбюро на ЦК на БКП взима решение част от политическите затворници да
бъдат освободени. Освободени са 276 от затворниците в „Белене”, а други 166,
окачествени като „непоправими рецидивисти”, са преместени в новосъздадения лагер в
Ловеч, който е закрит окончателно през 1962 г. Според представените на съдебното
дело за лагерите в началото на 90-те години доказателства в лагера в Ловеч са били
затворени 1501 души, от които 147 губят живота си в резултат на тежките условия.
Двадесет години по-късно, по време на Възродителния процес срещу българските
мюсюлмани, лагерът в Белене е открит отново.
През 50-те години набира сила и съпротивителното Движение на горяните. В
началото то се появява като резултат от стихийната съпротива на част от селяните
срещу колективизацията на земята и насилственото им обединяване в държавните
кооперативи. Точните цифри за обхвата на движението продължават да бъдат
неизвестни, но според някои оценки в началото на 50-те години в него участват около
2000 въоръжени българи. То добива най-голям размах в Южна България, най-вече
около градовете Сливен, Стара Загора, Велинград и в Пиринския край. За известен
период движението дори разполага с пропагандната радиостанция Горянин, която
предава от Гърция. Движението съществува до средата на 50-те години, когато е
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успешно потушено от властите, но някои негови представители продължават да бъдат
активни до началото на 60-те години.
През 1956 г. в резултат на десталинизацията в съветския блок начело на
комунистическата партия се налага Тодор Живков. На пръв поглед времето на
управление на Тодор Живков е изпълнено с по-малко политическо насилие.
Действително трудовите лагери са затворени и режимът възприема политика, в която
ударението е поставено върху различни форми на административната репресия за
сметка на открития политически произвол. Но това не означава, че в страната вече няма
политически затворници. Държавна сигурност, създадена по модела на известното
съветско КГБ, е натоварена със задачата да заглушава политическата опозиция и да
предотвратява появата и публичността на „дисиденти”. Може да се каже, че тя успешно
изпълнява своята задача, особено по отношение на опасността дисидентите в България
да получат по-широка публичност или международна подкрепа. Най-известното Шесто
управление на Държавна сигурност е създадено през 1967 г. веднага след
обособяването на управление със сходни задачи в рамките на КГБ. Шесто управление е
натоварено с борбата с „идеологическата диверсия” и концентрира усилията си срещу
интелигенцията, етническите и религиозните малцинства (забележително е, че като
малцинство са третирани дори православните свещеници и вярващи), както и срещу
„враговете с партиен билет” в средите на самата комунистическа партия.
Шесто управление и Държавна сигурност като цяло носят отговорност за
множество нарушения на основните човешки права, включително и за затварянето на
неизвестен брой хора, несъгласни с политическия режим. В някои случаи причина
може да бъде дори четеното и разпространяването на книгите на Александър
Солженицин или на друга „нелегална литература”. Държавна сигурност обаче не може
да запази в тайна престъпленията, извършени на чужда територия. На 11 септември
1978 г. Разузнавателното управление на ДС организира в Лондон убийството на
българския емигрант, писател и журналист Георги Марков с отровен куршум,
изстрелян от т.нар. „български чадър”. Подобна е съдбата и на други не толкова
известни български емигранти.
Сред разпространените административни мерки, използвани от режима за
заглушаване появата на опозиция, е лишаването на децата на представителите на т.нар.
„вражески контингент” от възможността за професионална реализация. Като част от
„социалното инженерство”, чиято цел е създаването на „новия социалистически човек”,
децата на бившия елит или на опозиционно настроените са лишени от възможността да
следват висше образование и като следствие не могат да осъществят успешна
професионална кариера. В съчетание с невъзможността им да напуснат страната, тази
политика обрича на маргинализация цели обществени групи, принадлежащи към
бившия елит или към опозиционно настроените групи. Това е само една от причините
наследниците на тези хора да продължат да носят травмата от репресиите, понесени от
техните родители и прародители.
В средата на 80-те години комунистическата държава още веднъж се завръща
към масово преследване на хора, като този път жертва на тази политика става
мюсюлманското малцинство в България. Така нареченият Възродителен процес
представлява кулминация на трайна репресивна политика срещу мюсюлманското
малцинство в България, която в предишните периоди намира израз в ограничаване на
правото им да използват своите традиционни ритуали и религиозни практики. В
средата на 80-те години комунистическото правителство започва да търси решение на
„проблема с турското малцинство” и стартира кампания за смяна на имената на
неговите представители с български имена. През ноември 1984 г. Политбюро
упълномощава Министерството на вътрешните работи да извърши акцията, която е
проведена светкавично в самия край на 1984 г. и в първите дни на 1985 г. с подкрепата
на редовни военни части. Това предизвиква недоволството на мюсюлманското
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малцинство – недоволство, което не винаги остава в рамките на мирната съпротива.
Лагерът в Белене, както и други затвори в страната, отново започват да приемат
политически затворници – опонентите на Възродителния процес. В резултат на
напрежението в страната и на засиления международен натиск на 31 март 1989 г. Тодор
Живков заповядва на Министерството на вътрешните работи да депортира между 150
000 и 200 000 етнически турци от България. Общо около 200 000 български турци са
принудени да „емигрират” в Турция, което допълнително влошава отношенията между
България и Турция.
Възродителният процес се превръща в дестабилизиращ фактор за
комунистическия режим, тъй като е подложен на тежка критика от световните медии.
Към съпротивата срещу него се присъединяват и множество български
правозащитници, които създават независими от правителството организации. Найизвестно сред тях е „Независимото дружество за защита на правата на човека” с лидер
дългогодишният политически затворник и дисидент Илия Минев. Обявената от
съветското ръководство политика на гласност и преустройство става причина през
втората половина на 80-те години в България да се появят и други политически групи и
клубове, които заявяват опозиционно настроение срещу властта. На 10 ноември 1989 г.
Тодор Живков е свален от власт след вътрешнопартиен преврат, одобрен от Москва.
Съществуващите антикомунистически групи и възстановените стари политически
партии се обединяват в коалицията Съюз на демократичните сили, а сред българските
мюсюлмани се налага Движението за права и свободи. Така е поставено началото на
многопартийната демократична система в България, довела след мъчителен преход до
членството на страната в НАТО и Европейския съюз.
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ИЗКАЗВАНИЯ

П а н е л I : Л и ц а и с ъ д б и:
свидетелства на жертви на комунистическия режим

Модератор: д-р Андрей Ковачев,
член на Европейския парламент ,
Ръководител на българската делегация в групата
на Европейската народна партия

9

Приветствие на проф. ЙЕРЖИ БУЗЕК
Председател на Европейския парламент
Уважаеми председател Дол,
Уважаеми д-р Ковачев,
Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,
Бих искал да благодаря на д-р Ковачев и на българската делегация в ЕНП за
организирането на тази конференция, която отдава почит на онези, които загинаха по
време на комунистическата диктатура в България. Разбирам вашите думи, скъпи
колега, Вие казахте, че представата на европейците за България между 1944 г. и 1989 г.
е била за един сервилен спътник на Съветския съюз. Тази представа не отговаря на
историческата истина. С конференцията ще отдадем почит на онези, които са страдали
под репресивната машина на българската комунистическа партия. Това е много важна,
значима причина за конференцията. Ето защо ви благодаря! Българската опозиция бе
важна, тъй като запази ценностите - като демокрацията, правото на собственост,
свободата на мисълта и словото - които са в основата на Европейския съюз. Те са мост
между демократичното минало и демократично европейско бъдеще на вашата страна,
на българските граждани, на всички граждани от централно-източна Европа.
Скъпи приятели,
Никога не бива да забравяме, че комунистическите режими в региона оставаха
на власт не заради политическа подкрепа, а заради политическото насилие, което
упражняваха вурху много хора, които се предполагаше, че представляват. Почти 40
000 души са били убити в България след 1945г. без присъда или съдебно производство.
Политическите репресии и насилие продължават до последните дни от режима. И ние
знаем, че последното решение на диктатурата е било срещу турското малцинство. Ние
мислим за малцинствата, защото те са наши граждани и това е пример как
комунистическата държава за пореден път е била въвлечена в масивно преследване на
своя народ, този път на представители на турското малцинство.
Ние никога няма да забравим това!
Само разбирайки нашето минало можем да предпазим нашето бъдеще, така че
следващите поколения да не преминат през същите трудности, през които хората от
Централна и Източна Европа преминаха по след последната Световна война.
Уважаеми колеги,
Приемането на нашето минало е ключов елемент в обединението на
континента ни, но помирение е възможно да се постигне не чрез мълчание и забрава, а
чрез припомняне, истина, дискусии и откритост. Това е правило на Европейския съюз,
за да се избегне война в бъдеще.
Радвам се, че тази конференция ни припомни цената, която е била платена от
поколения герои. Някои от които, аз съм много щастлив да отбележа, са тук с нас днес.
Те и вие сте тези, които направиха възможни правата и свободите, на които
всички ние се радваме днес в обединена Европа.
Благодаря ви много! За това, че всички сте тук с нас, за вашите усилия и затова,
че сте били смели в тези времена. Аз знам колко е трудно това,. Затова ви благодаря
много още веднъж!
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Приветствие на г-н ЖОЗЕФ ДОУЛ
Председател на групата на Европейската народна партия
в Европейския парламент
В своето завещание, което пише през 1941 г., докато е част от съпротивата
срещу нациската окупация, Марк Блох казва, че на надгробния си камък иска да се
изпишат думите: "Обичаше истината". Истина, съпротива, но също и така дълг да не
забравяме и да отстояваме европейския идеал.
Дами и господа,
Виждам в този надпис смисъла на тази среща и бих искал да ви благодаря,
уважаеми господин Ковачев, че сте организирали това събитие тук в Европейския
Парламент. След Йежи Бузек бих искал да подчертая колко е важна тази конференция.
Важна е в няколко аспекта.
На първо място, тя ни позволява да задълбочим нашето познание за исторята на
България и в случая да разберем по-добре тъмните страници на периода 1944 г.-1989 г.
Да опознаем и разберем нашите истории означава да подсилим връзката на нашата
общност: ако съединението прави силата, то съединението е още по-силно, когато се
познаваме, вървим заедно.
Дами и господа,
Беше преди малко повече от двайсет години, но го помня все едно беше вчера.
Края на 1989 година е, новините по телевизията не спират. Невъзможното се е случило,
комунистическите режими изчезват без кръвопролития и никой не защитава стария ред,
наложил се със сила 45 години по-рано, през 1944 г. Европа тогава бе разделена на два
лагера.
Трябва да припомним, че главният отговорник за това бе комунизмът. С
травмиращата си политика съветската система искаше да „събере” под едно крило
народи, които бяха затворени и подложени на тежкото поробване на една обща
идеология. Така се случи и с България. Нарочена на Ялтенската конференция да бъде в
съветската сфера на влияние, тя с един замах влезе в комунистическата диктатура.
Както Ленин, Сталин и Берия, нейните комунистически ръководители се
издигаха и упражняваха власт със сила и кръвопролития. Всички средства на
тоталитарната държава бяха използвани: фалшифицираните дела с цел депортиране,
нечовешката работа, гладът, болестите, мъченията, изтезанията, масовите убийства.
Народът беше под стриктен контрол. Годините минаваха, все по-малко се умираше в
затворите на режима; отегчение и неприязън заместиха страха, след което през 1989 г.
светът се разтърси.
В София мавзолеят на Георги Димитров изчезна през август 1999 г. Независимо
от това, лъжата обсебва съзнанието: политическа власт на комунизма успя да се
превърне във власт, генерираща организирана престъпност, корупция, липса на
реформи ...
Бих искал да отдам чест на делото на правителството на Бойко Борисов, което
повече от година се бори, за да преодолее призрака на комунизма. Да, държа да похваля
нашите приятели от ГЕРБ, които работят неуморно, за да постигнат повече прозрачност
и благодарение на които България стана виден член на Европейския съюз.
Второ, тази конференция, дами и господа, има и следната цел: тя ни насърчава и
задължава да помним. Насърчава ни никога да не забравяме тоталитарния ужас, който
разклати света през 20-и/ХХ век.
Достигайки с намесата си чак до интимната сфера на мисълта, налагайки на
всички граждани да се поклонят на една наложена идеология, тоталитарните режими
подчиниха човека, въпреки цялата неговата съпротива. Извън тези идеологии нямаше
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нищо друго! В тяхно име, тоталитарните владетели без колебание избиха десетки
милиони мъже и жени, очертавайки така един ужасяващ век. Нямаме право да
забравяме! Ако някога позволим на този спомен да изчезне, това би означавало да се
съгласим с цялото това насилие, причинено от тоталитаризма. Трябва винаги да си
спомняме историческата истина – истината, която изобличава всички измами.
Да си спомняме означава да поддържаме постоянния стремеж към хуманност,
което според мен е най-добрата крепост срещу тоталитарните изкушения и проявата на
омраза. Дами и господа, този стремеж, който е в основата на хуманизма, е двигателят
на нашето действие, той е сърцето на ценностите на нашата група в Европейския
парламент.
Скъпи приятели, позволете ми да завърша така: ако тази конференция ни
подканя да не забравяме, тя ни окуражава и да се стремим към Европа на разума,
Европа на демокрацията, Европа на правата на човека, Европа, която ни защитава.
Благодаря за вниманието.
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Изказване на г-н ГЕОРГИ САРЪИВАНОВ
Добър ден мили хора, дами и господа.
Доста дълго си мислих какво да кажа, много по-дълго, отколкото ще говоря.
Сещам се за едно от най-силните и вълнуващи преживявания в Софийския затвор.
Бяхме над 80 души осъдени на смърт, всеки от които окован във верига. Ако бях
цигулар да си донеса цигулката, ако бях гайдар – гайдата, аз съм пандизчия осъден на
смърт, друго няма, за това съм донесъл веригата. Всеки може да я докосне, погали, да
види какво представлява. Обикновено смъртните бяхме 3-4 души в една килия.
Когато извеждат някой за разстрел всички трябва да се обърнат с гръб към вратата,
казват първото име и този човек си казва следващите да не стане грешка. Когато са 3
или 4-ма души единствената мисъл посред нощ като отворят килията, като минава да
не съм аз, но когато съм сам е друго.
През октомври 1954-та година останах сам в смъртната килия. Посред нощ, един
надзирател, който се казваше Васил Здравков, пусна един вентилатор в коридора на
килиите, отвори едното резе, второто, ключалката на моята килия и каза: „Гад с гад,
твоята свърши, да си му мислил по-рано!”, даде ми една бележка и едно моливче да
си опиша какво имам – износена трудовашка куртка, клин и едни цървули. Затвори
килията, гледа през шпионката и тогава ми мина през ума, дали след още 20 или 30
минути или след още един час ще се свърши. И до ден днешен никой не е разбрал как
стана, как е живял един осъден на смърт.
Първото нещо, което ми мина през ума беше страхотна болка, всичко ме заболя
– главата, кокалите. Изглежда ме болеше душата, че нямам деца. Тогава бях на 22-23
години. Минаха 15-20 минути и пак отваря килията поглежда ме и ми казва „Какво бе
гад, уплаши ли се?”, затвори килията и си отиде. Един мой колега по съдба, осъден на
смърт от Добрич, пак посред нощ, същия надзирател отваря килията и по същия
начин му говори, подава едно листче, а то се оказва телеграма от съпругата му, в
която пише: „Ице, честит живот! Маргарита.”
Има нещо хубаво, като си бил в затвора. Може би най-хубавото е като излезеш.
Много сладка работа.
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Изказване на г-н СЪБРИ ИСКЕНДЕР
Скъпи дами и господа, поканени на тази конференция,
Аз преди всичко искам да благодаря на организаторите. След това искам да
благодаря на г-н Андрей Ковачев.
Аз съм един от осъдените и били в затвора Белене. След това принудително
изселен в Софийския, в Старозагорския затвор и накрая принудително изселен и
изгонен от Народна Република България в Република Турция.
От 1944-1989г. до 10-ти ноември, когато е свален политическия диктатор
Живков най – изстрадало беше турското малцинство в България. Всеки над 70
годишна възраст е изживял това. Раната, която не зараства, е психическата. До сега
никой не ни беше обърнал внимание. Но днес, след 20 години, ние сме тук и можем
да разкажем болката от миналото ни. Изтезанията, които преживях през 111-те дни в
Сливенския затвор, съм гледал само по филмите. След това бях принудително заведен
в Белене. Там отново бяхме психически насилвани. Там 95% от осъдените бяха от
турското малцинство. След това направихме гладна стачка за 37 дни. След една
година ме преселиха в Камено поле (Врачанско). След 6 месеца направих опит за
бягство зад граница заедно с моя син (16 годишен). На 4 ноември във Виена имаше
конференция за изменение на човешките права. Тръгнахме през в. Кон. Не успяхме да
стигнем до Югославия и до виенската конференция. Бяхме принудени на границата
да се предадем. След това бях в Развигор за 64 дни. Там насилие нямаше. След това
бях в Централния затвор. Получих присъдата си и ме преместиха в Сарозагорския
затвор, където бях 2 години. Работих. Агитирах мои съмишленици от съседните села
да направим егална организация. На 13.11.1988г. основахме „Демократичната лига за
защита правата на човека в България”, съобразявайки се с Конституцията на Народна
Република България (чл.52, ал.1). Много ни помагаха западните медии: „Свободна
Европа”, „Дойчевеле” и „ББС – Лондон”. Тъй като в българския печат по него време
имаше много цензура, ние споделяхме пред медиите и чрез тях на обществото нашите
трепети и новини. Най-много по това време ни помагаше радио „Свободна Европа”,
ръководено от Румяна Узунова.
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Изказване на г-н АЛФРЕД ФОСКОЛО
Г-н Председател,
Г-да Председатели на парламентарни групи,
Г-да Депутати,
Дами, господа и скъпи приятели,
Българският език е моя роден език, но за да улесня общуването, позволете ми да
взема думата на френски език, който е бащиният ми език.
Благодаря Ви, че ме поканихте на тази трибуна, от която смятам да развенчая
един мит, да припомня прикривани истини и да поставя някои актуални въпроси.
Въпросният мит се изразява в твърдението, че на времето, поради липса на гражданско
общество, българският народ е приел комунизма, без той да окаже никаква съпротива.
Колко бързо се забравя, че именно това гражданско общество е съумяло по-рано да
спаси своите сънародници от еврейски произход от нацистките лагери на смъртта. Та
нали именно наличието на такова общество може да обясни защо съпротивата му за
установяване на комунистическия строй е била така ожесточено потискана при
условията на сталинизма.
Когато подхващаме темата за съпротивителния отпор и потушаването му, следва
да разграничаваме два периода още от самото начало.
Първият приключва в средата на 60-те години, когато властта погрешно смята,
че окончателно е овладяла положението.
Що се отнася до тогавашните прояви на съпротива, позволете ми да се позова на
световноизвестни историци като Робърт Дж. Крамптън, Нисан Орен или Джоузеф
Ротшилд, които констатират, от една страна, че «от всички страни под съветско
влияние, при следвоенните избори, именно в България опозицията постига
пропорционално най-добър резултат».
От друга страна, те твърдят, че това е една от страните, където въоръжената
съпротива е действала най-дълго, мобилизирала повече «Горяни», отколкото
комунистическите «Партизани» в периода от 1941 г. до 1944 г.
И накрая, както вече бе отразено в ежедневника « Guardian », те разкриват, че
първата пост-сталинска стачка е избухнала в Пловдив през месец май 1953 г., т.е. един
месец преди юнските вълнения в Берлин. Но преди всичко следва да насочим
вниманието към проучванията на професор Любомир Мигев относно селската
съпротива срещу колективизацията. Оттам научаваме, че тази съпротива често се е
оказвала по-масова от оказваната от съветските селяни през 30-те години и той
подчертава, че: « …по силата и размаха си, това движение на неподчинение няма равно
на себе си в историята на съвременна България.»
Тук е моментът да се припомни каква важна роля в тази съпротива е изиграл
Земеделският съюз, който поради предимно селския състав на българското общество
остава единствената истинска масова партия, с много голяма преднина пред
комунистическата партия, която в навечерието на 9. IX .1944 г. наброява едва 15.000
членове.
Суровостта и продължителността на произвола и репресиите, право
пропорционални на съпротивата, обясняват до известна степен дълговечността на
късния сталинизъм в България, където зловещият ловешки лагер е бил закрит едва през
1962 г.
Въпреки че през последните години българската историография прави плахи
опити за изследване на този период, аз мога само да се преклоня пред паметта на
жертвите и участниците в съпротивата.
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Уви, що се отнася до втория период от съпротивата, който обхваща периода от
1964 г. до падането на режима, случаят не е такъв. Не се отделя внимание на този
период, който съвпада с възникването в СССР и в сателитните му страни на явлението,
наречено на запад „дисидентство”.
Този път иде реч за индивидуални или колективни изяви на морални нагласи,
основаващи се не толкова на партийно-политически убеждения, колкото на етични
ценности и по-точно тези, върху които се изгради съвременна Европа. В същото време
се създават 5-та Главна дирекция на КГБ в СССР, а след това е българския му
еквивалент: 6-та ГД на Държавна сигурност, целта на които е да се борят срещу
заплахата, наречена „идеологическа подривна дейност”. Обхватът на мерките, които
тоталитарната машина в България предприема спрямо това явление разкрива сам по
себе си, че тя е имала основателни причини да се безпокои.
През 80-те години, по време на разговор с покойния ми приятел, чешкия историк
Карел Бартошек, подписал «Харта 77», докато въздишах по състоянието на нашата
съпротива, той ми отговори с усмивка: «...знаеш ли, при нас не беше кой знае колко
различно, бяхме само шепа хора около Хавел”.
Разликата несъмнено се състои в това, че освен някои изключения, нашата
интелигенция като цяло не се присъедини към редиците на „етичната съпротива”, но
най-съдбоносната разлика си остава, че на място нямаше медии от свободния свят,
западната дипломация проявяваше плахост, а международната общност се държеше в
неведение.
Откровено казано, по какво протестът в София на студента Едуард Генов и
неговите приятели срещу съветската намеса в Прага да е по-малко достоен за уважение
от този на деветимата съветски граждани, манифестиращи за същата кауза на Червения
площад през 1968 г., ако не заради пълната липса на западни камери? Не платиха ли и
те за постъпката си с много години затвор, но в анонимност?
Впрочем, промяната във възприемането на фактите се усети незабавно, когато
« Апелът на шестте », отправен в началото на 1986 г. от бивши политзатворници към
Виенската конференция на OСCE, най-после привлече вниманието на международната
общност.
Това безспорно позволи на антикомунистическата опозиция да се организира и
обедини в началото на 1988 г., в духа на времето, в Независимо дружество за защита на
правата на човека /НДЗПЧ/, първата и единствена българска НПО, приета за
пълноправен член на „Международната федерация за правата на човека”. Една от найбележитите му заслуги е, че съумя да мобилизира няколко хиляди български граждани
сред онези 300.000 с мюсюлманско вероизповедание, засегнати от предприетата от
комунистическата власт дискриминационна кампания. Това протестно движение
трябваше да се разрасне и доведе през пролетта на 1989 г. до известните като „Майски
събития”.
Националният характер на това движение, съизмерим с други граждански
инициативи в други страни от Източна Европа, не може да бъде признат единствено
заради упорито загнездилия се етноцентризъм в историографията и в нечии мирогледи.
Всъщност, аз се съгласих да се представя пред Вас не за да Ви говоря за себе си,
а за тази „шепа българи”, за която стана въпрос по-горе, тези хора без лица и без глас,
през последните две десетилетия от режима, които се оказаха стотици. Дойдох заради
тях и от тяхно име.
Позволете ми поне да споделя с Вас вълнението си от факта, че 44 години, след
като една група младежи състави и разпространи позив, в който призовава страната ни
да се присъедини към Европа, мога да го размахам днес в сърцето на обединена
Европа. Тези младежи, моите съобвиняеми, платиха за постъпката си с присъди от над
100 години общо, от които 22 бяха реално изпълнени. Но ние не бяхме изключение.
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През тези години на „морална съпротива”, само за политическия затвор в Стара Загора,
контингентът на задържаните рядко падаше под 200.
На Вас оставям да пресметнете колко е общият брой.
Крайно време е да се разкрие истината за живота и съдбата на онези, които
спасиха честта на България, без да очакват в замяна нищо от никого.
Уви! 20 години преход не стигнаха на страната ни, за да овладее практиката на
правовата държава. Отношението на институциите към противниците на стария режим
остава изцяло негативно. Фактът, че някои от тях са тук сред нас и че този форум успя
да се състои, не бива засега да скрива тази действителност.
Тъй като се намираме в Парламент, който е място за размяна на мнения и
дискусии, си поставих за цел да припомня няколко конкретни случая, но предпочитам
вместо заключение да Ви прочета писмото, което вечерта, преди да отпътувам, ми
връчи група от бивши затворници, емигранти и техните близки. Ето какво гласи то:
«Държим да изтъкнем някои съществени моменти във връзка с правилната посока на
българското общество и трезвия прочит на историята му.
Най-напред припомняме, че сегашният, доста късен закон за отварянето на
архивите на бившата Държавна сигурност, приет 3 години преди Резолюцията на ЕП за
Европейското съзнание, бе гласуван с преобладаващото мнозинство на БСП, наследник
на непокаялата се българска комунистическа партия, т.е. хора, които нямат никакъв
интерес близкото минало да бъде действително разкрито.
След това, констатираме, че откакто бе създадена Комисия ad hoc тя главно се
посвети да разкрива кои лица, заемащи държавни постове, са членували в бившите
служби. Вярно е, че тази дейност, която де факто се практикува от 1990 г. по
дискриминационен начин, с цел да подхранва политически конфликти, не съумя да
попречи на това един агент на ДС да остане два последователни мандата начело на
държавата. Оставяме Ви да отсъдите доколко тази мярка е ефикасна и каква е ползата
за обществото от нея.
Оказва се освен това, че неяснотите или липсата на адекватни нормативни
актове, при обработването на документацията, водят до някои приблизителни оценки,
които дават път на всякакъв вид манипулации.
Даваме за пример случая на г-н Димитър Пенчев. В действителност, за него,
Комисията разполагаше с картон за вербуване от ДС, но в същото време тя
притежаваше документ, подписан от Григор Шопов, висш ръководител на същата тази
ДС, потвърждаващ, че той членува в подривна организация. Въпреки това, под
внимание бе взет само въпросния картон, като абсурдната последица за г-н Пенчев бе,
че той бе публично нарочен, че е агент доносник на Службите, при условие че този
бивш осъден на смърт, прекарал близо 10 години в затвора, съдейки по множество
документи, през целия си живот е търпял репресиите на Органите на комунистическия
режим.
Вследствие на това, ние силно желаем онази част от архивите, която се отнася
за съдбата и действията на хората, които по един или друг начин са се
противопоставяли на режима, да стане публично достояние.
Бихме искали да знаете, че отделяме специално внимание на онези, които вече
не са сред нас, като считаме, че разкриването на техния живот представлява обществен
интерес, защото смятаме, че наш дълг е да участваме при повдигането на завесата на
мълчанието, която тегне над достойното им за уважение поведение.
Въпреки че е била грижливо придърпвана 20 години, тази завеса сякаш започва
да се повдига плахо, ние знаем, че онези, които са я изтъкали, все още имат достатъчно
власт за манипулиране и протакане, за да възпрепятстват процедурата и да я забавят до
физическата кончина на всички свидетели и участници в трагедията.
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Опасяваме се да не би чрез бюрократичния си и де факто спъващ начин на
работа, уважаемата Комисия да породи сред гражданите чувството, че пасивно или не,
участват в тази манипулация.
Поради това, като доказателство за добра воля, възнамеряваме в най-скоро време
да й предоставим един първи списък на емблематични личности, вече починали или все
още живи, като се ангажираме да оповестим заслугите им.
На последно място, що се отнася до акцията на бившата ДС срещу емиграцията, бихме
желали тук присъстващите членове на Комисията да ни посочат за какъв срок ще бъде
окончателно завършено цялостното прехвърляне на архивите и най-вече, с каква част
от архивите на бившата Служба за външно разузнаване разполагат понастоящем, както
и кога ще бъде предоставена на разположение на общественост.
В заключение, призоваваме участниците в това събрание, уважаемите членове
на Комисията, както и енергичния европейски депутат, организатор на този форум, да
съдействат, за да бъдат преодолени пречките пред добрата работа на институциите,
законът да бъде прилаган в духа на европейските ценности и резолюции, както и да се
отговори на нашите искания в качеството ни граждани на Европейския съюз».
Благодаря Ви за отделеното внимание.
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ДИСКУСИЯ
Изказване на г-н АНТОНИО ЛОПЕС-ИСТУРИС,
член на Европейския парламент,
Генерален Секретар на Европейската Нардона Партия
Трудно ми е да говоря след свидетелските показания, които чувам от хора, които
са страдали толкова много в миналото. За мен, живеейки в западно общество, от където
идвам – Испания, за съжаление това са неща, за които в миналото ние не сме знаели.
Вие сте живели в комунистически рай, това е, което са мислили европейците в
западния свят. Всички ние сме живели под една и съща лъжа.
Мисля, че е много смело и храбро от страна на Андрей Ковачев, ГЕРБ и много
други да повдигнат тези свидетелски показания тук в Европейския парламент. Подобен
дебат в Испания няма да се повдигне. Не мисля, че днес още може да имаме смелостта
да повдигнем дебат за Гражданската война в миналото на Испания. Поздравления,
мисля че щом дебатът вече се състои тук, значи това са много добри новини.
И за нас, депутатите в Европейския парламент от ЕНП, която беше партията,
която се бореше срещу комунизма през петдесетте, шейсетте и седемдесетте години.
Затова сега ние имаме правото да говорим и сме много щастливи, че може да чуем Вас.
Също така Ви поздравявам, защото трябва да помним миналото и всъщност това е
демокрацията. За мен, за ЕНП, вашите спомени не трябва да бъдат забравени.
Изграждането на бъдещето на България е също така базирано на недопускането на
същите грешки, като в миналото. Ние трябва да си извадим изводите от това, което се
случи. Не може да забравяме, че живеем за бъдещето на децата ни.
Затова приоритетите ни не трябва да бъдат забравяни - да строим бъдещето и да
мислим какво ще оставим след нас. България днес е във важен момент. Имах
възможността да говоря много пъти с министър-председателя Бойко Борисов и сме
съгласни, че също има реалности в България, срещу които трябва да се изправим,
трудности, пред които сме изправени в икономиката, в работата. Децата ни ще искат да
работят в бъдеще, затова трябва да говорим, да не забравяме миналото, като то не
трябва да бъде повтаряно!
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Изказване на г-н ТУНЕ КЕЛАМ,
Член на Европейския Парламент
Много благодаря Андрей,
Аз представлявам Естония в този парламент.
Искам да благодаря и на всички Вас, че сте тук.
Аз мисля, че това е много важна тема. Вие сте тук и можем да споделим това
преживяване. Всъщност Вие може да споделите много такива преживявания. Спомняме
си, че Латвия и Естония бяха „братя”, но те се отделиха и се съпротивляваха 10 години
по време на войната. Но най-важното е, че това е мисия на президента Бузек. Знаете, че
комунистическият режим е създаден на политическа основа. Установено е, че се
основава на насилие и лъжи.
Ние трябва да установим истината и след това да се концентрираме върху това
какво да направи Европейският парламент. Миналата година публикувахме книга с
особена стойност, която е написана на английски, френски, немски и други езици.
Надяваме се скоро да бъде преведена и на български език. През миналата година на 23
август се предложи резолюция. Това е датата, на която Хитлер и Сталин се
споразумяват и войната започва. Този ден ще се помни, ако бъде отбелязан като
Европейски.
Всичко това е тоталитарният режим.
Така че Ви напомням за това.
Искам да се обърна към г-н Иванов, г-н Ескендер, г-н Кадринов и г-жа
Господинова. Аз прочетох вашата биография и разбрах как сте загубили баща си и съм
впечатлен от начина Ви на живот. И при нас има хора преживели това. Трябва да се
запозная с вас и вашата история.
Благодаря!

Изказване на г-жа САНДРА КАЛНИЕТЕ,
член на Европейския парламент
Благодаря Ви много, Андрей,
Няма да използвам много от времето, но въпреки това има много неща, които
бих искала да ви кажа. Бих искала да изразя най-вече уважението си. Защото повечето
от вас принадлежат към поколението на родителите на моите родители, а те загинаха в
Гулаг. Родителите ми се ожениха в Гулаг и аз съм родена там, затова тази среща има
изключително дълбоко значение за мен. Името на неформалната група, която
председателствам в ЕП, е "Помирение на европейската история". Благораря ви за това,
че допринасяте за това помирение.
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Изказване на г-н ВАСИЛ КАДРИНОВ
Аз няма да разказвам своята история – аз бях само една година затворник. С
огромно уважение се отнасям към хората, които се бориха, някои от тях с оръжие в
ръка, като горяните през 50-те години. Аз искам да върна нещата към днешния ден и да
отправя към Вас, г-н Ковачев, и към всички присъстващи тук, три послания, свързани с
днешната ситуация в България. Днес в Република България имаме плуралистична
демократична система, но по отношение на миналото, на комунистическия режим,
нямаме достатъчна памет. Твърде рядко се говори за това минало, учениците в училище
не са образовани и ние рискуваме това минало някой ден да се повтори. Във връзка с
това ние настояваме в България да бъде създаден Национален фонд за осмисляне на
комунистическия режим, който както в другите държави – Германия, Полша, Чешката
република – да създава възможност да се правят книги, филми, чествания,
телевизионни предавания и т.н., които да образоват младите хора за това какво
представлява този режим. Също така настояваме в българските училища да се изучава
творчеството на нашия добър писател, истински демократ Георги Марков, който даде
живота си за съпротивата срещу комунистическия тероризъм. Неговите „Задочни
репортажи за България” следва да бъдат изучавани от всички ученици в нашата страна.
Последно все пак нека да кажем и това, че днес в нашата страна бившите офицери от
Държавна Сигурност получават доста по-високи пенсии от средните за страната и ние
апелираме тази несправедливост да се поправи, тъй като те крепяха един терористичен
режим и е уместно техните пенсии да бъдат намалени, така че да се доближат до
средната пенсия. В други страни като Република Полша това беше постигнато и се
надяваме това да стане и у нас.
Благодаря ви!

Изказване на г-жа ЛИЛИ ДРУМЕВА
Уважаеми дами и господа,
Сигурно е излишно да казвам, че съм изключително развълнувана, защото не
мога да бъда безразлична към темата, която ни е събрала тук – темата на нашата
конференция „Изстраданата европейска мечта на България 1944-1989г.”. Ако ми
разрешите аз ще се опитам да перифразирам тази тема по друг начин - по-скоро
конференция за прекършената човешка надежда. За прекършената човешка надежда на
тези, които са тук и на тези, които никога няма да разберат, че ние помним онова, за
което те си отидоха от този свят – борбата им да имат правото да бъдат себе си, борбата
им да отстояват истината, която се оказа най-трудната борба, която човек може да води.
Аз бих могла също да Ви кажа за много мои лични тегоби, но няма да ви занимавам,
защото това, което аз съм преживяла, е може би капка в океана от човешки страдания и
мъки и в сравнение с онова, което г-н Саръиванов е преживял, то сигурно е по-малко.
В името на необходимостта да помним какво се е случило и да знаем цената,
която се е платила – високата човешка цена, защото няма по-висока цена от живота на
един човек, който иска по човешки да живее, да обича, да има деца, дом, семейство, да
се утвърди в професията си, да даде всичко от себе си, така че един ден децата му да не
срамуват от него. Всичко това беше прекършено, всичко което можете да си
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представите, цялата злост, всички подмолни, первидни методи, на които бяха способни
комунистите, те не ни го спестиха. Като главен организационен секретар на Съюза на
репресираните от комустическия терор имам заръката да Ви кажа, че ние единствено
искаме никога повече да няма комунизъм, никога да не забравяме тези, които
комунистите унищожиха, да пазим европейските ценности и искрено се надявам, че
тази конференция не е просто едно мероприятие, което трябва да бъде отчетено, а
наистина поклон към тези, които са жертви на комунистическия терор - не само в
България, но и в целия свят. Накрая нека да благодаря на г-н Ковачев и на тези, които
организираха тази конференция и разбира се на партията, която той представлява политическа партия ГЕРБ, защото досега за 21 години никой не ни покани, никой не ни
уважи, никой не направи реверанс за това, че има хора в България, които противно на
твърденията, че България е била един послушен сателит на Съветския съюз, са
отстоявали истината и правото да бъдат свободни.
Благодаря още веднъж и поздравявам всички, които са присъстващи тук. Нека
със силата на нашата воля, нека със силата на нашето желание да живеем в една нова
демократична Европа, защото само който е силен може да побеждава всички, само
който е силен може да бъде истински човек.
Благодаря!

Изказване на г-жа ВАНЯ ЖЕКОВА
Уважаеми дами и господа,
В болката ние всички си приличаме. Представям на вашето внимание откъс от
документален филм за страданията и устойчивостта на българина. В моята страна
умишлено се мълчи по темата и вече след 10 години мълчание аз имам възможност да
представя скривани истини за близкото ни минало пред млади хора, които не са чували
и нямат представа какво се е случвало в България. За щастие ние имаме шанс да черпим
от извора. Оцелелите от страшните събития са тук сред нас. Филмът „Катарзис”, както
и филмът „Горяните” са част от един проект, който събира автентични свидетелства за
времето на комунизма. Това е частен и независим проект. Ще кажа две думи за новите
стъпки по него. Готов е сценария за документален филм „Осъден на свобода”, който е
също по действителен случай и главния герой в него е по филмовия разказ „закон с
лагерист”, „закон без граница”, за един самотник идеалист. Моята мечта е да снимам
този филм с международен екип и да работя с хора от различни страни. Мечтата ми е
този филм да обиколи света и да бъде видян от героите в него.
Дами и господа, само когато познаваме миналото ние можем да го приемем и да
намерим място в сърцата си за него. И само когато познаваме нашите деди ние можем
да имаме своя корен и можем да стоим изправени. Това е моят начин да отдам почит
към оцелелите и моят начин да поискам тишина за мъртвите, защото само когато сме в
болката ние си приличаме. Този филм може да го получите на изхода на залата
благодарение на мен и на г-н Андрей Ковачев.
Благодаря Ви!
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Изказване на г-н ЖЕКО СТОЯНОВ
Уважаеми г-н Ковачев,
Казвам се Жеко Стоянов Иванов –Матев, осъден съм на смърт чрез разстрел за
възстановяването на българската опозиция. Няма да Ви разказвам за мъките и ужасите
в лагерите, за унищожителни побои от страна на следователите, няма да Ви разказвам
за начините, по които постъпваха органите на ДС, няма да Ви разказвам за случаите,
когато останали сами в кофите оглеждахме се и ни падаха косите. Само искам да кажа,
че тази среща е първото събитие след 20-21 години и много се радвам, че тук преди
няколко дни една група осъдени от комунистическата власт лица имахме среща с
вътрешния министър. Той ни увери, че ще направят всичко възможно, не само да си
говорим за мъките и страданията, но да реализираме проекти, в които цялото българско
общество да се yбеди в това, което е ставало. Искам да споделя с вас, че вече 20
години българските медии отначало под сурдинка, впоследствие и на висок глас
направиха така, че българските граждани да се уверят, че не е имало съпротива срещу
комунистическия режим. През комунистически лагери и затвори са минали десетки
хиляди хора, които са били избити. За това аз приветствам фондацията Конрад
Аденауер да се направи всичко възможно да има и други форуми, в които да се
направят конкретни неща.
Изказване на г-жа ЗЕЙНЕБ ИБРАХИМОВА
Аз искам да кажа нещо, което мисля, че никой няма да засегне.
Първо няма да обяснявам колко е страшно да отнемат името, което са Ви дали
родителите. Моето име е сменяно три пъти. Няма да разказвам и за страданията, които
съм изживяла. Искам само да кажа, че трябва да се отчете общата борба между турци,
мюсюлмани и българи в България. Искам да ви кажа, че за тази борба аз научих когато
бях още много малка, защото моя вуйчо беше изпратен в Белене в началото на 1952г. и
когато хората останали живи, горяните се връщаха в село, аз, хваната за ръката на
майка ми, отивах у тях, за да им кажа „добре дошли” без да се страхувам от това какво
те може би мислят.
През 1988г. вече с независимото дружество за защита на правата на човека ние
отново започнахме заедно да се борим против комунизма. Мисля че тази обща борба
даде някакви резултати.
Благодаря Ви!
Изказване на г-жа СТАНКА СТОЯНОВА
Няма да Ви казвам коя съм. Искам в този момент да Ви посоча двама човека от
лявата ми страна, единия от които е съпроцесника на баща ми, който и до ден днешен е
жив и е активист на тази демокрация – Йордан Байчев, а другият е човекът, който е бил
в последните минути от съзнателния живот на баща ми.
Ако всички тук присъстващи изригват омраза срещу комунизма, надявам се
всички да се молят никога, на този свят да не се връща комунистическата формация.
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Изказване на д-р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ
Ние искаме да прочетем историята, за да знаем обективната истина, но в
никакъв случай не искаме от това да произлиза омраза. Ние не искаме никога да се
върне никоя диктатура, защото диктатурата и страданието са наистина страшни и
поколения съдби на десетки хиляди хора са погубени, но омраза не трябва да се всява в
никакъв случай, а напротив – помирение. Съгласяването трябва да бъде от всички
страни. Разбира се така не може – едни да празнуват девети септември като празник, а
други да я отбелязват за най-черната дата в историята.
В България на 09.09.1944г. беше премахнато не фашисткото правителство, а
това на земеделеца Муравиев. Така че тези манипулации на историята трябва да бъдат
изчистени и да се обединим около тази истина без да насаждаме омраза, а да искаме
помирение.
Благодаря Ви!
Изказване на г-н ИВАН БЪРЗАКОВ
Благодаря Ви, че ме поканихте да участвам на тази конференция, макар и късно.
Не искам да Ви разказвам как на 11 години разбрах що е комунизъм, а да
разкажа за няколко обекта свързани с жестокостите на комунизма.
В Перник има една шахта, в рудника на Света Ана, която е била използвана за
убийството на 183 човека. Тези хора са били хвърляни вътре и от намиращия се в нея
вентилатор са правени на парченца.
Другия случай е скалата в Самоков. Хората са блъскани от нея и са падали
надолу. От всички е останал само един жив, който е избягал в чужбина и не е пожелал
да се върне в България, защото не иска да си спомня за тези жестокости.
Следващия случай, който искам да Ви разкажа е за село Върба (Радомирско).
Там има един кладенец, изкопан от немските войски, който е пълен с жертви от
комунизма.
Вие искате помирение, но няма нито един осъден.
Това което се случва в България сега е отново дело на комунистическите
„останки”. Всички престъпления, които се извършват, и срещу които се бори
вътрешният министър, са тяхно дело. За това помирение ще има само тогава, когато
виновните се признаят и бъдат осъдени.
Благодаря Ви!
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П а н е л II : З а б р а в е н а т а с ъ п р о т и в а:
изследване на българския комунизъм
Модератор: г-жа Екатерина Бончева

Изказване на г-н ЕВТИМ КОСТАДИНОВ
Председател на Комисията по досиетата
Благодаря г-н Ковачев,
Благодаря г-жо Бончева,
За мен е изключително трудно след направените изказвания и след чутите съдби
на тук присъстващите, да говоря аз какво стои зад Държавна Сигурност. Изпозвам
момента първо да благодаря и да се поклоня пред изстрадалите през тези години.
Второ, благодаря на г-н Ковачев, че действително в рамките на този период от
време, от както е създаден закона, той успя да организира една такава среща, на такова
ниво. Най-вече се радвам, че тук виждам млади хора. Ние като членове на Kомисията
по досиетата, сме се старали да привлечем вниманието, за да може този закон, по който
работи Комисията, да даде възможност да се отворят архивните документи, които
всяваха митове в нас какво всъщност е правила Държавна Сигурност. Не знаем ли
съдържанието в тези архивни документи, няма да можем да продължим в правилната
посока, т.е да си изградим нашето действително европейско бъдеще.
С няколко думи, преди всичко за тук присъстващите млади хора, ще направя
обобщение, какво всъщност представлява Държавна Сигурност и ще се постарая с
няколко думи да кажа какво прави настоящата Комисия по този закон.
Какво представлява Държавна Сигурност? Още през 1945-1947-1950 година
Държавна Сигурност играе основна роля в ликвидацията на политическата опозиция.
През 1945-1950г. започва да се оформя като един основен репресивен апарат на
комунистическата партия. През 1974г. излиза указ 14/67 на ДС, който регламентира
ръководната роля и върховенството на Българската Комунистическа Партия и на
първия секретар на Централния Комитет на Българската Комунистическа Партия. Това
означава, че тази структура, създадена от 1944-1945 до 1989г., е била подчинена на тази
партия, която също представлява този режим. Държавна Сигурност представлява
мощна репресивна структура и по време на комунистическа България е насочена към
потискане и ограничаване на основните права и свободи на българските граждани.
Държавна Сигурност осъществява и оперативно наблюдение. По специална инструкция
I-20 от 1978г. се образуват оперативни дела за контролиране поведението на лица, за
които няма данни, че провеждат противодържавна дейност, но поради своя социален
произход, служебно, обществено-политическо положение и антинародна дейност преди
09.09.1944г. или поради наказание за враждебна дейност след “победата на
социалистическата полиция” представляват опасност за сигурността. Според
инструкцията те също така имат враждебно отношение към социалистическия строй,
ползват се с влияние сред гражданските среди и могат в даден момент по собствена
инициатива или под влияние на противника да започнат да се съпротивляват. Виждате,
че и в последващите документи не само в този необнародван указ и в инструкциите за
работата на Държавна Сигурност ясно проличава, че ДС е един репресивен апарат с
единствена и основна задача да осигури господството на комунистическата партия.
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Пред Вас имам възможността да представя закона, по който работи настоящата
Комисия и искам да подчертая, че този закон беше съставен от три проектозакона.
Единият проектозакон беше на Съюза на Демократичните Сили, като с г-жа Нейнски
имахме възможността да го обсъдим и приемем в 40-то НС. Другият проектозакон
беше с участието на ДСБ и ДПС. Искам да подчертая волята на членовете на
комисията, и това, че сме се старали да спазваме закона към настоящия момент. Да
забравим политическата пристрастност и действително да отворим тези архивни
документи и да развенчаем мита за Държавна Сигурност.
Обръщам се към младите хора, единствено комисията в тези свои три години и
половина откакто съществува се стараеше да навакса загубеното време след 1989г., в
което се правиха частично сполучливи опити да се отворят архивите на ДС. В крайна
сметка към настоящия момент считаме, че този закон е изключително добър и дава
възможност да се надникне в съдържанието на архивните документи. Не само да се
надникне, а и да се използват. В крайна сметка да се даде ясен и точен отговор какво
точно се е правило в периода ’44-‘89.
Аз се обръщам отново към Вас, изследователите. Това което прави комисията
през този тригодишен период в рамките на своите възможности и финансови ресурси,
е да създаде максимални условия да се докоснат всички, които желаят да изследват
тази материя, да се запознаят с тези архивни документи. Неслучайно комисията издаде
своите първи сборници от архивни документи. Някои считат, че те са скучни, но в
крайна сметка това е основата, от която да се започне да се работи и да се направят
съответните изследвания.
Обръщам се и силно приветствам предложението на г-н Кадринов, за това, че
действително в нашите учебни заведения на тази тема не се говори и считаме, че
умишлено не се разяснява какво всъщност е правено от тази система.
С политическата воля на настоящото правителство и на всички подкрепящи
работата на Комисията, представителите на медиите и останалите политически партии
ние ще успеем да вземем тези архивни документи, те ще могат да се отворят ако
действително се отнемат от бившите служби.
Стараем се максимално да бъдем отворени и да предвидим всички нерешени
въпроси и проблеми. Поемаме всички ангажименти, да бъдем максимално полезни на
всички, които желаят да се докоснат до архивните документи на бившите тайни
служби.
Благодаря за вниманието!
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Изказване на г-жа ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА
Член на комисията по досиетата
Благодаря на г-н Евтим Костадинов. Г-н Костадинов, това време, за което Вие
говорите, не беше загубено, но то беше много умело употребено от различните днешни
превъплъщения на Държавна сигурност, за да бъдат насадени в съзнанието на хората и
в публичното пространство няколко мита, които смятам, че сега, чрез вашите разкази и
чрез отварянето на досиетата, постепенно започват да се демитологизират. Първият мит
е, че досиетата са прочистени, че те не са важни, че в тях няма истина. Ще ви кажа,
обаче, една следа води към друга следа. До този момент при нас има над 3 км
документи и не мислете, че това е краят, при нас има над 378 архивни дела, така че
митът, че всичко е унищожено и тези документи нямат никакъв смисъл беше умело
насаждан, за да бъдат отвратени хората от необходимостта да се търси истината.
Разрушихме и с ваша помощ демитологизираме още едно твърдение, а именно че
Държавна сигурност, на която Вие сте жертви и ние индиректно, е работила за
националната сигурност. Няма такова нещо. Дори само сборникът, който ние
издадохме – ‘КГБ – ДС връзки и зависимости’ – в който има над 250 документа,
демитологизира това твърдение. Ще Ви кажа, че българската Държавна сигурност си е
кореспондирала с КГБ на руски език и са се наричали взаимно братовчеди. Още един
мит, който успяхме да демитологизираме е, че след като няма подписана декларация за
сътрудничество такова не се е осъществявало. Декларация за сътрудничество не се е
искала от хора, които са били членове на БКП, дори има бележки „не трябва да вземаме
декларации за сътрудничество, защото това може да ни обиди”.
Аз обаче отдавам моята почит към хората, които са били вербувани по лагери и
затвори, защото за тях има обяснение и за тях има извинение, защото е бил поставен
под заплаха техният живот и този на техните близки, а има случаи, когато хора от
лагерите и затворите са карали свои съмишленици да влезнат в Държавна Сигурност, за
да разберат за какво става дума. Още един мит, че членовете на БКП не са били
вербувани от ДС – няма такова нещо. През 1965г. има решение на Политбюро на ЦК на
БКП, с което отпада ограничението да се вербуват членове на БКП, но вербувани или
не те са работели за тази партия и за тази структура.
Дотук бяха личните истории, тези лични истории, обаче, за да бъдат превърнати
в една истинска история трябва да бъдат осмислени, анализирани и разпространени.
Затова ми е много приятно да дам думата на доцент Михаил Груев. Г-н Груев е
историк, който сега упорито работи при нас по темата за Възродителния процес. Той е
автор на книги за отношенията между българските мюсюлмани и политическия режим,
за политическата култура на българските мюсюлмани.
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Изказване на доц. МИХАИЛ ГРУЕВ
доцент по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Преди да започна, искам да коментирам нещо, което г-жа Бончева отбеляза.
Смятам, че всъщност тази конференция е важна именно от тази гледна точка - да се
покаже пред българското общество, че има и друга, алтернативна гледна точка.
Създаването на Kомисията по досиетата, за мен специално, представлява голяма крачка
напред в тази насока. Но да направим следващи крачки зависи, в края на краищата, от
нас самите и всеки трябва да даде по някакъв начин своя принос. Мисля, че този форум
действително ще представлява следващата голяма крачка напред.
Аз имах за задача да говоря за Възродителния процес - както сами разбирате
това е една гигантска тема. Но за съжаление, тъй като времето много напредна и няма
да имам възможност да изнасям академична лекция, ще се опитам по-скоро да направя
периодизация на възродителния процес.
В българското общество беше установена една много тясна периодизация на
възродителния процес. Обикновено под този термин се разбираше неговата последна
екстремна фаза - от декември 1984 до февруари-март 1985 година, когато бяха сменени
имената на етническите турци. Всъщност става дума за една етапност и един пълзящ
процес, който започва още от края на 50-те години. Тук бих очертал една първа
насилствена фаза на възродителния процес - между '59-та и '64-та година, когато
всъщност районите със смесено население са обект на така-наречената "политика по
разфереджаването", тоест на насилствена промяна на облеклото, на криминализирането
на сюнета при момчетата и на един опит за насилствена смяна на имената в Гоце
Делчевско и Разложко в западните Родопи през '64-та година. Но в следствие от
активната съпротива на населението там, режимът се отказва, прави се крачка назад.
Поради тези причини се стига до една втора, бих я нарекъл "тиха" фаза, на
възродителния процес - до края на 60-те години, когато режимът опитва вече със
захарчето, ако използваме тази метафора за камшика и захарчето, или за тоягата и
моркова, и това е една фаза, в която около 10 - 15 000 души всъщност доброволно
сменят имената си, водени, разбира се, от съвсем лични, някои от тях и от користни
причини. Следва кампанията по смяна на имената на българите-мюсюлмани или на
така наречените помаци с едно решение на секретариата на ЦК на БКП от юли '70-та
година озаглавено "За по-нататъшна работа сред българите с мохамеданска вяра" в
периода '70-та - '73-'74-та година. Тук има хора, които по-добре от мен си спомнят и са
преживели всичко това.
След това настъпва една втора тиха фаза, или трета фаза на възродителния
процес, която бих нарекъл "фаза на прегрупиране на силите и пълзящо разпространение
на процеса" - от помаците към турците. На мен ми се струва много интересен и
любопитен случаят Борина. Става дума за едно турско село, разположено в помашко
обкръжение в западните Родопи. Този случай е много любопитен от гледна точка на
преливането на този пълзящ възродителен процес от помаците към турците и
постепенното му разпростиране върху смесените бракове в началото на 80-те години.
Четвъртата екстремна фаза е, както казах, фазата от декември '84-та година до
към февруари-март '85-та година, когато практически бяха сменени имената на всички
български граждани от турски произход. Известно е, че майските събития от '89-та
година показаха всъщност колапса на тази политика провеждана повече от 30 години.
Защо всъщност считам за много важен възродителния процес в историята на
комунизма и на съществуването на комунистическия режим в България?
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На първо място, защото той дава едно структурно различие между режима в
София и останалите източно-европейски режими. Тъй като той показва един двоен
регистър на пропагандата на режима. От една страна има абсолютно лакейническо
поведение, адресирано към Москва и както е известно, на два пъти, през '63-та и през
'73-та година, Тодор Живков предлага България да стане 16-та република на Съветския
съюз. Същевременно, адресирано към българското общество, ние забелязваме висок
регистър на националистическото настроение. За вътрешна консумация в страната се
върви към ескалиращо натягане на напрежението между турци и българи, между
мюсюлмани и християни, което върви по няколко линии - през учебниците по история
и литература, през партийно-политическата пропаганда, през така нареченото
патриотично възпитание, осъществявано от казионните организации и най-вече от ОФ.
Така че всъщност възродителния процес преди всичко цели сплотяването на
християнското мнозинство зад позициите на режима и трябва да се отбележи, че той
действително постига успех в това отношение. Именно амалгамата между комунизъм и
национализъм, в късните десетилетия от съществуването на режима, съставлява
същината на спецификата на режима в сравнение с останалите съветски сателити. И тук
отивам към един голям теоретичен дебат в хуманитаристиката - дали режимът до края
на своето съществуване, тоест до '89-та година, остава тоталитарен или постепенно
еволюира към авторитарен режим със затихващи репресивни функции. Именно
възродителния процес е тази структурна разлика на режима в София от този във всички
останали източно-европейски страни, като ние наблюдаваме обратна еволюция, тоест
деволюция на режима. Не към либерализация и "омекване на зъбите" - г-н Огойски
вчера употреби този израз, който много точно характеризира режима като цяло, през
късните десетилетия от съществуването му - но към една стагнация и към
фашизирането всъщност на късните години от съществуването му. Така че, ако можем
да приемем, че в Унгария, донякъде в Полша, режимът към края на своето
съществуване еволюира към авторитарен, това в никакъв случай не се отнася до
комунистическия режим в България, който остави много тежко наследство, за което
вероятно по-нататък ще стане дума.
Благодаря.
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Изказване на г-н ХРИСТО ХРИСТОВ,
разследващ журналист
"Ненаказаните престъпления на комунизма в България"
В прехода от комунистически режим към демократична система на управление
новите елити са изправени пред решаването на проблема за възстановяването на
истината и справедливостта. Предизвикателството е да се разкрие и изясни истината и
евентуално да се потърси отговорност на виновните за злоупотреби с власт и
престъпления сред представителите на стария режим на управление.
Въпросът за търсенето на отговорност на престъпленията на комунизма става
актуален в България веднага рухването на системата през ноември 1989 г.
Отговорностите за престъпленията следва да се разглеждат в два аспекта – моралното
осъждане и съдебното осъждане.
Морално осъжданe
Моралната отговорност е свързана с отхвърлянето и разграничаването от
тоталитарното минало, което политическите партии предприемат преди първите
демократични избори през юни 1990 г. Това се отнася и до правоприемникът на БКП –
Българската социалистическа партия (БСП), която декларира, че "БСП се отказва
завинаги от деформациите и извращенията".
Характерно за наследницата на БКП е, че нейните нови лидери Петър Младенов
и Андрей Луканов публично прехвърлят отговорността на състоянието на страната
върху доскорошния партиен и държавен ръководител Тодор Живков. Те определят
управлението, в което и те са участвали като "едноличния уродлив режим на Тодор
Живков".
Бившият генерален секретар на БКП е изключен от партията, а вината за
управлението е хвърлена изцяло върху него. Десет години по-късно обаче той е
поканен в редовете на БСП, а след смъртта му в родния му град Правец му е издигнат
паметник, на откриването на който присъства лидерът на социалистическата партия по
това време Георги Първано
Приемницата на БКП – БСП се дистанцира от комунистическото минало, но
отбягва политическия дебат за вината и отговорността, която тя има за наследството на
тоталитаризма.
В острото политическо противопоставяне между левите и десните в България не
е намерен пътя към национално помирение. Левицата предлага това да стане със
затваряне на страницата на миналото, но десницата не се съгласява, защото смята, че
преди да се затвори страницата на миналото, тя трябва да се прочете.
Единственото по-цялостно решение за вината и отговорността намира израз в
Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, приет през
2000 г. от мнозинството на ОДС. Той няма лустрационни или правни последици, но в
него законодателно е рамкирана отговорността на тоталитаризма и БКП.
Съдебно осъждане
По-различно стои проблема със съдебното осъждане. Търсенето на съдебна
отговорност отнема много политическа и обществена енергия, предизвиква остро
политическо противопоставяне. Характерно е, че още когато са на власт, в началото на
1990 г., новите лидери в БКП използват съдебната система за образуване на
разследвания, насочени преди всичко за наказателно преследване на бившия партиен
ръководител Тодор Живков и близки лица от негово обкръжение. Такива са дело №1
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срещу Живков, обвинен и арестуван за злоупотреба с власт и служебно положение,
както и делото за последния лагер при негово управление край град Ловеч,
съществувал в периода 1959-1962 г.
По дело №1 Живков е признат за виновен и осъден на 7 години затвор, но
впоследствие Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд приема, че
той не може да бъде съден, тъй като е бил държавен глава. Това става през 1995 г.,
когато управлява правителството на Виденов (БСП). В резултат на отменената присъда
в обществото се налага мнението, че Живков е бил оправдан, нещо което съдът не
прави.
Друг проблем за осъждане на част от престъпленията на комунизма в България е
свързан с юридически пречки. Една от основните е наличието на 20-годишна давност за
извършване на убийство. Новият политически елит не прави необходимите
законодателни промени, както например в Германия, където е възприета тезата, че
давност за престъпления по време на комунистическия режим не тече. Този проблем е
най-очевиден при разследването на убийствата в лагера край град Ловеч, в който
смъртта си намират 151 лица, задържани незаконно там. Съдебният процес срещу
ръководителите на лагера, образуван през 1990 г. е прекратен от съда едва през 2006 г.
именно поради съществуващата давност.
По-голямата част от официалните държавни разследвания на Главна
прокуратура на различни престъпления на тоталитарната система завършват без
присъди. Изключение правят няколко случая. Такава е присъдата срещу бившия
премиер Георги Атанасов по т. нар. дело на сираците, осъден за незаконно
финансиране на строежа на апартаменти на група активни борци против фашизма и
капитализма. Атанасов обаче е помилван от президента Желю Желев.
Съдът произнася ефективни присъди по процеса "Чернобил" срещу бившия
вицепремиер Григор Стоичков и Любомир Шиндаров, първи зам.-министър на
народното здраве и главен държавен санитарен инспектор за неприемане на
необходимите мерки за предпазване на обществото след аварията в съветската атомна
електроцентрала през 1986 г. Осъден е и последният началник на Първо главно
управление на Държавна сигурност ген. Владимир Тодоров за унищожаване на част от
досиетата на убития в Лондон през 1978 г. български писател Георги Марков.
Делото за "възродителния" процес, образувано в началото на 90-те години все
още "се разследва" от прокуратурата.
Реабилитация на репресираните
Проблемът за комунистическите престъпления повдига и въпроса за
справедливостта и отношението към жертвите на комунизма. В тази насока в България
през 1991 г. е приет Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани
лица в периода 12 септември 1944 г. – 10 ноември 1989 г. Той предвижда гражданите,
за които се установи, че са претърпели репресия, да получат обезщетение. Прилагането
на този закон е свързан с редица трудности и бюрокрация, а размерът на обезщетенията
рядко отговаря за нанесените щети. През юли 2010 г. по предложение на депутата от
СДС Лъчезар Тошев парламентът прие поправка, според която за репресирани се
считат и лицата, пострадали в първите дни на комунистическия режим, а именно в
дните между 9 и 12 септември, в който са извършени редица убийства без съд и
присъда.
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Лустрацията
Въпросът за комунистическите престъпления и справедливостта е свързан и с
казуса доколко ръководни лица от бившата комунистическа партия и от репресивния
апарат на Държавна сигурност могат да заемат ръководни държавни постове след
политическите промени. Този проблем се решава чрез прилагане на лустрация. В
България обаче не са предприети необходимите стъпки за осъществяване на
декомунизация. Непоследователното отношение на тези мерки се обяснява с липсата на
ясна политическа воля за прилагането на лустрацията за бившите кадри, свързани с
комунистическото управление или репресивния апарат.
Плахи опити са правени през 1992 г., но тези лустрационни ограничения,
известни като законът "Панев", насочени към ограничаване на достъпът на
номенклатурни кадри на БКП, както и на сътрудници на ДС до състава на
академичните, факултетните, научните съвети е отменен от БСП през 1995 г., когато тя
управлява.
През 1997 г. партията Народен съюз внася в парламента законопроект за
ограничения при заемане на ръководни длъжности в България, но десницата в лицето
на Обединените демократични сили, която управлява по това време, не пожелава да го
приеме, тъй като според обяснението на нейните лидери законът нямало да има
оздравителен ефект върху обществото.
Впоследствие в Закона за държавната администрация са приети някои
лустрационни текстове, които обаче са отменени от Конституционния съд. По-късно се
установява, че част от членоветена съда, гласували за отмяната, са били сътрудници на
бившата Държавна сигурност.
През 1998 г. в Закона за радиото и телевизията е въведен лустрационен текст,
забраняващ на щатни или нещатни сътрудници на ДС да бъдат членове на Съвета за
електронни медии, на Управителните съвети на БНТ и БНР. Въпреки, че този текст е
атакуван пред Конституционния съд, но той не го отменя и лустрационната разпоредба
съществува и към днешна дата.
В 41-то Народно събрание управляващите от ГЕРБ приеха лустрационен тест в
правилника на парламента, поред който се забранява сътрудници на бившата Държавна
сигурност да са ръководители на парламента, на парламентарни комисии, да участват в
международни делегации, както и изобщо да са членове на комисиите по вътрешна
сигурност, по външна политика и отбрана, за контрол на Държавна агенция
"Национална сигурност" и по европейските въпроси.
През декември 2009 г. обаче Конституционният съд отмени разпоредбата, като
трима от конституционните съдии изразиха особено мнение. В момента в парламента е
внесен законопроект от депутата от СДС Лъчезар Тошев, с който се предлага
сътрудници на бившата Държавна сигурност да не могат да бъдат награждавани с
държавни ордени и отличия.
Досиетата и отварянето на архивите на Държавна сигурност
Друг проблем свързан с комунистическите престъпления е осветяването на
сътрудници на бившия репресивен апарат на Държавна сигурност и отварянето на
нейните архиви, в които се съдържат много доказателства за репресиите и
престъпления от епохата на комунизма.
Характерно е, че през целия преход към демокрация не е имало народно
събрание или правителство, включително и сегашното, в което да няма присъствие на
агенти на бившата Държавна сигурност. Процесът на публичното им осветяване в
България започва твърде късно – едва през 1997 г., и е прекъснат от следващото
правителство с отмяна на закона за досиетата през 2002 г.
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Едва през декември 2006 г., броени дни преди България да бъде приета в
Европейския съюз, е приет нов закон под натиска на българското гражданско общество.
Той функционира и в момента. В резултат новата комисия по досиета с
председател Евтим Костадинов обяви за секретен сътрудник на ДС българския
президент Георги Първанов и редица публични и обществени фигури, които досега
оставаха в сянката на затворените архиви. Важно е да се отбележи, че законът за
досиетата няма лустрационен характер. Обявяването на лица, принадлежащи към
бившата Държавна сигурност има само морален характер.
Международно осъждане на престъпленията на комунизма
През последните години въпросът за вината на комунизма като тоталитарна
система надхвърля националното равнище и придобива международен характер. През
2004 г. проблемът е поставен за обсъждане в Парламентарната асамблея на съвета на
Европа. Две години по-късно асамблеята приема резолюция 1481 за необходимостта от
международно осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими.
По този начин асамблеята приема, че ще проправи пътя към по-нататъшно помирение.
Друга международна инициатива е приетата през юни 2008 г. - "Пражка
декларация за европейската съвест и комунизма". Тя подчертава, че Европа ще се
обедини едва когато обедини своята история и когато признае като общи последствията
от комунизма и нацизма и предизвика откровен и задълбочен дебат за престъпленията
на всички тоталитарни режими през миналия век.
Пражката декларация е подкрепена с решение на 40-то Народно събрание с гласовете
на всички парламентарно представени партии с изключение на парламентарната група
на БСП.
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Изказване на д-р МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ,
изследовател, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски"
Ще се опитам да представя накратко предварителни резултати от нашия проект
„Българската стена”, който заедно с Мария Дерменджиева разработваме по идея на г-н
Ковачев и се надявам догодина да можем да дадем по-пълни данни. Това което е важно,
което често забравяме и което може би не е известно на по-младите поколения, е че
комунистическият режим не даваше възможност на хората свободно да пътуват и да
излизат извън страната. В резултат това много хора, по най-различни причини, се
опитват да отидат в западния свят, като за това избират най-различни начини и
средства. Точните данни за броя на загиналите българи и чужденци едва ли някога ще
може да бъде намерен, тъй като пълна статистика по този въпрос не се поддържа в
архивите, но мога да кажа, че от досега прегледаните документи при всички случаи
става дума за бройка, която е около 1000 души. Трябва да отбележа, че най-голям брой
загинали има в ранния период на комунизма – края на 40-те – началото на 50-те години,
докато в следващите години има момент на стабилизиране, тъй като се развиват нови
технически средства, които възпрепятстват свободното минаване на границата и тъй
като контраразузнаването се опитва превантивно да набира данни за хора, които са
настроени емиграционно, както се изразяват в документите, така че да реагира
превантивно срещу техния опит да напуснат страната. Това, което мога да кажа като
статистика за момента, е че докато през 1951г. 817 души правят опит да прекосят
границата, към 70-те години бройката на хората, които се опитват да направят това
нелегално е около 600 души. Терминологията е стряскаща: от тези 600 опита
„наказани”, т.е. не е допуснато да преминат границата, са около 500 души, а
безнаказано успяват да преминат около 100-150 души.
Ще цитирам само няколко по-характерни случая, които са доста интересни. Така
например на 28 септември 1957г. един войник избягва от своето поделение и близо до
река Велека и е убит заедно с човека, с когото се опитват да преминат границата. През
1960 г. четирима души се опитали да направят самоделна лодка от ламарина, върху
която монтирали мотор от мотоциклет „Ява” и на две мили от брега тази самоделна
лодка аварирала, а хората били спасени от рибари, които били наблизо. През 1974г.
пилотът Иван Григоров успява да избяга с хеликоптер заедно с цялото си семейство.
Това е една куриозна история, въпросният човек произхожда, както твърдят
документите, от добро комунистическо семейство, има добра кариера пред себе си, но в
крайна сметка започва да се оплаква от заплащането на пилотите, не му дават да
пътува в чужбина и един ден той докарва цялото си семейство в София, качва го на
хеликоптера и успява да избяга в Гърция. Друг куриозен случай от 6 септември 1974г.,
когато един български гражданин от турски произход успява да открадне скутер марка
„Вартбург” и с него от Приморско да избяга в Турция. Разбира се, в такива случаи има
и загинали, има случаи на много чужденци, като най-много от тях са граждани на
бившата Германската демократична република, но също така има поляци, чехи,
унгарци. Местата, където се случват тези трагични събития, са от една страна в близост
до Смолян, където е курортът Пампорово, който е оправдание за легалното
пребиваване на тези хора в страната, а другото е близо до черноморското крайбрежие.
Съответно на 13 юни 1965г. близо до Смолян е убит германският гражданин Вернер.
На 27 август 1977г. - Ернсте Волфгефратсберн – отново близо до Смолян, а на 18 март
1980г. - са убити Хайнер Ледиг и Щутце Ледиг. За 1962г. са цитирани данните, че 65
германци са пребивавали в България с цел да изменят на тяхната родина и те са били
подпомагани от 18 граждани на Западна Германия, като службите са предприели
съответните мерки.
Случаят, който лично ме потресе, е това, което каза г-жа Бончева в началото за
един германец, който е убит 1988г. близо до Синеморец. Аз много се потресох от тази
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история, защото съм бил в казармата от 1988 до 1990г. и много лесно се поставих на
мястото и на двете страни.
Като заключение искам да добавя, че заедно с тази система за охрана на
границата работи една изключително разработена и подробна система от
контраразузнаване в страната, която събира данни за всички емиграционни опити. Така
например данните сочат, че за 1978г. разузнавателните служби към управление
гранични войски разполагат с 455 агента, 2190 доверени лица, 142 явачни квартири, а
всеки оперативен работник ръководи средно около 12 агента. Има данни за хора, които
са били вербувани например на 16 години – агент „Сокол”, вербуван 1958г. в с.
Туховище, който е вербуван на 16-годишна възраст и до момента, до който трябва да
влезе в казарма т.е. на 18 или 19 години вече е дал 19 сигнала за готвени опити за
бягство в резултат, на което са били предприети съответните мерки. Ще завърша с един
комичен случай така например в края на 60-те години по време на Хипи движението
излиза специална заповед, където се казва, че напоследък има случаи на западни
туристи, които са неугледни, мръсни, некъпани и правят опити да влязат в страната. На
2-ро Главно управление на Държавна сигурност се нарежда такива хора да не бъдат
допускани, като те могат да преминават само транзитно, но нямат право да влизат в
страната, като трябва да им бъде обяснено, че външният им вид не съответства на
социалистическия морал.
Надявам се догодина да имаме по-подробни и по-пълни данни, които
допълнително да хвърлят светлина именно върху тази политика за изолиране на
България от целия останал свят, която според мен е причина за много от проблемите,
наследени след края на комунизма.
Благодаря!
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Изказване на г-жа НАДЕЖДА НЕЙСКИ,
член на Европейския парламент
Първо искам да поздравя г-н Ковачев за този форум. Говорихме си, че това
трябваше да бъде направено много отдавна, но истина е, че този форум идва в много
верен момент, защото аз също много се вълнувам от филма, който видяхме и си мисля,
че това, което ще предложи г-н Пьотеринг е изключително важно. Приветствам
създаването на музей „за паметта”, защото проблема на България много често е в
резултат на отсъствие на памет. Всички, които днес сме тук, трябва да имаме гаранция,
че нашите деца и децата на нашите деца, когато нас вече няма да ни има на този свят,
ще знаят онази морална граница, която никога не бива да прекрачват. Това трябва да
бъде записано в „родовата памет” на общество, което е изстрадало по време на
комунизма изключително много.
Аз смятам, че това, което казва г-жа Бончева, е изключително важно. Ние тук
трябва да бъдем гарантите, че никой по никакъв случай няма да си позволи да
реабилитира този режим. Реабилитацията на този режим би била подигравка с паметта
на хората. Според мен нещата, които трябва да направим в днешния ден, обръщам се
включително и към мнозинството, е този законопроект, който е внесен в българското
Народно събрание и според който служители на бившата ДС няма да могат да
бъдат награждавани с държавни отличия и ордени. ГЕРБ трябва да поеме отговорност
това да се превърне в решение и тези хора, които най – малко имат основание, да не
бъдат отличавани с държавни почести. Тези хора трябва да знаят, че трябва да има
покаяние преди да има помирение. Прекланям се пред хората, които говориха на филма
и които казаха, че реваншизма ще ни изравни с тези зверове, които причиниха всичко
това в България. Помирение има след покаянието и затова като първа стъпка, аз Ви
предлагам г-н Ковачев, като резултат от този форум, Вие да предложите на
мнозинството този законопроект. Това да бъде политика приета официално от
българското Народно Събрание. С цел да нямаме две политики, едната пред Европа и
другата вътре в България. Ние трябва да бъдем като „юмрук” срещу опитите на
определени среди и хора да върнат носталгията по Живков. (Аз чух една реклама по
българска медия, българско радио, в която с имитация на гласа на Тодор Живков се
рекламираше някакъв продукт. Както той каза „дори по мое време не беше толкова
евтино”). Това са опасни тенденции. И пак казвам - този форум, макар и закъснял, е
много навременен.
Г-н Ковачев, с цялото си уважение към Вас, че го направихте, смятам, че трябва
да занесете това послание на хората, които наистина ще взимат решенията в България.
Благодаря Ви!
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Заключителни слова на д-р ХАНС-ГЕРТ ПЬОТЕРИНГ,
Член на Европейския парламент,
Председател на Европейския парламент 2007-2009 г.
Уважаеми Андрей Ковачев,
Дами и господа,
И ако позволите да кажа, Скъпи приятели,
Преди всичко бих желал да благодаря на Андрей Ковачев, мой колега и приятел,
на организаторите и на всички участници за реализирането на тази конференция
„Изстраданата Европейска мечта на България: 1944-1989"; това е чудесно събитие и
възможност да изкажем уважението си към всички онези, които се осмелиха да се
изправят срещу комунистическото потисничество.
Аз се гордея, че Фондация Конрад Аденауер може също да допринесе,
следвайки един от нашите принципи, първо оформени от първия канцлер на Германия,
самия Конрад Аденауер. Ние сме на страната на свободата и аз благодаря на нашия
представител тук в Брюксел, Директор Питър Вайлман, за отличното сътрудничество с
Вас.
Дисидентите и критиците в България, и не само те, бяха изключително смели и с
голяма доза кураж се съпротивляваха срещу комунистическия режим. Много различни
хора се обединиха от общото си вярване в свободата и демокрацията. Тяхната мисия
беше изключително трудна; тяхната работа беше силно ограничена от режима,
демонстрациите бяха забранени, научните институции бяха затворени, а арестите се
превърнаха в ежедневно събитие. Въпреки това те не бяха уплашени от тежкото
потисничество и от рисковете, които трябваше да поемат, за да защитават нашите
европейски ценности за свобода и демокрация, човешкото достойнството, правата на
човека, върховенството на закона и солидарността, които представляват същността на
Европейския Съюз.
Дами и господа,
Това е много важно и никой не трябва да го забравя. Европейският съюз е вече с
27 държави и 500 милиона души, не е само политическа или географска организация, тя
е базирана на ценности - достойнството на човека, човешките права, демокрацията,
правовата държава и ние сме обединени от солидарност. Тяхната борба илюстрира
това, че свободата, демокрацията и благосъстоянието, на което се наслаждаваме, не
трябва да се приема за даденост. Европейският континент изстрада няколко депресии,
първата премина през разрушителния терористки национал-социализъм в Германия, a
след това и тоталитарното комунистическо потисничество. И аз го казвам тук, както
великият еврейски политолог Хана Аранд и нейните предшественици и семейство,
които са били в национал-социалистическа Германия и са били щастливи да я напуснат,
тя като еврейка пострадала от Холокоста казва, че тоталитарните системи на националсоциалисти и на комунисти са равностойни. И двете представляват „дявола”, и тя прави
ясно описание на това, че системата на тоталитарния комунизъм е същата, като
системата на националния социализъм и нека ние никога повече да не позволяваме
тоталитарния комунизъм да бъде описван, като нещо по- добро от националния
социализъм, защото и двете системи на Сталин и Хитлер са на „дявола" и ние никога не
трябва да забравяме този урок от нашата история в бъдеще.
Дами и господа,
Всички от нас, присъстващите в тази зала, все още помним разделението на
нашият континент, но нашите деца или внуци няма да го помнят. Това е причината
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особено по-младото поколение да бъде наясно с опасностите на авторитаризма,
крехкостта на човешките права, липсата на свободно слово и изразяване на лично
мнение, които за съжаление преобладават в значителна част от света. Наша обща
отговорност е да предотвратим повторението на мрачните части от нашето минало в
бъдещето на Европа и останалия свят. Ние трябва да се учим от историята и затова
историята е толкова важна в нашите училища, ако младото поколение не знае как
хората са страдали в миналото, как могат да преминат към бъдещето? И ние ще
направим всичко възможно във всяка държава от Европейския съюз, така че историята
да е важна част от образователната програма в нашите училища.
Дами и господа,
Припомнянето на престъпленията, извършени от комунистическите управници в
Европа, е заложено в Декларацията от Прага от 2008г. за Европейската идея и
комунизма. Подписването на декларацията от дисидентите и интелигенцията изисква
европейското признаване на тежестта на извършеното „престъпление срещу
човечеството”. Важността на припомнянето също така е подчертана от идеята за
отбелязването на 23-ти август, денят на подписването на договора Рибентроп-Молотов
през 1939г., като споменателен ден за жертвите на комунистическите престъпления. В
Декларацията от Прага е заложено като предложение създаването на Музей на
европейската памет и съвест. Това ще бъде място за възпоменание на жертвите на
комунизма. Днес си припомняме за комунистическите престъпления и тези, които
смело се бореха да бъде прекъсната тази несправедливост. Тази конференция спомага
за процеса на помирение с миналото.
Връщайки се отново на конкретния случай с България: през комунистическото
си минало, България винаги е била част от европейското семейство. Връзката между
комунистическия режим и днешна България е изградена от дисиденти срещу
комунизма и тези, които страдаха от потисничеството. Това са свързващите символи на
миналото на българската нация с европейското бъдеще. Нека да се вслушаме в хората
изградили тези свързващи мостове, защото припомнянето е ефективно средство срещу
тоталитарните виждания и радикалните движения. Поуката от най-тъмните части от
нашето минало, е основата, от която се нуждаем за успешно, демократично бъдеще.
Дами и господа, Скъпи приятели,
Припомнянето върви ръка за ръка с помирението. В Европейския съюз нашата
история е показала какви плодове може да донесе помирението. Без помирението
между предишните врагове Франция и Германия чрез създаването на учредителния акт,
на това, което е представлявало Европейският съюз – Европейска общност за въглища
и стомана, той просто нямаше да съществува. Знанията и дискусиите за близкото
минало са първите необходими стъпки по пътя за помирение. Ако след войната през
1950 нямаше личности като Робер Шуман, тогавашният външен министър на Франция,
който направи политиката за помирението с Германия. Когато идваше краят на
войната, държавите от Централна Европа се опитваха да са военно по-напреднали от
другите, за да са подготвени за следващата война. Това се промени през 1950г., когато
Робер Шумен, този велик политик, християнин, беше готов да даде сигнал за
помирение на неговите съседи и специално на Германия.
Дами и господа,
Паметта е много важна днес и ми позволете да завърша с личен коментар за
проект, към който съм много ангажиран - създаването на „Музей на европейската
история”. В моята реч, като председател на Европейския парламент през 2009г., аз
предложих (цитирам): „Да се създаде място за историята и за бъдещето, където
концепцията за европейската идея може да продължава да расте”. Междувременно
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проектът за „Музей на европейската история”, премина много важни крачки напред и
да се надяваме, че ще бъде реализиран до 2014г. - сто години след началото на Първата
световна война. Музеят ще бъде място, където паметта за европейската история и
работата на европейската унификация е съвместно култивирана и в същото време
достъпна, като платформа за европейската идентичност, да продължи да бъде
формирана от настоящи и бъдещи граждани на Европейския съюз. Затова вярвам, че
най-важните защитници на нашите европейски ценности трябва да получат своето
място там. Движенията за съпротива срещу комунизма в България и на други места –
например Солидарност в Полша, със сигурност принадлежат към този музей. Ние им
дължим своята благодарност за запазването на европейската мечта жива и нашето
дълбоко уважение за притежанието на кураж да отстояват с всички сили техните идеи и
нашите общи принципи. Те бяха мечтатели, които нямаше да предадат своите надежди
и продължиха да вярват в европейското бъдеще на тяхната страна.
Дами и господа,
Позволете ми да цитирам бившият германски канцлер Хелмут Кол, който заяви:
„Мечтателите са истинските реалисти в историята.” Нищо не изглежда по-истинско,
наблюдавайки европейската интеграция, която можеше да бъде завършена само след
падането на комунизма, символизиран от падането на Берлинската стена преди 21
години. Визията на основателите на европейската интеграция - Робер Шуман, Алчиде
де Гаспери и Конрад Аденауер - най-накрая се превърна в реалност. Днес ние сме
заедно благодарение на всички мечтатели, които никога не предадоха идеята за
свобода. И откровено казано, когато бях избран през 1979г. за член на Европейския
парламент, ако някой тогава ми беше казал, че вие ще сте тук днес, и че днес България
ще бъде член на Европейския съюз - съюз на ценности, моят отговор през 1979г. щеше
да бъде – това е мечта, това е визия, но няма да стане през нашето време, ще стане
някой ден, но не през нашето време. Но стана през нашето време. Днес ние сме
европейско семейство, основано на ценности, и нека никога не забравяме ужасното
минало, защото ако забравим тоталитарния комунизъм и тоталитарния националсоциализъм, ние няма да имаме бъдеще. Но ние искаме бъдеще базирано на нашите
ценности, затова сте тук. Аз много ви благодаря за големия Ви принос през времето на
комунистическата държава, когато вие защитавахте свободата и страдахте за това. И
нека да работим конструктивно заедно в Европейския съюз за добро бъдеще на
основата на мир и свобода на нашия европейски континент!
Благодаря Ви много!
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УЧАСТНИЦИ
РЕПРЕСИРАНИ
АЛФРЕД (ФРЕДИ) ФОСКОЛО
Алфред (Фреди) Фосколо е роден в София през 1942 г. от майка
българка и баща французин. От 1949 г. със семейството си
живее в Париж, но след 1958 г. посещава редовно България,
където съдейства на група младежи за съставянето и
разпространяването през 1966 г. на позив, в който се настоява
за демократични промени и приобщаването към свободна
Европа. Арестуван е от ДС през 1968 г., непосредствено след
влизането на войските на Варшавския договор в Прага. Осъден
е на 15 години затвор заедно със съратниците си. През 1971 г. е
освободен като чужд гражданин. След това извежда нелегално
от България съпругата си (1974 г.) и съпроцесника си Петър
Бояджиев (1983 г.). Заедно с него създават фондация „Диалог”,
която активно съдейства за огласяването на Запад на българската кауза за
демократична съпротива и поддържа опозиционерите в страната. Помагат на д-р
Николай Попов (1983 г.), Димитър Пенчев (1987 г.), Едуард Генов (1986 г.) и
Независимото дружество за защита на правата на човека в България (1988 г.). Фреди
Фосколо е работил 15 години като редактор на френското списание Nouvelle
Alternative. Днес е пенсионер, взима българско гражданство и често посещава страната.

АНДРЕЙ СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
Роден е през 1930 г. в Бургас в семейството на армейски офицер,
който е награден за участието си във втората фаза на Втората
световна война. През 1947–1955 г. баща му е осъден за
държавна измяна. Заедно със сестра си Андрей Найденов е
принуден да напусне родния си град, изключени са от училище
и не получават разрешение да продължат висшето си
образование. Едва по-късно му е разрешено да следва и през
1960 г. той завършва специалност „Медицина”, като
специализира паразитология и микробиология в Медицинския
университет в София.
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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
През 1968 заедно с Едуард Генов и Валентин Радев организира протеста на
студентите от Софийския университет срещу съветската инвазия в Чехословакия –
единствената масова изява против тази неправда в България. Тримата са изключени от
Университета, съдени и хвърлени в затвора. След излежаване на присъдата си
Димитров е изселен в свищовското село Овча могила. През 1974 г. се връща в София,
където е поставен под наблюдение от Държавна сигурност.
От 1989 се включва активно в процесите на демократизация на страната.
Завършва „Международни отношения“ в Софийския университет. През периода 19911995 г. е избран за съветник в Столичната община и е председател на столичната
Комисия за култура. Има решаваща роля за изличаването на комунистическата
идеология от топонимията на града - много от софийските улици днес носят
предложените от него имена. През 2003 се кандидатира в местните избори за кмет на
София.

АТАНАС ИВАНОВ КОСТАНДИЕВ
Роден е в с. Голямо Крушево, Ямболско през 1937 г. През 1957 г.
получава двойна смъртна присъда по различни обвинения, заменена
впоследствие с 20 години затвор, от които той излежава 12 години.
През 1971 г. е повторно осъден на 4 години затвор за опит за бягство
през границата, които изтърпява напълно. През 1979 г. е осъден за
трети път на 5 години затвор за организиране на група срещу
„народната власт”, от тях излежава 4 години. Заедно с
предварителния арест, по време на комунизма излежава общо 20
години затвор. В момента живее в с. Твърдица, Бургаско.

ВАНЯ ЖЕКОВА
Израснала е в семейство, подложено на политическо
преследване – дядо й е заточен в лагера „Белене”, а баща й има
смъртна присъда. През август 1989 г. Ваня Жекова прави
обръщение по радио „Свободна Европа” към Световния форум
в Париж по повод 200-годишнината от Великата френска
революция, на който е поканена. Участва активно в
демократичните промени в страната. Завършва педагогика и
изкуствознание. Автор е на проекта „Катарзис”, който събира
автентични свидетелства и изследва дейността на различните
опозиционни движения и партии в страната – земеделци,
демократи, социалдемократи, радикалдемократи, анархисти,
легионери, както и на духовници, интелектуалци, изгнаници, български турци и
мюсюлмани, жертви по границите. Автор е на документалния филм „Горяните” (БНТ,
1998 г.) и на книгата „Катарзис”, 1999 г. Продуцент и автор на филм по книгата
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„Катарзис”, 2000 г. Написва сценарий за игрален филм по действителен случай –
„Осъден на свобода”. Проучва съдбата на наследниците на преживелите политическо
насилие и на техните съвременници.
ВАСИЛ КЪДРИНОВ
През 1984 г. завършва социология. Нарича комунизма
„неофеодална система”, а нахлуването на съветската
армия в Афганистан – агресия. Разпространява книгата на
Солженицин „Един ден на Иван Денисович”. През 1985 г.
е арестуван за противодържавна агитация и пропаганда,
която „е извършвал с цел да отслаби властта в Народната
република и в друга държава на трудещите се – СССР”.
Осъден е на една година и половина затвор. В затвора
среща българските дисиденти Янко Янков и Лазар
Драговски и много турци, неприемащи насилствената асимилация, които му вдъхват
кураж, че в България не всички са съгласни с тоталитарния режим и въпреки
десетилетията на терор има достойни хора, които му се противопоставят. Техните
присъди са много по-дълги от неговата и когато го освобождават, те му казват да търка
обувките си по улицата пред затвора, за да излязат и те по-скоро. Освободени са
няколко години по-късно. Но не всички. Володя Наков е убит през същата 1985 г. в
Пазарджишкия затвор.
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ
Роден е през 1945 г. в с. Влахи, Благоевградско. Баща му Герасим
Тодоров е организатор и ръководител на нелегална съпротивителна
група „Шести пирински отряд”, действаща от май 1947 г. до 31 март
1948 г. На 30 март 1948 г. той се самоубива с граната, обкръжен от
правителствените войски. Владимир Тодоров цял живот работи в
строителството. Член е на Организацията „Горяни”.

ГЕНКО ЙОРДАНОВ ГЕНОВ
Роден е през 1930 г. в с. Малево, Хасковско. Като ученик в
гимназията на 12 май 1949 г. е задържан от органите на Държавна
сигурност и е обвинен за писане и разпространение на позиви срещу
властта. Изпратен е последователно в лагерите „Богданов дол” и
„Белене”. Освободен е през август 1950 г., но на 29 април 1951 г. е
задържан отново заедно с баща си по обвинение, че събирали
помощи за свои съидейници. Осъден е на 5 години затвор, които
прекарва в различни затвори, включително и на остров Персин в
лагера „Белене”, освободен е през май 1955 г. През 1958 г. започва
работа в „Марица изток”, но четири месеца по-късно е задържан отново по обвинение,
че искал да възстанови забранената партия „БЗНС – Никола Петков”. Осъден е на 8
години затвор, които прекарва отначало в затвора в Плевен, а след това в лагера на
остров Персин. След закриването на лагера за политически затворници „Белене”, през
февруари 1963 г. той е преместен в Старозагорския затвор, откъдето е освободен на 8
септември 1964 г. Общо прекарва в лагери и затвори 11 години и 5 месеца, като за пръв
път е затворен на 18-годишна възраст. През юни 1989 г. заедно с други съмишленици
създава Клуб на репресираните в Пловдив.
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ГЕОРГИ САРЪИВАНОВ
Роден е през 1931 г. в София. В периода 1947–1952 г. е
интерниран в гр. Своге, през 1952–1953 г. служи в трудови
войски като миньор в урановата мина „Бухово”. През
октомври 1953 г. е задържан в Следствения отдел на Държавна
сигурност и е осъден от военен съд три пъти на смърт чрез
разстрел по различни обвинения, а по четвърто – на 20 години
затвор. Присъдата е потвърдена от Върховния съд и той
преживява 7 месеца като смъртник, окован във верига в
Софийския затвор. През януари 1955 г. смъртната присъда е
отменена и е намалена на общо 20 години затвор. От тях в затвора прекарва 9 години и
3 месеца. След излизането си на свобода в периода 1963–1972 г. прави четири
неуспешни опита за бягство през границата, успява да избяга едва при петия опит.
Напуска България заедно със съпругата си Милка и двамата си синове Асен и Иван,
съответно на 5 и 3 години. През следващите 24 години живее в Западна Германия, а
през 1996 г., на 65-годишна възраст, се завръща в София, където живее и до момента.
ДАНИЕЛА ГОРЧЕВА

Даниела Горчева е известен български автор и публицист,
изследовател на близкото минало, издател и главен редактор на списание "Диалог",
Холандия – излизащо на български език. Поредицата й от интервюта и статии,
посветени на 20-годшнината от Майските събития в България през 1989 предизвикаха
сериозен обществен отзвук и повдигнаха завесата на една почти неизвестна за
българското общество героична и легална съпротива на турците в България срещу
режима. Статията й ”Забравената съпротива” е посветена на въоръжената съпротива от
1944 до 1956 година на българите срещу съветската окупация и запознава българското
общество с малко известни на широката общественост сериозни изследвания за
горянското движение.

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ИСКЪРНОВ
Роден е през 1939 г. в с. Дяково, Дупнишко. Баща му е убит през
1948 г. като активен член на опозиционния Земеделски народен
съюз „Никола Петков”. Братята му също са членове на Земеделския
народен съюз, а самият той е изключван от гимназията поради
отказ да стане член на ТКЗС. Симпатизант на горянското
движение. След 1989 г. заедно с група съмишленици е сред
основателите на Организацията „Горяни” като независима,
демократична, законна и гражданска организация, на която е
избран за председател. Организацията подкрепя членството на
България в НАТО и Европейския съюз.
43

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
Роден e в с Чарда, Ямболско през 1937 г. През 1955 г. като
ученик създава нелегални младежки кръжоци за дискусии и
анализ на опозиционна литература. През 1958 г., след като
поема съзнателно риска да проникне и манипулира агентурната
мрежа на ДС, той и неговите съмишленици са разкрити от
властта. През 1961 г. е осъден на смърт, заради
възстановяването на структури на забранения БЗНС „Никола
Петков”. По-късно присъдата е намалена на 20 години лишаване
от свобода. През 1964 г. е амнистиран. През 1967 г. прави опит
за бягство в Турция, при който губи най-близкия си приятел и
виден български антикомунистически деец г-н Стефан Тутеков. Осъден е отново на
девет години затвор, които излежава в затвора в Стара Загора. През 1985 г. по време на
Възродителния процес е въдворен в лагера „Белене”, а след това до 1987 г. заедно със
семейството си е заточен в гр. Бобовдол. Тормозен ежедневно от властта, той успява
чрез свободните френски медии и радио „Свободна Европа” да пропагандира каузата
си. През април 1987 г. е посетен нелегално и интервюиран от френските журналисти
Жан Батис Ноде и Мишел Карилу, които излъчват записа по френската национална
телевизия. След репортажа във Франция е създаден комитет за солидарност с него,
оглавяван от проф. Анри Картан, и под международния натиск българските власти му
разрешават да емигрира във Франция. След 1990 г. се включва в антикомунистическата
опозиция и е избран за депутат във Великото народно събрание.
ДОБРИН РАДИН
Роден е през 1933 г. в с. Горановци, Кюстендилско. Още на 11годишна възраст се сблъсква с комунистическия терор. На 31
август 1944 г. в собствената им къща дядо му е убит от партизани
комунисти пред очите му. Впоследствие Народният съд осъжда
дядо му на смърт и на конфискация на цялото му имущество. Като
член на БЗНС „Никола Петков” баща му е задържан всеки месец за
по 3–4 дни от органите на милицията. През 1950 г. цялото
семейство на Добрин Радин е интернирано в Ямболско, откъдето
им е разрешено да се върнат през 1955 г. През 1956 г. в резултат на Унгарската
революция баща му отново е арестуван и въдворен за 1 година в лагера „Белене”.
Добрин Радин отслужва военната си служба в Трудови войски, а след това не получава
разрешение да следва в университет. В края на 1977 г. баща му отново е арестуван,
пребит е в милицията и седем дни след освобождаването му почива от раните си.
Добрин Радин е председател на Съюза на репресираните след 9 септември 1944 г.
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ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА
Съпруга е на Трифон Костадинов Георгиев, задържан на 30
април 1950 г. през нощта на Възкресение Христово. След
двумесечни разпити от Държавна сигурност в затвора в
Пазарджик, той е изпратен в лагера „Белене”, без да има
издадена присъда. В лагера прекарва две години в
„наказателна чета” при нечовешки условия. Освободен е след
смъртта на Сталин. Мотивите за ареста му са, че като
финансист се е противопоставил на икономическата политика
на
правителството,
на
изграждането
на
тежката
промишленост и на колективизацията на земята. Син е на
заможен земеделски стопанин, отказал да стане член на
ТКЗС. След освобождаването му цялото семейство е принудително изселено от родния
им град и заселено в с. Райко Даскалово, Пернишко. Екатерина Георгиева е заместникпредседател на Съюза на репресираните.
ЖЕКО СТОЯНОВ ИВАНОВ МАТЕВ
Като младеж се увлича по идеите на земеделското движение,
изучава авторите и идеологията им. На 2 декември 1961 г. е
осъден на смърт чрез разстрел за опит за възстановяване на
опозицията. Осем месеца по-късно е осъден по друго обвинение
на 12 г. затвор от военен съд за антикомунистическа дейност във
войската. Поема вината върху себе си. Преживява животински
глад, денонощни разпити и инсценирани разстрели, изтезания,
фини прийоми за изтръгване на показания. Близо година е
изолиран в наказателна килия за лошо поведение по време на
процеса. Лежи в Софийския, Сливенския и Старозагорския затвор. Освободен е на 9
септември 1964 г. при първата обща амнистия в страната. Семейството му също е
репресирано – дядо му е арестуван многократно, а баща му Стоян Матев е подложен на
големи мъчения в лагера „Белене” през 1949–1956 г. за бягство през турската границата
и е осъден на 15 г. затвор повторно, заедно със сина си.
След като излиза от затвора Жеко Стоянов в продължение на 20 години работи като
строителен работник и миньор в оловно-цинковите рудници. Прогонван, разработван
от органите на ДС, системно наблюдаван, подозиран в опити за саботажи. На 11 юли
1989 г. организира „Призив за възстановяване на забранената опозиция” и го предава
по радио „Свободна Европа”. Включва се активно в работата на БЗНС „Никола
Петков”. Дипломира се на 60-годишна възраст. Завършва задочно Стопански колеж,
след него „Международни икономически отношения” в УНСС. Народен представител в
38-то НС, член на Комисията по икономическа политика. Семеен, с две деца и трима
внуци. Неговото верую е: „Един ден хората ще пътуват свободно по света. Вярвам в
създаването на Европейски съединени щати” (1962 г.).
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ЗEЙНЕП ИБРАХИМОВА
Проф. д-р Зейнеп Ибраим Келеш (Зафер) е родена през 1958
г. в с. Корница, Благоевградско. Едва 6 годишна за първи път
изживява принудителната асимилация. През 1973 г. на 15годишна възраст е изселена завинаги в плевенско село заедно
със семейството си поради съпротивата на родителите й
срещу насилственото побългаряване. Освободена е 5 години
по-късно по амнистия. През 1985 г. е осъдена на две години
затвор и две години изселване, защото заедно с група турски
младежи стигат нелегално до Букурещ и правят опит да
влязат в контакт с чужди дипломатически представители, за
да разкажат скриваната от тоталитарния режим истина за
„възродителния процес”. През лятото на 1988 г., като
изселена, става член на Независимото дружество за защита на правата на човека
(НДЗПЧ), а по-късно и негов координатор за Варненска област. Задържайки я
незаконно, служители на Държавна сигурност осуетяват срещата й с френския
президент Франсоа Митеран, посетил България през януари 1989 г. Заедно със свои
роднини – членове на НДЗПЧ, тя създава структурите на организацията сред турците
във Варненска област с център с. Климент, общ. Каолиново. След нейното
експулсиране от страната (февруари 1989) тези структури организират Майските
протести. В момента живее в Анкара и работи като преподавател в Катедра „Български
език и литература” на Анкарския университет.
ИВАН НИКОЛОВ
Председател е на Съюза на репресираните от комунистическия терор.
Баща му е свещеник, безследно изчезнал след 9 септември 1944 г.,
обявен от църквата за свещеномъченик. Една седмица по-късно майка
му (35 г.), той (15 г.) и брат му (5 г.) са изправени за разстрел по
обвинение, че са фашисти. Спасени са по чудо. Въпреки добрия си
успех Иван Николов не е допуснат да следва висше образование.
След много старание от страна на майка му е приет в университета,
специалност „Медицина”, по решение на партийния ръководител
Вълко Червенков. По време на следването му два пъти правят опит да го изключат.
След като завършва висшето си образование, специализира като лекар хирург и
неврохирург. Става доктор на науките през 1980 г., но поради политическа
неблагонадеждност не е допуснат до професура. След 1989 г. завършва кариерата си
като завеждащ отделение по коремно-гръдна хирургия в Медицинския институт в град
Плевен.

ЙОРДАН БАЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Роден е в с. Желю Войвода, Сливенско, в семейство на
привърженици на земеделските идеи и убедени антикомунисти,
които се противопоставят на колективизацията на земята. Включва
се активно в горянското движение през 1950–1951 г. и излиза в
нелегалност, като взима участие в две акции по снабдяване с храна
и оръжие. Отрядът е блокиран от военни и полицейски части,
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всички участници в групата са заловени, а 12 души от тях са избити в двора на
милицията в град Чирпан. Осъден е на 15 години затвор, които прекарва в различни
затвори, включително и в лагера „Белене”, където работи в каменна кариера. Излежава
11 години и 5 месеца от присъдата си. В момента живее в Сливен.
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
Роден е през 1924 г. в с. Николаево, Радомирско. След
завършването на средното си образование през 1943 г. е приет в
Юридическия факултет на Софийския университет, но през 1947
г. е изключен като член на Земеделския младежки съюз с главен
секретар Петър Сърбински. Няколко дни по-късно получава
повиквателна да отбие военната си служба в Трудови войски. По
това време се води процесът срещу опозиционния лидер Никола
Петков и от войниците в поделението е поискано да подпишат
призив за неговото осъждане. Кирил Зарев отказва да подпише.
След уволнението от армията в дома му е извършен обиск и той е
арестуван, защото притежавал портрет на опозиционния лидер Г. М. Димитров и друга
забранена литература, както и по обвинение, че агитирал срещу колективизацията на
земята. Осъден е на 2 години затвор и 5 години лишаване от граждански права, а при
обжалването втората част от присъдата е отменена. През годините на комунизма се
занимава с физически труд, а след 1989 г. се включва активно във възстановяването и
работата на БЗНС „Никола Петков” и е избран за председател на настоятелството в
община Радомир. Няколко мандата е бил член на ръководството на БЗНС.

КОНСТАНТИН ПУВКОВ
Роден е през 1946 г. във Варна. Завършва средно образование в
родния си град, но дълго време не е допускан да следва. Накрая му е
разрешено и през 1977 г. завършва „Дентална медицина” в
Медицинска академия в София. Произхожда от семейство на
репресирани. Чичо му лежи 12 години в затвора за
антикомунистически възгледи, а до 1970 г. никой от семейството не
е допускан да учи висше образование. През 1986 г. срещу него е
подаден донос, защото казал, че партизаните са убивали хора,
поради което Държавна сигурност се опитва да му отнеме лекарското звание. До 1989 г.
заедно със семейството си живее под постоянен натиск и контрол.

КОСТАДИН ИВАНОВ СЪБЕВ
Роден е през 1930 г. в гр. Чирпан. Завършва с отличие средното
си образование и кандидатства в Художествената академия, но не
е допуснат да следва заради членството си в Земеделския народен
съюз (опозиционен). Тогава се замисля за емиграция на Запад, но
през април 1951 г. е арестуван и обвинен във „вражеска
конспирация срещу народната власт”. На процеса са привлечени
общо 14 обвиняеми, а той е осъден на 10 години затвор, от които
4 години и 2 месеца прекарва на остров Персин в лагера „Белене”.
След освобождаването си сменя различни професии – общ
работник, миньор и др., но през цялото време продължава да рисува. След 1989 г. се
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включва в дейността на Съюза на репресираните, включително и като негов
председател. Организира и няколко изложби, най-известните от които са „Министърпредседателите на Третата българска държава (1879–2009 г.) и „Горяните”.
КРУМ КЪНЧЕВ ХОРОЗОВ
Роден е през 1925 г. в с. Летница, Ловешко. След отбиването
на военната си служба през 1946 г. не получава разрешение да
следва в университет като привърженик на БЗНС „Никола
Петков”. След тригодишни усилия е записан за студент по
„Земемерно инженерство”. По това време баща му е обявен за
„кулак” и „народен враг”, който отказва да влезе в ТКЗС. За
да принудят селяните да се присъединят към местното ТКЗС,
през 1951 г. е организиран показен процес срещу 11
земеделски активисти, между които е и Крум Хорозов. След 7
месеца в следствения арест той е осъден на 20 години
лишаване от свобода като организатор на група, която целяла
с „метежи, палежи и грабежи да събори Народната власт”. Освободен е на 22 май 1962
г., след като прекарва 11 години и 16 дни в различни затвори. Веднага след това се
преселва в град Русе, където продължава да живее и в момента.
ЛИЛЯНА ДРУМЕВА РАДЕВА
Нейният дядо преди 1944 г. е бил член на Демократическата
партия, но не се е занимавал активно с политическа дейност.
След 1944 г. е помагал на свои приятели, които са се криели
от комунистите. Семейството му е изселено от град Русе, а
през 1946 г. той е убит без съд и присъда. През 1980 г.
Лиляна Друмева е въдворена в с. Пет могили, Шуменско,
като възпитател в местното училище, с право да се връща при
семейството си за 24 часа на седмица. Причината е, че като
учителка по български език и литература е изказала
мнението, че „няма такова животно в теорията на
литературата
–
социалистически
реализъм”.
Това
предопределя невъзможността за нейното професионално развитие и през 1984 г.
аспирантската й кандидатура е отхвърлена поради „политическа неблагонадеждност”
въпреки издържания конкурс. В момента е главен секретар на Съюза на репресираните
от комунистическия терор.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Роден е в гр. Ямбол през 1980 г., от 1988 г. живее в гр. Бургас.
Завършил е бакалавърска степен по агробизнес, а в момента е
студент в магистърската програма по публична администрация.
Израснал е с разказите на баба си и дядо си за трудния живот, който
те са имали след насилственото им изселване през август 1950 г.
Баща му, който е бил едва 4-месечно бебе, прекарва първите четири
години от живота си в землянки и обори. На семейството са отнети
всички имоти – къща в Асеновград, мандра, кръчма, магазин, дарак, всички животни,
цялото прилежащо имущество, както и нивите, с които се е прехранвало семейството в
село Голям манастир, област Ямбол. В момента е заместник-председател на Клуба на
репресираните в гр. Бургас.
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ПАВЕЛ СТЕФАНОВ КАРЪКОВ
Роден е през 1923 г. в село Гостиля, Плевенско, където завършва
основното си образование. Средното си образование получава
във френски колеж в град Пловдив. През 1945 г. не получава
възможност да следва висше образование поради подкрепата му
за опозицията. Получава разрешение да следва като участник
във втората фаза на Втората световна война, но през 1949 г., в
рамките на последния семестър от следването му, е изключен от
Юридическия факултет. На следващия ден е изгонен от София и
е въдворен в родното си място. Шест месеца по-късно е
арестуван на нивата си и е въдворен в лагер за трудово превъзпитание. На 27 октомври
1952 г. е задържан в Държавна сигурност и след 6-месечно следствие е осъден на 18
години затвор по обвинение в шпионаж, на 8 години за незаконно притежание на
оръжие (пистолет от фронта) и 8 години за опит за бягство през границата. Освободен е
от затвора след 10 години и 3 месеца. След излизането от затвора получава възможност
да завърши висшето си образование в специалност „Западна филология”, но не и да
практикува специалността си. Пенсионира се като строителен работник, в момента
живее в София.
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ОГОЙСКИ
Роден е през 1929 г. в с. Огоя, Софийско. През 1950 г. по време на
военната си служба е арестуван и съден за „вражески стихове и
заговорническа дейност” срещу тоталитарната власт. През 1962 г.
завършва семестриално Историко-философския факултет на
Софийския университет, но по време на защитата на дипломната си
работа е арестуван и осъден на 2 години затвор за написването на
литературни творби, подронващи престижа на властта и „влошаващи
отношенията между НРБ и СССР”. Изтърпява присъдите си в
различни затвори в страната, включително и на остров Персин в лагера „Белене”. До
пенсионирането си работи предимно на строителни обекти. След 1989 г. се включва
активно в политическия живот като член на БЗНС „Никола Петков” и в коалицията
Съюз на демократичните сили. През 1990 г. е избран за мажоритарен депутат в VІІ-то
Велико народно събрание, а в периода 1991–1992 г. е главен редактор на вестник
„Земеделско знаме”. Има издадени 24 книги, сред които и трилогията „Записки за
българските страдания 1944–1989 г.”. Член на Съюза на репресираните от тоталитарния
режим. В момента живее в София.
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ
Роден е през 1940 г. в с. Староселец, Старозагорско. Не е допуснат да
следва висше образование, защото родителите му са обявени за
„кулаци” и симпатизанти на земеделския лидер Никола Петков. След
като отбива военната си служба, остава в София, където заедно с
група съмишленици прави опит да възстанови партията БЗНС
„Никола Петков”. В края на юли 1961 г. е арестуван и осъден на 20
години затвор. Освободен е при общата амнистия от 1964 г. Обявен
за „народен враг” и лишен от възможността да си намери друга
работа, в следващите десет години работи като миньор. След 10
ноември 1989 г. участва активно във възстановяването и дейността на вече законната
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партия БЗНС „Никола Петков”, избиран е в ръководството на партията, включително и
за Главен секретар. Депутат в 37-ото и 38-ото Народно събрание.
РУСИ КОЛЕВ КАРАПЕТКОВ
Роден е през 1935 г. в с. Ново село, Великотърновско. Отначало
учи в Духовната семинария, но след това продължава в гимназия
в Търново. По искане на Държавна сигурност два пъти е
изключван от гимназията. През учебната 1952/53 г. се записва в
гимназията в град Павликени, където се среща със съмишленици,
с които организират нелегалната земеделска група „Сергей
Румянцев”. Задържан е и е осъден на 12 години затвор като
ръководител на групата. Прекарва в затвора от началото на 1953 г.
до август 1959 г. С големи усилия след това завършва
образованието си и работи в промишлеността. След 1989 г. се включва във
възстановяването на структурите на БЗНС „Никола Петков” във Велико Търново,
където живее и сега.
САБРИ ИСКЕНДЕР
Роден е през 1947 г. в с. Жълт бряг, Сливенско. По време на т. нар.
Възродителен процес на 17 януари 1985 г. е арестуван в Сливен,
където е разследван при много тежки обстоятелства в продължение
на 111 дни. През август 1985 г. е въдворен в Белене, откъдето на 6
май 1986 г. е изселен в с. Камено поле, Врачанско. Прави
неуспешен опит да премине нелегално границата с Югославия,
заради което е арестуван и закаран в София. Осъден е на 2 години
затвор, още 2 години изселване и глоба от 2000 лева. След
излежаването на присъдата отново е изселен в с. Камено поле. На 13 ноември 1986 г. с
още двама съмишленици основават Демократичната лига за защита правата на човека в
България. Благодарение на западните медии успяват да информират световната и
българската общественост за събитията в страната. На 16 май 1989 г. е принудително
изгонен от България в Турция. След като учи специалност „Връзки с обществеността”,
започва работа в Генералната дирекция за младежта и спорта в Анкара. В момента е
пенсионер, живее в Анкара.

СТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
Родена е през 1947 г. в с. Желю Войвода, Сливенско, в семейството
на Георги Стоянов Русев – активен земеделец и участник в
горянска група, обявила се срещу колективизацията на земята. Той
е арестуван през 1951 г. и е осъден на смърт, а присъдата включва
и пълна конфискация на движимото и недвижимото му имущество.
Биографията на баща й продължава да я съпътства през целия й
живот – допусната е да завърши само средно образование и почти
целият й трудов стаж преминава в текстилен комбинат. Нейната
дъщеря също не получава право да запише висше образование.
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ЦВЕТАН ЦАНИНСКИ
Роден през 1938 г. във Варна. Баща му е офицер от армията, убит
без съд през 1948 г. Майка му има две висши образования, владее
пет езика и преди 1944 г. преподава във Френския колеж във
Варна. След убийството на съпруга й тя остава без работа, а цялото
семейство остава без дом. Няколко години по-късно майка му е
принудена да работи като метачка в Морската градина на Варна, а
двамата й сина - като хамали на пристанището. В този период на
къщата им е поставен надпис „Тук живее народен враг”. Цветан
Цанински получава разрешение да следва висше образование едва през 1965 г., а след
като го завършва има възможност да работи единствено като учител в малки населени
места в Силистренско и Шуменско. В момента живее в град Шумен.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ЕВТИМ КОСТАДИНОВ
Роден е през 1959 г. През 1988 г. завършва Полицейския
университет в София, има завършено юридическо образование
във варненския университет „Черноризец Храбър”. В периода
1980–1992 е служител в МВР, град Добрич, а в периода 1995–
1997 е директор на РДВР в града. В периода 1997–2005 г. е
главен мениджър на компанията „Албена – стил” в Добрич.
През 2005 г. е избран за депутат в Народното събрание, а от 5
април 2007 е избран за председател на Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на
българските
граждани
към
Държавна
сигурност
и
разузнавателните служби на Българската народна армия.

ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА
Родена е в София. Завършва психология и философия. Работи в
психиатрична лаборатория, преди да започне работа като
журналист за вестниците „АБВ” и „Демокрация”. През 1992 г.
става политически коментатор в Радио „Свободна Европа”. От
февруари до 21 май 1997 г. е прессекретар на временното
правителство, оглавявано от Стефан Софиянски. През 1999 г. е
председател на Пресцентъра на Съюза на демократичните сили
по време на втората кампания на Стефан Софиянски за кмет на
София. През април-юни 2005 г. е организатор на кампанията на
коалицията „Български народен съюз” за парламентарните
избори през 2005 г. Съавтор на сборници с документални
истории за концентрационните лагери в България: „Българският ГУЛАГ –
свидетелства” (1991 г.). Участник в група от журналисти и представители на медиите,
подкрепили кампанията „Чисти гласове”, обявена на 30 май 2006 г., изискваща
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отваряне на архивите на бившата Държавна сигурност. Член на настоящата Комисията
за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия.

ХРИСТО ХРИСТОВ
Христо Христов е разследващ журналист с над 20-годишен
професионален опит. Носител е на най-престижните награди за
разследваща журналистика в България. Автор е на
документалните книги: „Секретното дело за лагерите” (1999),
„Държавна сигурност срещу българската емиграция” (2000),
„Убийте „Скитник” – българската и британската държавна
политика по случая Георги Марков (2005), „Тайните фалити на
комунизма” (2007), „Двойният живот на агент „Пикадили” –
досието на единствения заподозрян за убийството на Георги
Марков (2008), „Империята на задграничните фирми” –
създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961–
2007 г. (2009).
МИХАИЛ ГРУЕВ
Михаил Груев е доцент по история в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. През 2001 г. защитава докторат по
история, а от 2002 г. е преподавател в Катедрата по история на
България в Историческия факултет. Преподава съвременна
българска история и етнология на етническите групи. Бил е
гост-лектор в университетите в Мюнхен, Саарбрюкен, Белград и
др. Автор е на книгите „Между петолъчката и полумесеца.
(Българите мюсюлмани и политическият режим 1944–1959 г.)”,
„Политическата култура на българите мюсюлмани – проблеми на прехода от
традицията към модерността” и на редица студии и статии на български, немски и
английски език.

МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ
Момчил Методиев е доктор на философските науки, главен
редактор на списание „Християнство и култура”, изследовател към
Института за изследване на близкото минало и преподавател в
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Интересите му
са насочени към историята на комунизма в България и поконкретно към историята на Държавна сигурност и на Българската
православна църква. Автор е на книгите: „Между вярата и
компромиса. Православната църква и комунистическия режим в България” (София,
2010 г.) и „Машина за легитимност. Държавна сигурност във властова стратегия на
БКП” (София, 2007 г.). През 2002–2003 г. е сътрудник на Международния проект за
изследване на Студената война в Института „Удроу Уилсън” във Вашингтон, САЩ.
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МАРИЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА
Мария Дерменджиева е родена в София през 1965 г. Завършила
е румънска и българска филология в Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и магистратура по национална
сигурност и отбрана във Военна академия „Георги С.
Раковски”. Преводач и редактор на десетки книги в областта на
сигурността, политологията и историята. Участвала е в
проекти на неправителствени организации, свързани с
проблеми на международната и националната сигурност. От
2006 г. работи като журналист в седмичника „Гласове”. Има
над 100 публикации в периодичния печат и в електронни
медии по въпроси, свързани с бившите комунистически тайни
служби в България. Автор е на няколкомесечна телевизионна
поредица за архивите на Държавна сигурност. Работи по изследователски проекти по
същата тема.

В организирането на кръглата маса и съпътстващите мероприятия е използван филмът
„Катарзис” на Ваня Жекова, картини от Костадин Събев, схеми на лагера в Белене с
автор Крум Хорозов и материали от изложбата „Без следа? Лагерът „Белене” 1949 –
1959 и след това…”, организирана от Института за изследване на близкото минало през
2009 г.
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С дълбока скръб д-р Ковачев и всички, взели участие в конференцията,
отбелязват кончината на д-р Петер Вайлеман, ръководител на
представителството на Фондация "Конрад Аденауер" в Брюксел и
съорганизатор на настоящото събитие.
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СТИХОТВОРЕНИЕТО "ЕВРОПА" НА СТЕФАН СТАМОВ
(поет и политически затворник 1948-1956)
ЕВРОПА
Ти помниш Атина и Спарта,
ти помниш бунта на Спартак,
на Рим могъщите кохорти,
нашествия на смъртен враг.
Ти помниш трепети, ту сила
и неведнъж си била в бран
срещу тълпите на Атила
Чингиза и Батая хан!
Ти помниш кървави метежи,
кланета, ужаси навред –
ту за коронни интереси,
ту за въвеждане на ред!
Погубила Гай Юлий Цезар,
ти раждаш някой Бонапарт
и в битка пак на юг, на север
стопяваш своя авангард.
И в наше време две запали
световни, гибелни войни,
от край до край покри се с кости,
с човешки кърви напои!
И днес настръхнала си цяла,
готова всеки миг с една
безумна ярост накипяла
да почнеш ядрена война!

Защо бесня, беснееш, Европа!
Защо не възцариш любов
между чедата си, Европа,
защо не тръбнеш мирен зов?
Разбий граничните прегради
и слей народите в едно.
Тогаз навеки ще престанеш
да бъдеш люлка на пожар!
И знам, че в мир ти на доброто
пак своите гении ще родиш!
И знам, на гените с перото
във бъдещето като лъч
ще врежеш свойта мисъл ясна,
в живота верния си слух.
А стане ли земята тясна
за неспокойния ти дух,
ти имаш земната опора
зарежда атомен заряд
в ракета мощна и в простора
политай – това е звездний свят!
През булото не вековете,
тъй както смело досега,
така и занапред, Европа,
ще сочиш пътя на света!
Кюстендилски затвор, карцер, 1954 г

