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Уважаеми читатели,

Вероятно голяма част от обикновените българи редовно си за-
дават въпроса – защо само ние българите живеем около 10 пъти 
по-бедно от другите народи на държавите-членки на ЕС, и защо не 
живеем поне 1-2 пъти по-добре от създадените сегашни условия на 
живот от държавността на статуквото? 

Предназначението на този труд е да изразя в него своето мне-
ние, което би могло да помогне на обикновените български граж-
дани, непознаващи професионално международното право, да 
разберат истината относно това, защо съществуващата от 1990 г. 
в България държавност на статуквото, изцяло е изградена в нару-
шение с изискванията на принципите и нормите на съвременното 
международно право, изискващи насърчаването на социалния про-
грес, подобряването условията на живот на обикновените българи, 
упражняването на правата и свободите от всички българи, защита-
та срещу установените бедност, корупция и т.н.

В това отношение ще се анализират, наи� - значимите междуна-
родни актове, на които противоречи съществуващата държавност 
на статуквото (напр. на Устава на ООН, на Международната харта 
за правата на човека, Декларацията за правата и задълженията на 
държавата и др.).

Необходимо е също така да се уточни, кои от ратифицирани-
те международни договори, предимно в областта на правата на 
човека, станали задължителни за България, не се спазват, а се 
нарушават траи� но от съществуващата държавност на статукво-
то, обслужваи� ки главно интересите на властимащите (богаташи, 
управленци, политици, васали, лакеи и други привържениците на 
статуквото).

Създадената държавност, облагодетелства предимно власти-
мащите, всички управлявали до сега и гравитиращите около тях 
васали, които вероятно са част (според БНБ) от над 170 000 мили-
онери в България, а спрямо обикновените българи държавността 
на статуквото е повече от мащеха, подлагаи� ки ги на мизерия, глад, 
безработица, корупция и т.н.

Натрупването на богатство се осъществява на гърба на огро-
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мната част от обикновените български граждани, които са прину-
дени от държавността на статуквото, на безработица, вследствие 
на което да живеят в мизерия и глад, подложени са на жестока ко-
рупция, непрекъснато увеличаване на цените, неправомерно зави-
шаване на сметките за ток, вода, парно и т.н.

Официално се признава, че ежедневно гладуват всяко 4-то бъл-
гарско дете и всеки 2-ри възрастен българин, а това е така, според 
изследване на Групата на Зелените в Европеи� ския парламент, за-
щото ежегодно 11 млрд. евро влизат в джобовете на корумпирани-
те български властимащи, след което естествено не остава нищо, за 
да бъдат увеличени наи� -ниските в ЕС заплати, пенсии и социални 
помощи и др.

Корупцията в България не само се допуска, но и се поощрява от 
държавността на статуквото, не приемаи� ки умишлено ефективно 
антикорупционно законодателство, а е приет закон, кои� то не се 
бори срещу корупцията, а само срещу последствията от нея – неза-
конно придобитото имущество.

Приетият като израз на държавността на статуквото през 2018 
г. Закон за противодеи� ствието на корупцията и за отнемане на не-
законното придобито имущество не съдържа нито една разпоред-
ба за противодеи� ствие на корупцията или за премахването на при-
чините, която я пораждат. За замазване очите на обществеността 
почти всички около 200 текста са посветени само на отнемането на 
незаконно придобитото имущество.

Законът умишлено е насочен не към унищожаване на причи-
ните, пораждащи корупция (условия, отсъствие на ефективно ан-
тикорупционно законодателство, корупционни схеми и др.), а само 
срещу последствията (незаконно придобитото имущество). Така 
останали незасегнати причини непрекъснато ще генерират нова, и 
нова корупция.

Авторът като юрист, познаващ развитието на държавността и 
правото и конкретно на междудържавното право ще сподели свое-
то мнение, за промяната на държавността съгласно международ-
ното право и въздеи� ствието и�  върху развитието на духовността и 
съзнанието на обикновените български граждани.

Разкриването на истината за съществуващата държавност, по 
всяка вероятност ще разгневи властимащите (олигарсите, управ-
ниците, привържениците на статуквото и др.), които посредством 
своите платени слуги – политици, политолози, журналисти, анали-
затори, клакьори и други платени слуги ще направят всичко въз-
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можно да обезличат, накажат или накърнят честта, достои� нството 
и доброто име, на тези, които са дръзнали да разкрият истината за 
държавността на статуквото.

Така напр., освен използването на явни и таи� ни средства за омас-
каряване на името на будителите се използват и други наи� -различ-
ни изпитани средства (напр. сплашване, затваряне в психиатрични 
заведения, осъждане, затвор, „паднаха го от шести етаж“, случаи� -
но го разболяха от скоропостижна, смъртоносна болест, случаи� но 
го блъснаха с кола или посредством други естествени „СЛУЧАИ� -
НОСТИ“, които „периодично“ се случват).

Това няма да ме спре да изпълня своя граждански дълг и да се 
възползвам от правото, да изразя своето мнение, произтичащо от 
Конституцията (чл. 39 (1)) и от редица международноправни акто-
ве, напр. от чл. 19 (2) на Международния пакт за граждански и по-
литически права, от чл.11 (1) на Хартата за основните права на ЕС и 
др., че свобода на словото, включва да обобщавам и разпространя-
вам писмено, печатно или по др. начина на мнение, идеи и истини 
от всякакъв вид.

За да стане България просперираща държава и всички българи 
да заживеят достои� но е необходимо, всички здравомислещи бъл-
гари, родолюбци и честни граждани, да се възползват от консти-
туционното си право на мнение и да  изложат (устно, писмено или 
печатно) своите становища, придружени с други доказателства за 
това, защо държавата е в окаяно състояние и защо българите са 
наи� -бедни в ЕС, а също така да посочат начините, как да създадем 
нова, справедлива държавност.

След съгласуването на всички прогресивни мнения и доказател-
ства е необходимо на базата на съществуващата обективна реал-
ност, да се разработи (след широко общонародно участие) и приеме 
на референдум – дългосрочна Национална стратегия за справедли-
во развитие на България и гарантиране на развитие на всички бъл-
гари в съответствие с техните индивидуални способности“.

	 	 	 	 	    Проф.	д.ю.н.	Орлин	Борисов
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Въведение

Този труд е предназначен да изясни, защо държавността в Бъл-
гария не съответства на принципите и нормите на съвременното 
международно право и конкретно, кои значими международни ак-
тове се нарушават.

Уточнява се също така и това, с какво държавността не е в съ-
ответства и с норми на ратифицирани международни договори от 
България, както и с кои разпоредби на другите общовалидни меж-
дународни актове не съответства.

В труда ще се изясни също така, как се e осъществявала държав-
ността в България по времето на Първата, Втората и Третата бъл-
гарска държава.

Въпросите за това, каква трябва да бъде държавата и държав-
ността са вълнували винаги човечеството. В различните времена 
се оказва, че в голяма част от тях се бленува за приказни царства и 
държави, но държавността винаги е изразявала интересите на бо-
гатите и управляващите.

В древността в многоброи� ните си трудове т.нар. Платонов кор-
пус (Corpus Platonicum), древногръцкият философ Платон (род. око-
ло 427 г. преди Христа) детаи� лно разглежда и въпроси, свързани с 
държавата.

Основни политически произведения на Платон са неговите 
трактати „Държава“, „Закони“ и „Политики“.

Според Платон съществуват два свята: светът на идеите и све-
тът на вещите. Философът трябва да изучава идеите, а не самите 
вещи. Това тои�  отнася и към държавата, като Платон описва кръго-
врата на държавните реформи, като несъвършени.

Политическият идеал на Платон – това е стабилността на дър-
жавата. За да се постигне това е необходимо да има стабилност в об-
ществото, като всеки изпълнява своята работа, което е справедливо.

Платон в своето творчество, включително и в своето поли-
тико-правно учение за държавата (неговия политически иде-
ал е стабилната държава) не изневерява на кастата към която 
принадлежи, тоест на своя аристократичен произход, като отда-
ва предпочитание накрая, описваи� ки утопията на държавно ус-



 Въведение 11

трои� ство като – аристократична република или аристократична 
монархия.

През целия период от съществуването на държавите, особено 
след разделянето на тяхното общество на бедни и богати, държав-
ността е била изграждана изцяло в полза на богатите, като това 
твърдение периодично е било нарушавано в трудовете на незави-
сими автори.

Така напр., през 1516 г. Томас Мор (англии� ски юрист, писател и 
политик) публикува поредната си книга „Утопия“, в която описва въ-
ображаема островна държава със съвременна социална, правна и по-
литическа система. На остров Утопия няма частна собственост, а зе-
мята и всички средства за производство, принадлежат на държавата.

Основните идеи на Томас Мор са критиките на европеи� ските 
държави, които служат като средство за постигане на користни 
цели на богатите и описание на идеалната държава.

Като цяло книгата на Т. Мор звучи като приказка за вълшебна 
държава, за това, какво би донесло щастие на обикновените хора, 
особено по отношение на времето, когато е писана. Сега това е мал-
ко вероятно скоро да се случи, но въпрос на бъдеще е, когато ще 
бъдат налице необходимите условия и съзнание на хората и това да 
стане факт.

През Средновековието (напр. в трудовете та Х. Гроции� , Е. Вател 
и др.) са правени опити да се определят правата и задълженията на 
държавата, като изразяващи частично държавността.

За историческото развитие на държавността от създаването на 
Първата българска държава ще бъде посветена цяла глава, но поч-
ти никои�  (с изключение на въстанието на Иваи� ло, богомилите и 
др.) не е протестирал срещу съществуващата държавност.

Едва през втората половина на 19-ти век в заветите (писмата и 
документите на Васил Левски) за „Свята и чиста република“, която е 
идеал за държавност на Апостола на свободата – Левски отбелязва 
„сегашната деспотско – тиранска държава ще заменим с демократ-
ска република…ще имаме едно знаме, на което ще пише „Свята и 
чиста република“… аз съм посветил себе си на отечеството си: да му 
служа до смърт и да работя по народната воля … народната работа 
стои над всичко … ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, 
губя само мене си … дела трябва, а не думи … работим чисто бъл-
гарски и не искаме да се водим по никого извън Българско … от нас 
зависи да бъдем равноправни с другите европеи� ски народи … вре-
мето е в нас и ние сме в него…“.
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Мечтата на Апостола на свободата, един от наи� -великите бъл-
гари за всички времена е „чиста и свята република, в която да съ-
ществува държавност, която да предоставя на всички (на цялото 
население в България) да имат равни права, независимо от своята 
народност и вероизповедание“.

Дяконе, Дяконе… Ако може да видиш в какво е превърната роди-
ната ни сега, какви са съществуващите ценности – мутроолигархия 
вместо демократична република, „святи“ и непоклатими богаташи 
и циментирано статукво, „чисти“ и жестоки мизерия, глад, безра-
ботица, корупция и т.н. … това със сигурност не е чистата и свята 
република, за която е мечтаел и се борил Левски?!

Къде са истинските българи, къде са родолюбците, къде са чест-
ните и справедливи управници, които да мислят за просперитета, 
достои� нството и щастието на народа и стабилността на държава 
(техният принцип днес е „ако спечеля, печеля само за себе си – ако 
губя, губи само народа).

В един от наи�  новите трудове относно развитието на България 
се приемат следните актуални задачи:

„Задачите днес:
Да се превърнем в суверенна и справедлива страна с народ от 

свободни личности, единни в целите си и обединени в ресурсите си.
Постигането на тези цели има три етапа:
А. …………
Б. Премахване на наддържавното управление за да станем кон-

цептулно властни.1
Чудесна е идеята за създаването на държава на справедливост-

та, с власт, която ще управлява в съответствие с общонародно при-
ети концепции за развитие във всички области, в следствие на кое-
то всички хора ще бъдат щастливи и ще се чувстват свободни.

Убеден съм, че е абсолютно невъзможно концептуалната власт 
да замени веднага държавността на статуквото, без да се измине 
предварително дълъг път на държавно развитие, без промяна на 
съзнанието на българското общество.

Посочените примери засягат автори от почти всички видове упра-
вления (монархия, теокрация, демокрация, република и др.), от които 
става ясно, че никои�  вид не е съвършен, а трябва да се създаде държав-
ност, при която да се вземе наи� -позитивното от всяка една от тях.

Общият „недостатък“ на почти всички цитирани теории е, че 
1  Янков М., Концептуален поглед към четвъртата българска държава, С., изд. Хе-
лиопол, 2019, стр.118
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само очертават приказното, мечтаното и желаното от всички свет-
ло бъдеще, което обаче е невъзможно да бъде достигнато веднага 
от сегашната деи� ствителност в България.

Задължително е необходимо да се премине съответния прехо-
ден период за адаптиране към създаване на нова държавност, про-
мяната на съзнанието, духовността и психиката на управляващите 
и населението на всяка държава на Земята и т.н.

Четвъртата държавност на Третата българска държава (след 
монархия, народна република и република на статуквото), следва 
да започне да се изгражда на основата на реално допусканите въз-
можности, като начало следва да бъде извършено по законен и ми-
рен път, като абсолютно първото постижение на българската общ-
ност е разработването и приемането на нов

Необходимо е изработването на нов изборен закон, съгласно 
кои� то се ограничава участие на привърженици на сегашното ста-
тукво.

За изграждането на нова държавност в България е необходимо 
да се говори само в съответствие със съществуващите условия, ре-
алности и възможности.

Следва да се има предвид, че през 1933 г. на международния фо-
рум, проведен в Монтевидео е приета Конвенция, която е един от 
малкото международни актове, в които се приема определение на 
понятието „държава“.

Съгласно Конвенцията всяка държава, трябва да разполага за-
дължително с три атрибута – територия, население и държавност, 
за да може да се признае от другите държави, че деи� ствително съ-
ществува държава. Без наличието на кои� то и да е от тях е невъз-
можно наличието на държава.

Територията и пространството (вкл. сухоземно, водно, и въз-
душно и подземните недра), върху които се разпростира юрисдик-
цията на държавата (териториално върховенство), се очертават от 
линията на държавната граница.

Населението на държавата представлява съвкупност от всички 
хора, които водят съвместен живот в границите на държавната те-
ритория и се подчиняват на националното законодателство.

Отсъствието дори и на един от трите атрибута означава, че не 
може да се говори за съществуването на държава.

Така напр., държавността не би могла да съществува, ако не съ-
ществува държавна територия или население. Ако отсъства държав-
ността, това означава, че територията и населението се владеят от 
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друга държава, т.е. подчиняват се и са васали на друга държавност.
Държавността представлява сложна организация на управле-

ние на обществения живот, която по правило отразява същността 
на установеното държавно устрои� ство в лицето на управляващите, 
които в зависимост от техните интереси, уреждат произтичащите 
от него вътрешни и външни процеси и функции на държавата.

В това отношение обобщено би могло да се изведе следното оп-
ределение на понятието „държавност“.

Държавността е обобщен израз на установената от управление-
то на всяка държава, социално – икономическа и политическа ор-
ганизация на обществото, осъществявана от система от държавни 
органи, уреждащи изцяло обществените отношения, включително 
и цялостното ръководство както на всички вътрешнодържавните 
процеси съгласно националното законодателство, а също така и 
уреждане на всички области на външните отношения в съответ-
ствие с международното право.

Тоест система от държавни органи освен вътрешнодържавните 
отношения, конкретно уреждат и външни преговори, сключване на 
международни договори, установяване и поддържане на диплома-
тическите и консулските отношения, участието в междуправител-
ствените организации и всички други функции, спомагащи за раз-
витието на сътрудничеството между държавите и народите.

Държавността намира особен, конкретен израз преди всичко в 
осъществяването на всички вътрешни и външни функции на дър-
жавата.

Вътрешнодържавните функции обхващат: уреждането на поли-
тическата, икономическата и социална и други области, свързани 
с опазването на обществения ред, осигуряването на сигурността и 
просперитета на населението и държавата (като напр. в областта 
на правната, политическата, икономическата, управленската, обра-
зователната и др. области).

Външната функция включва: уреждане на международните 
отношения и сътрудничество с държави и други субекти на меж-
дународното право, защитата на политическите, икономическите, 
военните и др. интереси на държавата, на неи� ните юридически и 
физически лица в междудържавното сътрудничество (напр. външ-
нополитическо, защита на сигурността, териториалната цялост и 
суверенитета, за поддържане на световния ред, междудържавно съ-
трудничество във всички области и др.) и т.н.
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Глава І.

Историческо развитие

Когато се използва или разглежда понятието „държавност“, 
следва да се има предвид, че то не е равно на понятието „държава“, 
тъи�  което държава е по-широко понятие, което включва и поняти-
ето държавност.

На проведената в Монтевидео през 1933 г. Конференция по меж-
дународно право се приема една от малкото в света, Конвенция за 
унификация на понятието „държава“, което приема, че понятието 
държава включва три основни елемента – територия, население и 
държавност.

В това отношение следва да разграничаваме стриктно понятия-
та „българска държава“ и „българска държавност“. Държавата е те-
риторията на България, включваща населението, живеещо в рам-
ките на неи� ните граници, а българската държавност обхваща уста-
новената от управляващите организация на обществото, включва-
ща всички социално-икономически и политически процеси, които 
се осъществяват на държавната територия от система от органи, 
от неи� но име, както по отношение на вътрешнодържавни, така и 
външни отношения.

България е съществувала в рамките на три държави – Първата 
(създадена след сключването на мирен договор, призната де-юре 
от Византия през 681 г.), Втората (създадена след изчезването на 
България като държава в продължение на около 200 години от 
политическата карта на света по време на Византии� ското иго) и 
Третата (създадена след изчезването на България като държава за 
около 500 години от политическата карта на света по време на тур-
ското иго).

Държавността в България според историците е променяла своя-
та стабилност многократно в рамките на Първата, Втората и особе-
но по времето на Третата българска държава, когато се е променяла 
и по форма на управление.

Характерно за Първата българска държава е, че неи� ната дър-
жавност (форма на държавно управление) се е осъществявала под 
формата на ханство (до 9-ти век), а по време на Втората българска 
държава, държавността се е осъществявала през цялото време под 
формата на царство.
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По време на Третата българска държава от неи� ното основаване 
през 1878 г. първоначално държавността (държавното управление) 
сe е осъществявала под формата на Царство България до 1944 г., 
след това като Народна република България до 1989 г. и като Репу-
блика България след 1990 г. до сега.

Каква ще бъде четвъртата държавност на Третата българска 
държава ще покаже бъдещето?

Накратко ще бъде анализирана държавността от създаването 
на България до сега.

1. Държавността в България по време 
на Първата българска държава

Първата българска държава, наричана Дунавска България е 
основана от хан Аспарух, кои� то след като се съюзява с местните 
славянски племена нанася поражение на византии� ските вои� ски в 
битката при Онгъла през 680 г., след което е подписан мирен дого-
вор през 681 г., с кои� то Византия де-юре признава новата българска 
държава.

Непосредствено след вои� ната, Аспарухова България обхваща 
земите от северните склонове на Стара планина на юг до р. Дунав 
на север и от р. Искъра на запад, до Черно море на изток. Постепен-
но новата държава се разширява териториално и укрепва полити-
чески.

Първоначално държавността, тоест формата на държавното 
управление на България се е осъществявала в рамките на ханство-
то, т. е. държавната територия се управлява от Хан. Този тип на 
управление е сроден с монархия.

Ханството е съществувало от първият български хан Аспарух 
до Симеон І Велики, кои� то е провъзгласен за цар и България става 
царство, като всички управляващи до тогава са били ханове.1

Хан Аспарух осъществява първата българска държавност в пе-
риода 681–700 г. по отношение на територия, на която е живеело 
населението, състоящо се от българи и славяни с различно култур-
но равнище на двете етнически групи. Почти навсякъде в държав-
ното управление били поставяни българи, които имали по-голям 
опит във военната и държавната организация.
1  Златарски В., История на Първото българско царство, София, Наука и изкуство, 
1970.
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Предполага се, че българите били на малко по-високо културно 
равнище от славяните, което играело значително роля за развитие-
то на държавността на ново създадената държава, в която и двата 
етноса запазвали автономия, подобно на федерация.

Обединяващо звено на народа е общия интерес за защита от 
външните врагове – Византия, Аварския хаганат, хазарите и др. 
племена, идващи от изток.

Външната функция на държавата и осъществяването на воен-
ната политика поели българите, а вътрешно държавните функции 
се поели от българи и славяните.

Хан Аспарух грижливо бдял над здравината на този съюз, проя-
вявал се като справедлив съдник и сурово наказвал всеки, кои� то се 
опитвал да го наруши, което се оказвало много важно за осъществя-
ването на държавността в ново създадената държава.

Държавата е разделена на три големи части – център, ляво и 
дясно крило.

В едно от многоброи� ните сражения в защита на държавата, око-
ло 700-та година загива първия български хан. Хан Аспарух е при-
тежавал умението да изгради и поддържа стабилна държавност, 
успешно маневрираи� ки между интересите главно на българи и 
славяни през цялото си управление, като същевременно умело про-
веждал и външна политика.

След като хан Аспарух умира около 700 г. в битка с хазарите, тои�  
е наследен от вероятния му син Тервел. През 701 г. на престола се 
възкачва хан Тервел, кои� то управлява България според историците 
до 718/722 г., период кои� то е свързан с утвърждаване на държав-
ността и въвеждането на някои нови тенденции в провежданата 
държавна политика.

Държавническият талант и политическият усет на хан Тервел 
са причина държавността да се развие положително, да се запази 
териториалната цялост на държавата, а също така България да по-
лучи първото разширение на държавната територия.

Хан Тервел е бил мъдър държавник и провеждал както мирна 
политика, така и печеливша военна стратегия.

Напр., в отношенията с Византия е провеждал предимно мирно 
сътрудничество, като няколко пъти е помагал на сваления импера-
тор Юстиниян ІІ Ринотмет да си възвърне престола, вследствие на 
което получава титлата „кесар“ и областта Загоре, на юг от Стара 
планина.

Един от големите военни успехи на хан Тервел е победата над 
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армията на Арабския халифат, която се е опитвала да проникне в 
Европа през Балканите.

През 732 г. постига и победа над арабите на маи� ордома Карл 
Мартел в битката при Поатие, с което възпира арабското нашест-
вие към вътрешността на континента, заради което спечелва проз-
вището спасител на Европа.

Хан Тервел издига престижа на българската държавност в меж-
дународните отношения. Новосъздадената българска държава се 
очертава като една от водещите политически сили в Европа по това 
време.

След смъртта на Тервел на български престол застават послед-
ните представители на рода Дуло – хан Кормесии�  (721–738) и след 
него хан Севар (738–753), за чиято държавност историците не раз-
полагат с особени данни, но се предполага, че поради тяхната про-
дължителност на управление, държавността е била стабилна.

През 753 г. на престола е издигнат хан Винех от рода Вокил, след 
което държавността изпада в криза, тъи�  като хановете се сменят 
почти на всеки 2 години след дворцови интриги и преврати, като за 
15 години се сменят седем хана. Напр., хан Умор е управлявал дър-
жавата само 40 дни. През този период българската държавност е 
краи� но не стабилна.

В същото време Византия значително укрепва своята държав-
ност и при управлението на император Константин V Копроним се 
организират девет похода в периода 754-775 г. срещу българската 
държава.

След смъртта на хан Паган през 768 г. властта в България се по-
ема от хан Терелиг. Неговото управление съвпада с края на вътреш-
ната криза в България.

В началото на неговото управление тои�  установява мир с Визан-
тия и успокоява вътрешните размирици и укрепва и стабилизира 
централната власт.

При управлението си хан Терелиг (768–777) успява да укрепи 
до голяма степен българската държавност, като дори успява да се 
отърве от византии� ските шпиони и доносници, тъи�  като всички не-
гови планове бързо ставали известни на византии� ския император.

През 777 г. хан Телериг, след поредния преврат е принуден да 
избяга в Константинопол.

Владетел на България в периода 777–803 г. е хан Кардам, кои� то 
демонстрира умение за стабилизиране на държавността, като него-
вото управление е забележително с това, че ликвидира междуосо-
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биците, положението в държавата се успокоява и успява да засили 
политическата и�  мощ.

Хан Кардам е един от успешните държавници, кои� то успява да 
постигне вътрешнодържавна стабилност, като извежда България 
от тежката политическа криза, продължила над 40 години. Издига 
и авторитета на държавната власт (на ханската власт като цяло) и 
постига военни успехи срещу Византия.

В периода на своето управление хан Кардам доказва, че прите-
жава качествата на много добър държавник, като с търпение и по-
следователност успява да се справи с вътрешните и външните вра-
гове и укрепва държавността в България.

В самото начало на 9-ти век престола заема хан Крум след смърт-
та на хан Кардам и става основател на нова владетелска династия.

През 805 г. тои�  завладява източната част на Аварския хаганат и 
разширява своята власт над славяните и аварите по Средния Дунав 
и става фактор в политическия живот в Европа.

През 808 г. навлиза с вои� ските си по течението на р. Струма, а 
през 809 г. превзема Сердика, която заема ключова позиция за на-
стъпление към Македония.

На 26 юни 811 г. вои� ските на хан Крум във Върбишкия проход 
нанасят решителен удар на византии� ската армия, като спечелват 
наи� -голямата победа и дори обезглавяват самия император Ники-
фор І Геник.

През следващата 812 г. вои� ските на хан Крум започват настъп-
ление и превзема крепостите Девелт и Месеврия, и стига долината 
на р. Струма.

Ханът започва мащабна подготовка за превземането на Кон-
стантинопол, но в навечерието на похода, на 13 април 814 г. хан 
Крум неочаквано умира.

Издадените от хан Крум закони са първото писано законодател-
ство в България, отбелязано в енциклопедията „Свидас“ от 10-ти 
век. Законите предвиждат сурови наказания срещу кражбата, про-
сията и разбои� ничеството и др. насочени към защитата на собстве-
ността, както и към уреждане на сигурността на търговията в дър-
жавата.

Всички осъществени реформи от хан Крум, както и приетите су-
рови закони укрепват държавността и засилват централизираното 
държавно управление, което също така е свързано с приобщаване 
на славянските племена, живеещи извън държавата към ханската 
власт.
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Хан Крум постига много стабилна държавност и нови терито-
риални придобивки, а също така успява да издигне международния 
авторитет на България.

Хан Омуртаг е син на хан Крум и непосредствен приемник на 
властта след смъртта му в периода 814–831 г. По време на своето 
управление успява да запази държавната територия по отношение 
на Византия, а също така успява да издигне международния авто-
ритет на България.

Ханът е известен със своите строителни умения, като под него-
во ръководство Плиска се превръща в модерна за това време сред-
новековна столица с много дворци, църкви и други сгради.

В началото на 815 г. с Византия се подписва Договор за мир за 
30 години, в кои� то се урежда границата по линиите Девелт през 
Узунджово и Хасковско до Източните Родопи. Урежда се също така 
и въпросът за пленниците и политическите бегълци и съдбата на 
славянското население в Източна Тракия.

Съгласно договора българската вои� ска оказва помощ на визан-
тии� ския император Михаил ІІ Балба за потушаването на бунта на 
Тома Славянина, кои� то вдига въстание срещу императора и обсаж-
да Константинопол през 821 г.

Единодушно се признава, че държавността през този период е 
на много високо ниво, а деи� ността на хан Омуртаг е много градив-
на, тъи�  като освен огромните строежи, тои�  довършва и Крумовата 
административна реформа, разделяи� ки държавата на комитати – с 
управители, пряко подчинени на хана и др.

Хан Маламир е третият син на хан Омуртаг и внук на хан Крум, 
кои� то управлява България в периода 831–836 г.

Заема престола след преждевременната смърт на по-големия 
му брат Звеница и след лишаването от престола на наи� -големия му 
брат Енравота.

Хан Маламир продължава строителната деи� ност на своя баща, 
като напр. завършва водоснабдяването на Плиска. По негово време 
е присъединен днешен Пловдив.

Във външната си политика поддържа добри отношения с Ви-
зантия, Френската империя и други държави. Приема се, че държав-
ността е на високо ниво.

Хан Маламир неочаквано умира през 836 г. и, тъи�  като няма на-
следници, престола заема племенникът му Персиян – син на брат 
му Звиница.

Хан Персиян управлява българската държава в периода 836–852 
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г. като вероятно през 837–842 г. успява да присъедини славяните от 
Македония, западно от р. Струма към Българското ханство.

През 843 г. България е вече на три морета, а държавността е на 
много високо ниво.

Хан Персиян умира през 852 г. и е наследен на престола от сина 
му Борис І Покръстител.

Св. Княз Борис І Михаил е българският владетел, кои� то налага 
християнството и въвежда славянската писменост в периода от 852 
до 889 г.

През 863 г. след воденето на неуспешни вои� ни, които разкла-
щат трона, е сключен мирен договор между България и Византия, 
съгласно кои� то Борис І се задължава да разтрогне съюза, сключен 
през 862–863 г с немския крал Лудвиг ІІ Немски и заедно с народа 
си приеме източноправославното християнство от Цариградската 
патриаршия.

След покръстването Борис І приема титлата княз.
Княз Борис І Михаил приема радушно учениците на Кирил и 

Методии�  – Наум, Ангеларии�  и Климент и урежда просвещението на 
българите.

След 36 годишното управление, през 889 г. княз Борис І се от-
казва доброволно от престола в полза на сина си Владимир-Расате 
и се оттегля в манастир.

Неумелата антивизантии� ска политика на Владимир-Расате, съ-
проводена с опит за възстановяване на езичеството принуждават 
Борис І Михаил да предприеме решителни мерки.

През 893 г. Михаил І, напуска манастира, отново си връща трона 
и управлението на държавата, детронира първородния си син Вла-
димир Расате и възкачва на трона другия си син Симеон.

Цар Симеон І Велики управлява България от 893 до 927 година 
много успешно, като разпростира българската държавност до неве-
роятни териториални размери.

Цар Симеон води много успешни вои� ни срещу Византия, маджа-
рите, сърбите и др. в следствие на които постига наи� -голямото раз-
ширение на територията на България в цялата неи� на история.

Цар Симеон І Велики е бил изключително прозорлив държав-
ник и успява да превърне България в наи� -силната държава в то-
гавашна Източна Европа. Границите на България достигат до три 
морета – Бяло, Адриатическо и Черно.

По време на своето управление Симеон заменя първоначалната 
си титла „княз“ с „цар“. По време на неговото царуване, периода се 
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характеризира с огромен културен разцвет, наричан по-късно Зла-
тен век на българската култура.

Общопризнато е, че държавността при управлението на цар Си-
меон достига наи� -високите си нива в цялата историята на Бълга-
рия.

Наи� -голямото си разширение Първата българска държава дос-
тига през 9-ти век, когато към първоначалните земи по двата бряга 
на Долни Дунав са присъединени области в Тракия и Македония, 
части от днешна Албания, Унгария и Словакия, цяла Сърбия и Ру-
мъния, а също така части от Северното Черноморие до река Днепър.

Характерно за държавността през този период е, че се наблюда-
ва централизация на държавното управление, съпроводена с обе-
диняването на различни етнически групи от населението в българ-
ска народност, чиито език се развива на основата на славянския.1

След коронясването на Симеон І Велики за цар на България, в 
нея се осъществява държавност на империя, просъществувала до 
1018 г., когато попада под византии� ско иго.

Управлението на цар Симеон бележи връх не само по време на 
Първото българско царство, но и в цялата история на България. По 
негово време, освен невероятното териториално разширение, дър-
жавността е издигната на наи� -високо ниво, а държавата се превръ-
ща в средище на културен и духовен живот.

Цар Симеон І умира на 27 маи�  927 г. и е наследен от своя син 
Петър.

Цар Петър е вторият син на цар Симеон І Велики, кои� то упра-
влява България от 927 до 969 г. Същият не успява да запази целост-
та на огромната държава, която наследява от баща си. През 931 г. се 
възстановява сръбската автономия, маджарите нахлуват в българ-
ските земи и т.н.

Така напр. през 968 г., подстрекавани от император Никифор ІІ 
Фока, в България нахлуват дружините на киевския княз Светослав, 
които през 969 г. достигат до Велики Преслав.

В резултат на превземането на Велики Преслав цар Петър полу-
чава апоплектичен удар.

Цар Петър е наи� -дълго управлявалият държавен глава, кои� то 
отделял много голямо внимание на Българската църква, която след 
неговата смърт го канонизира за светец, поради което тои�  се нари-
ча Свети цар Петър Български.

Независимо от признанието на църквата държавността при 
1  Иванов Л., История на България в седем страници, София, 2007.
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управлението на цар Петър е на незадоволително ниво, позволило 
разпокъсването на Симеонова България.

Цар Борис ІІ е син на св. Цар Петър, управлявал държавата в пе-
риода от 970 до 971 г. Същият става цар на българите в много сложна 
обстановка, когато от север са нахлули вои� ските на княз Светослав, 
които първоначално са превзели столицата Преслав, а впоследствие 
и Пловдив, след което се отправят към Източна Тракия.

През пролетта на 971 г. византии� ските вои� ски превземат Пре-
слав, а Борис ІІ и брат му Роман са отведени в Константинопол, къ-
дето на площада пред всички Борис ІІ сваля символите на властта. 
След този акт И� оан Цимисхии�  счита българската територия за свое 
владение.

През 977 г. Борис ІІ заедно с брат си Роман бягат от Константи-
нопол, но на границата, тъи�  като бил облечен с ромеи� ски дрехи е 
бил убит.

От около 971 г. все още свободните земи на България са упра-
влявани от Самуил съвместно с тримата му братя – Арон, Давид и 
Мои� сеи� , а след тяхната смърт става деи� ствителен владетел.

През 997 г. Самуил става владетел на България в един много 
труден период за държавата. Непрестанни борби за надмощие с Ви-
зантия продължават през цялото му царуване.

Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г., от сърдечен удар, кои� -
то получава при вида на вои� ниците си, ослепени след битката при 
Беласица.

Наследникът му цар Гаврил Радомир (1014–1015), става жертва 
на преврат, организиран от братовчед му – Иван Владислав, кои� то 
става цар и управлява от 1015 до 1018 г.

Последният владетел на Първата българска държава според 
някои сведения, за кратко е коронясан цар Персиян ІІ, когато през 
1018 г. под ударите на Василии�  ІІ пада и последната българска твър-
дина, след което България попада под Византии� ско иго и изчезва от 
политическата картата на света до 1185 г.

Характерна черта на Първата българска държава е, че неи� ната 
държавност и неи� ното държавно управление се осъществява пър-
воначално като ханство, а от 9 век държавното устрои� ство е във 
формата на империя или царство, тоест държавността се осъщест-
вява във формата на монархия.

Империя (от лат. imperium – „власт“) е монархия, управлявана 
от император (или цар) на мултиетническа държава със сложен 
държавно-административен и военен апарат.
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2. Държавността в България през Втората българска 
държава

Втората българска държава се създава през 1185 г. след въста-
нието, ръководено от братята Асен и Петър срещу ромеи� ските по-
робителите, окупирали България за около 200 г.

Бунта против византии� ската власт е обявен от Асен и Теодор-Пе-
тър в края на м. октомври 1185 г., когато се чества празникът на св. 
Димитър.

Теодор бива провъзгласен за цар и приема името Петър ІV.
Византии� ската власт не успява да реагира адекватно на създа-

дената отново българска държава, поради водените ожесточени 
дворцови интриги, а едва през 1186 г. Исак ІІ повежда вои� ската сре-
щу въстаниците и прогонва братята отвъд Дунава при куманите.

През есента на 1186 г. българо-куманската армия успява да пре-
мине Стара планина. Вои� ната се води с променлив успех.

През пролетта на 1187 г. византии� ската армия преминава през 
Стара планина и обсажда Ловешката крепост, но обсадата продъл-
жила дълго и Исак ІІ решава да проведе мирни преговори.

Византии� ският император признава властта на Асеневци над 
Мизия, но взема като заложник брата на Асен и Петър – И� оаница 
(Калоян).

Веднага след сключването на примирието Асеневци се заемат с 
възстановяване на държавната власт и укрепване на държавност-
та, съграждане на нови крепости и т.н., а Търновград се утвърждава 
като столица, по-късно издигнат като един от наи� -големите кул-
турно-политически и религиозни центрове на Балканите.

Цар Петър управлява България до 1197 г. когато е убит.
Втората българска държава е феодална държава, империя1 и се 

счита за правоприемник на Първата българска държава, изцяло по-
влияна от византии� ската държавност.2

Калоян (И� оаница) се възкачва на престола, в период на неста-
билност на българската държавност, заради болярската опозиция 
и отцепничество и др. Цар Калоян управлява България от 1197 до 
1207 г.

През 1202 г. Католическата църква организира Четвъртия кръс-
тоносен поход и рицарите след редица победи се отправят към Кон-
стантинопол, кои� то превземат на 13 април 1204 г.
1  Robert de Wolff. The Second Bulgarian Empire, 1949.
2  Biliarsky Ivan. World and Power in Mediaeval Bulgaria. Lieden, Boston, Brill, 2011.
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Цар Калоян изпраща писмо на латинския император Балдуин 
Фландърски с предложение за сключване на мирен договор, но то 
се отхвърля и се предявяват претенции към българските земи.

При Одрин се провежда битка между армиите на българите и 
латините, в която голям брои�  рицари биват избити, а император 
Балдуин Фландърски е пленен и заточен в крепостта в Търновград.

През 1207 г. цар Калоян насочва вои� ските си към Беломорска 
Тракия, за да обсади Солун и в навечерието на решителния щурм, 
цар Калоян е убит от болярски заговор, начело на кои� то са племен-
никът му Борил и куманският вои� вода Манастър.

На трона се качва Борил, кои� то царува в периода 1207 – 1218 г., 
като през този период губи Пловдив, Белград и Ниш и др.

Държавността (държавното управление) продължава да от-
слабва, независимо, че цар Борил предприема няколко стабилизи-
ращи външнополитически хода, като напр. през 1213 г. след сключ-
ването на династичен брак между дъщерята на Борил и император 
Хенрих е подписан мирен договор с Латинската империя.

Династичен брак е сключен и между другата му дъщеря и ун-
гарския крал Бела ІV, но въпреки това се появява и феодално от-
цепничество – Алексии�  Слав се отделя с владенията си в Родопите и 
Пиринско, не признаваи� ки властта на Борил.

Следва да се отбележи, че поради слабата държавност се от-
цепва и друга част от България, като севастократор Стрез става са-
мостоятелен в Македония със столица Просек.

През 1217 г. в България се завръщат синовете на цар Асен – Иван 
Асен ІІ и севастократор Александър, пленяват цар Борил и на прес-
тола се възкачва Иван Асен ІІ.

В периода 1218–1241 властва цар Иван Асен ІІ, кои� то бележи 
възхода на България и българската държавност. Тои�  разбира каква 
е ползата от династичните бракове и договаря брак с дъщерята на 
унгарския крал Андраш ІІ – Ана. Като зестра Иван Асен ІІ получава 
териториите Белград и Браничево.

България отново е на три морета, Пловдив е върнат в българско 
владение и държавата се превръща отново в една от наи� -мощните 
държави в Европа по това време.

През 1230 г. вои� ските на император Теодор Комнин нападат 
България, като двете вои� ски се сблъскват при Клокотница на 9 
март. Цар Иван Асен проявява стратегическо и военно маи� сторство 
и успява да разгроми по-многоброи� ната вражеска вои� ска.

Самият император Теодор Комнин бива пленен заедно със се-
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меи� ството си, а пленените вои� ници освободени – безпрецедентен 
акт във военната история.

Цар Иван Асен ІІ се проявява като голям държавник, издигаи� ки 
българската държавност до много високи нива. Същият умира през 
1241 г., с което идва краят на възхода на Втората българска държа-
ва.

След смъртта на цар Иван Асен ІІ до края на века, държавността 
в България изпада в дълбока криза, тъи�  като неговите синове са 
малолетни и започват интриги в царския двор. Наред с това влия-
ние оказват и редица външни причини, като напр. засилването на 
мощта на Никеи� ската империя, татарските нашествия и др.

Последователно престола в рамките на малко повече от поло-
вин век се заема 10 от различни владетели:
–  Калиман І Асен (от 1241 до 1246 г.);
–  Михаил ІІ Асен (от 1246 до 1256 г.);
–  Калиман ІІ (1256 г.);
–  Мицо Асен (от 1256 до 1257 г.);
–  Константин Тих Асен (от 1257 до 1277 г.);
–  Иваи� ло ( от 1277 до 1279 г. );
–  Иван Асен ІІІ ( 1279 г.);
–  Георги Тертер ( от 1280 до 1292 г.);
–  Смилец ( от 1292 до 1298 г.);
–  Иван ІV Смилец (от 1298 до 1300 г.).

Периодът от 1241 до 1300 г се характеризира с много слаба 
държавност, т.е. слаба държавна организация, нестабилна система 
на държавното устрои� ство и т.н., което се вижда от нестабилното 
управление, тъи�  като 2-ма владетели са управлявали държавата 
по-малко от една година, един владетел – една година, трима владе-
тели – две години, няколко владетеля малко по-дълго време и само 
един владетел е управлявал около 20 години.

Особеното на българската държавност в периода 1277–79 г., е че 
за пръв път управлението на държавата е поета не от потомствен 
аристократ, а от човек от бедните слоеве на населението.

През пролетта на 1277 г. Иваи� ло (предполага се, че е от наи� -бе-
дните слоеве на населението) става водач на народното въстание, 
а през лятото се изправя срещу монголо-татарите от Златната орда 
и кратко време успява да прочисти държавата от татарските банди.

В края на 1277 г. се състои битката между вои� ските на Иваи� ло и 
цар Константин Тих, когато царската вои� ската е напълно разгроме-
на, а самият цар – посечен от Иваи� ло.
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Иваи� ло влиза в Търново през пролетта на 1278 г., жени се за съ-
пругата на Константин Тих и става законен български цар.

На цар Иваи� ло му се налага да води много и продължителни 
вои� ни, поради което селяните започват да го напускат. В промене-
на, нестабилна обстановка цар Иваи� ло отива в двора на татарския 
хан Ногаи� , намиращ се в крепостта Искача на Дунавската делта, с 
молба за помощ.

Подтикван предварително от византии� ската дипломация по 
време на един пир, хан Ногаи�  решава да се възползва от възмож-
ността, че царя му е на гости и заповядва да убият Иваи� ло.

По-късно се появяват двама „лъже Иваи� ловци“, които успяват 
да вдигнат населението в Тракия и Мала Азия против настъпващи-
те османски турци. В краи� на сметка и двамата отиват при импера-
тор Михаил ІХ Палеолог и предлагат своята помощ, но и двамата са 
пратени в затвора.

Вторият „лъже Иваи� ло“ (1304–1305 г) успява да се спаси от за-
твора, след което отново събира вои� ска, преминава морето и раз-
късва турската обсада на крепостта Кенхреи�  при река Бююк Мен-
дерес. По-късно пристигат турски попълнения, разбиват малочис-
лените български сили и пленяват Иван (истинското име на лъже 
Иваи� ло) и по-късно е убит. Има и друга версия за неговата съдба.1

В периода 1300–1323 г. България е управлявана от: Чака (1300 
г.); Теодор Светослав Тертер (1300–1321/2) и Георги ІІ Тертер 
(1321/2–1323 г.) ,като държавността явно не е била на много-ви-
соко ниво, тъи�  като Чака е управлявал по-малко от една година, а 
Георги ІІ Тертер малко повече от една година.

Малко по-дълъг период са управлявали Шишмановци (1323–
1397 г.):
–  Михаил ІІІ Шишман (1323–1330 г.);
–  Иван Стефан (1330);
–  Иван Александър (1331–1371 г.);
–  Иван Шишман (1371–1395 г. – управлявал Търновското царство);
–  Иван Срацимир (1356–1396 г. – управлявал Видинското царство);
–  Константин ІІ Асен (1396–1422 – управлявал Видинското 

царство).
Значително кратка е държавността само на Иван Стефан – 

по-малко от една година, а на Михаил ІІІ Шишман около седем го-
дини.
1 6. Павлов П., Тютюнджиев И., Османските завоевания и „Държавата на духа“, Аб-
гар, 2017, с. 40
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Държавността не е много стабилна по времето на управлението 
на средновековната династия Шишмановци, които управляват от 
Търново от 1323 г. и носи името си от видинския деспот Шишман, 
управлявал Видин в периода 1280–1313 г.

Първият български цар от династията е Михаил ІІІ Шишман 
Асен, кои� то е избран през 1323 г., като приема и името Асен, под-
чертаваи� ки връзките с Асеневци.

Въпреки сключването на династичен брак през 1324 г. с Теодо-
ра, сестра на византии� ския император Андроник ІІІ Палеолог, Ми-
хаил ІІІ води като цяло неуспешна вътрешна и външна политика, 
която произтича от нестабилната държавност през този период. 
Загива в битка при Велбъжд (Кюстендил) на 28 юли 1330 г.

На престола за кратко през 1330 г. се възкачва цар Иван Стефан, 
при кои� то държавността е нестабилна. През февруари-март 1331 г. 
тои�  е свален след преврат и се оттегля в Ниш.

През 1331 г. на престола се възкачва следващият представи-
тел на династия цар Иван Александър (син на Срацимир-деспот от 
Крън).

Държавността при цар Иван Александър била стабилна и тои�  
управлявал цели 40 години и е една от наи� -крупните фигури през 
14 век на Балканския полуостров.

Наи� -успешна е държавността в България през първия период 
на царуването на Иван Александър, като успява да върне към тери-
торията на българската държава земите между река Тунджа и Чер-
но море, след битката при Русокастро на 18 юли 1332 г.

Царят се изявява като умел стратег, кои� то се възползвал от ви-
зантии� ските междуособици през 1344 г., за да получи Пловдив и 8 
крепости в Родопите.

Вторият кратък период (1365–1371) на царуване, държавност-
та в България не е успешна, водени са вои� ни срещу унгарската екс-
панзия срещу видинска област, срещу Андреи�  VІ Савои� ски и др.

Поради сепаратистки стремежи на болярите около средата на 
14 век от държавата се отделя Добруджанското господство, с което 
се характеризира този период.

Цар Иван Александър раздробява България като разделя 
царството си между синовете си – Иван Шишман става владетел на 
Търновското царство, а Иван Срацимир владетел на Видинското 
царство.

Македония през този период се управлява от племенника на 
царя и представите на династията – Стефан Урош V.
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Шишман ІІ е български цар в изгнание. С възкачването си на 
престола се налага да проведе битката при Черноморец, в която 
християнските сили претърпяват разгром от османците, след кое-
то султан Мурад насочва вои� ските си към България. Те завладяват 
Тракия, Костенец и Ихтиман, след което българският цар започва 
да води преговори и е принуден да се признае за турски васал.

През 1387 г. обединени християнски сили нанасят голямо пора-
жение на турските вои� ски при Плочник, след което цар Иван Шиш-
ман отхвърля васалните си задължения към султан Мурад.

Веднага след това 30-хилядна турска армия настъпва срещу 
България, а цар Иван Шишман отива в силната Никополска крепост. 
Изоставен от съюзниците си цар Иван Шишман отново отива при 
султан Мурад и за втори път се заклева като васал, но обещава да 
предаде наи� -укрепения град на Дунава – Силистра.

Султан Мурад загива на 15 юни 1389 г. в битката при Косово 
поле.

Новият султан Баязид през 1393 г. потегля с огромна вои� ска, а 
цар Иван Шишман напуска столицата, която е обсадена от турска-
та вои� ска и след 3 месеца, на 17 юли 1393 г. Търново е завладян от 
турците.

Цар Иван Шишман умира 2 години по-късно.
Цар Иван Александър, след като разделил царството между два-

мата си сина, като на Иван Страцимир дал Видинското царство, а 
на Иван Шишман – Търновското царство, царство България става 
още по-лесно за завладяване, тъи�  като държавата била разделена, 
отслабена и обречена на гибел.

През 1396 г. Видинското царство също така е покорено от тур-
ските завоеватели.

Периодът 1325–1397 г. е известен като Добруджанското деспот-
ство се осъществява под управлението на:
–  Балик (1320–1366 г.);
–  Добротица (1366–1385 г.);
–  Иванко (1385–1395 г.).

Добруджанското деспотство наричано още Добруджанското 
княжество, Добруджански архонат и др. осъществява българска 
държавност на територията на съвременна Добруджа, която е съ-
ществувала през 14 и началото на 15 – ти век.

Слабата държавност през 14 век довежда до отделянето на ре-
дица самостоятелни територии, а някои местни феодали скъсват 
подчинението си по отношение на централната власт, т.е. на царя.
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В средата на този век боляринът Балик превръща Балчик 
(Кравуна) и Добруджа (Кравунската област) в независимо феодал-
но владение с главен град Балчик.

След смъртта на Балик през 1366 г. негов наследник като упра-
вител на деспотството става брат му Добротица, а столицата е пре-
местена в Калиакра.

Създаваи� ки собствен малък флот, деспот Добротица се превръ-
ща в конкурент на Генуезката република.

След смъртта на Добротица през 1385 г. управлението поема 
сина му Иванко. Предполага се, че Калиакра е превзета от турците 
през 1395 г., но те налагат напълно властта си през 1411 г., а съдба-
та на Иванко е неизвестна.

Османците образуват от Добруджанското десподство вилает 
Силистра.

Като цяло следва се отбележи, че през този период паралелно са 
съществували три държави – Търновско царство, Видинско царство 
и Добруджанско княжество, като всички са се наричали България.

Поради своята разпокъсаност, отделни части от България по-
следователно падат под османска власт:
–  1393 г. – пада Търновското царство;
–  1396 г. – пада Видинското царство;
–  1411 г. – пада Добруджанското деспотство и др.

От 1396 до 1878 г. България изчезва за около 500 години като 
държава от политическата карта на света.

Българският народ прави няколко неуспешни въстания за въз-
становяване на българската държава, които са жестоко потопени 
от турския поробител.

Особено значимо за българите е проведеното през м. април 1876 
г., затова е наречено Априлско въстание, което е потушено с огромни 
жестокости от турската армия – над 30 000 убити, 200 селища са опо-
жарени, стотици хиляди са прогонени или изселени и т.н.

Жестокостите и кланетата в България след Априлското въста-
ние, намират широк отзвук в Европа, което предизвиква провеж-
дането в края на годината (открива се на 23 декември 1876 г.) на 
Цариградската конференция с участието на великите сили.

На 20 януари 1877 г. на Цариградската конференция се прима 
решение, което е първото международно признание на ПРАВОТО на 
българите да имат своя държава в етническите си граници.

Отказът на Турция, т.е. на османското правителство да изпълни 
решението на Цариградската конференция води до обявяване от 
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Русия на Руско-Турската вои� на, довела до освобождаването на бъл-
гарските земи и създаването на Третата българска държава.

Това, което е съществено и значимо и следва да се отбележи е, че 
и трите български държави са създадени пряко или непряко след 
своеобразни въстания или бунтове.

Първата българска държава се създава след своеобразния бунт 
на славяните, на които им било разрешено да живеят в Мизия от 
византии� ската власт. Тяхното бунтуване намира израз в сключва-
нето на съюз с древните българи срещу Византия.

Прабългарите също така се разбунтуват срещу договореното с 
Византия през 670 г. да живеят по тази час на границата, като ви-
зантии� ските власти ги задължават да поемат охранителни функ-
ции на тази част от границите и� .

В битката при Онгъла през 680 г. византии� ската вои� ска е раз-
бита и императорът е принуден през 681 г. да подпише мирен до-
говор, с което признава де-юре създаването на Първата българска 
държава.

Създаването на Втората българска държава е пряко свързано с 
въстанието на Асен и Петър през 1185 г., които ръководят освобо-
дителното движение на българите в днешна Северна България по 
време на Византии� ското владичество над българските земи, про-
дължило около две столетия.

Създаването на Третата българска държава също така произ-
тича от въстание, макар и не пряко (а от резултата), тоест възник-
ването е свързано с последиците от потушаването на Априлското 
въстание през 1876 г., и последвалото освобождаване от руската 
вои� ска на поробените български земи от Турция.

Зверското потушаване ва въстанието има широк отзвук в света, 
в следствие на което се свиква и провежда Цариградската конфе-
ренция, на която великите сили, РЕШАВАТ, че българите имат ПРА-
ВО на държава в рамките на етническите си граници.

След като турското правителство отказва да изпълни това ре-
шение, Русия обявява вои� на на Турция, освобождава българския 
народ и се създава Третата българска държава (на практика меж-
дународния отзвук в Европа и наи� -вече в Русия, предизвикан от 
зверското потушаване на Априлското въстание, след което избухва 
Руско-Турската освободителна вои� на, след края на която се създава 
Третата българска държава).
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3. Държавността в България след създаването 
на Третата българска държава

Формално формирането на българската държавност започва на 
3 март 1878 г., когато се подписва предварителния мирен договор 
– Санстефанският мирен договор между Руската империя и Осман-
ската империя, съгласно кои� то се създава Третата българска дър-
жава.

Държавността след създаването на Третата българска държава, 
преминава до сега през три форми на управление – монархия, на-
родна република и република.

3.1. Държавността на България във форма на управление – 
монархия (1878 – 1946)

В този труден период за първоначалното формиране и утвър-
ждаването на българската държавност, различен принос имат бъл-
гарският монарх – княз Александър І Батемберг, а по-късно цар 
Фердинанд, цар Борис ІІІ и формално цар Симеон ІІ.

На 3 март – 13 юли 1878 г., след освобождаването от Турция на-
селението на България наброява 5 073 527 души.

Според разпоредбите на мирния договор се създава българска 
държава, на територия с живеещо българско население от Черно 
море до Охридското езеро и от Дунав до Бяло море.

На Берлинския конгрес проведен от 13 юни до 13 юли 1878 г. Ве-
ликите сили (Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Италия, 
Русия и Франция) преразглеждат Санстефанския мирен договор и 
разделят територията на санстефанска България.

Особени спорове предизвиква съдбата на Софии� ския санджак, 
кои� то в краи� на сметка е присъединен към Княжество България.

На 13 юли 1878 г. се подписва окончателен мирен договор, наре-
чен Берлински мирен договор, кои� то разпокъсва България на пет 
части.

Съгласно договора са направени териториални промени, които 
обособяват Мизия и Софии� ското поле – Княжество България и ав-
тономната област, васална на Османската империя – Източна Руме-
лия с център Пловдив. Северна Добруджа е предадена на Румъния, 
а Поморавието остава в границите на Сърбия.

Решенията на Берлинския конгрес жестоко разкъсват българ-
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ската нация и остават извън Княжество България 150 000 кв. км. 
територия с живеещи на нея около 2,5 млн. българи.

Основна грижа на българската държавност става националното 
обединение. Първото българско правителство се задържа само три 
месеца, поради което не успява да направи нищо значимо.

На 24 март 1880 г. е назначено либерално правителство с ми-
нистър-председател Драган Цанков, което проявяват по-голяма не-
примиримост и твърдост в отстояването на българските национал-
ни интереси.

В началото на 1881 г. турското правителство прекъсва уста-
новените между двете държави дипломатически отношения, тъи�  
като не можело Княжество България да поддържа връзки с турско-
то правителство, като между две суверенни държави, а чрез учреде-
ното „Бюро за привилегированите и автономни провинции “.

Първата идея за съединение се заражда веднага след подпис-
ването на Берлинския договор, а населението не се е примирявало 
нито за миг с разделянето на България на части.

През 1880 г. е направен първи, провален опит за съединяване.
Съединението на Княжество България с Източна Румелия се 

осъществява след редица бунтове в различни градове на Източна 
Румелия, последвани от военен преврат, подкрепен от българския 
княз Александър І.

На 6 септември 1885 г. в Пловдив е обявено Съединението на 
Източна Румелия с Княжество България.

На 22 септември 1908 г. България обявява юридическата си не-
зависимост от Османската империя.

Княз Александър І Батемберг е първият български монарх 
(роден на 5 април 1857 г. във Верона, Кралство Ломбардия-Вене-
ция днешна Италия), кои� то е принц Александър И� озеф фон Батен-
берг-немски аристократ.

Получава военно образование и служи като младши леи� тенант 
в Леи� бдрагунски Хесенски полк. На 20-годишна възраст младият 
Aлександър Батемберг получава разрешение от император Алек-
сандър ІІ да постъпи в руската армия, участва в Руско-турската вои� -
на (1877–1878 г.) за освобождаване на българите, като служи в Леи� -
бгвардеи� ски Улански полк с командир генерал Гурко.

Александър І Батемберг става първият български княз на Тре-
тата българска държава, след като е избран от І-то Велико Народно 
събрание на 17 април 1879 г. и след като полага клетва на 26 юни 
1879 г. във Велико Търново. Още с встъпването си в длъжност се 
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заема да модернизира държавата във всяко едно отношение, а дър-
жавността е издигната на доста високо ниво.

Княз Александър І е първият управлявал Третата българска 
държава в продължение на 7 години (от юни 1879 до август 1886 г.), 
като в началото на периода България е наброявала 2 007 919 души, 
а в края на този период държавата е наброявала 3 154 375 души.

През целият период на управление тои�  се е ръководил изцяло от 
българските интереси. Неоспоримо доказателство за това е една от 
наи� -големите негови заслуги към българския народ – Съединението 
на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., което е наи� -го-
лямото териториално разширение на Третата българска държава.

Управлението на княз Александър І съвпада с наи� -тежките, 
първи години на създаването на държавност на нововъзникнала-
та Трета българска държава, тъи�  като липсват държавни традиции, 
политически и държавен опит, трябва да се изгражда първата дър-
жавна администрация, определяне на външнополитически отно-
шения, създаването на армия и т.н.

През 1886 г. за да защити българските интереси, тои�  не се съо-
бразява с интересите на Петербург, което води до скъсване на ди-
пломатическите отношения с Русия. Група русофилски настроени 
офицери несъгласни с неговата политика, организират на 9 август 
1886 г. преврат, известен като деветоавгустовски. Князът е изведен 
извън България (в гр. Рени, Бесарабия) и принуден да подпише от-
каза си от трона.

Стефан Стамболов с помощта на Сава Муткуров и верни на 
княза вои� ски извършват контрапреврат и го връщат в България, 
но след като тои�  не получава подкрепата нито руския император 
Александър ІІІ, нито от Ото фон Бисмарк, князът решава да абдики-
ра въпреки подкрепата на армията и народа. Същият абдикира на 
26 август 1886 г. и заминава от Лом с параход за Виена.

Бившият български монарх сключва морганатичен брак с ак-
трисата И� охана Лои� зингер, а родените деца тои�  кръщава с българ-
ски имена (Крум-Асен и Вера-Цветана).

Коварна болест, вероятно придобита по време на неговото учас-
тие като офицер в руско – турската вои� на (когато получава медали 
да храброст) отнема живота му на 17 ноември 1893 г. в Грац, Ав-
стрия.

Свидетелство за любовта му към България е последното му же-
лание – тленните му останки да бъдат пренесени (това става на 24 
ноември 1898 г.) и положени в държавата, която е управлявал.
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След абдикирането на княз Батемберг в България възниква 
остра политическа криза и регентството в състав Стефан Стамбо-
лов, Сава Муткуров и Георги Живков започва да търси нов българ-
ски владетел.

Свиканото на 15 октомври 1886 г. Велико Народно събрание из-
бира за български княз Валдемар Датски, но тои�  отказва да приеме 
короната под въздеи� ствието на Александър ІІІ.

Великото народно събрание изпраща във Виена тричленна де-
легация да търси княз, като там е предложен австрии� ският офицер 
Фердинанд Кобурготски.

Фердинанд е роден на 27 февруари 1861 г. в двореца на Кобург 
във Виена (поставя началото на младши клон на Сакс-Кобург-Готи-
те). Във Виена получава образованието си, като посещава учили-
щето за кадети, след което достига до чин леи� тенант в Единаи� се-
ти полк на Австрии� ските хусари, а чин старши леи� тенант получава 
като хусар в унгарската конница на 1 ноември 1886 г., чин кои� то 
запазва до избирането му за български княз.

На 02 август 1887 г. новият български княз тържествено полага 
клетва пред Великото Народно събрание.

През първите години на управление, князът подкрепя Стефан 
Стамболов да управлява и модернизира държавата и стабилизира 
българската държавност. През 1893 г. князът сключва брак с итали-
анската принцеса Мария Луиза, вследствие на което се ражда прес-
толонаследника княз Борис Търновски, с което се укрепва престола.

Князът постига своето международно признание след помире-
нието си с Русия, като през 1902 г. сключва таи� на военна конвенция 
с нея.

Като главнокомандващ на българската вои� ска монархът се за-
ема с неи� ното модернизиране и въоръжаване и изгражда елитен 
офицерски състав.

Князът модернизира също така и държавата във всички об-
ласти – напр., изграждането на пощи, железници, гари, пристанища, 
дворци, паркове и др.

Българската историография разглежда цар Фердинанд като 
противоречива личност. От една страна, изтъкват се заслугите му 
за утвърждаване и издигането на Третата българска държава, как-
то и за неи� ната независимост. От друга страна, Фердинанд носи 
трудно оспорима вина за катастрофалното по своите последици от 
участието (хиляди жертви, териториални, финансови и др. загуби) 
на България в Междусъюзническата и Първата световна вои� на.
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На 22 септември 1908 г. заедно с провъзгласяването на незави-
симостта на България в църквата „Свети 40 мъченици“ Фердинанд 
І е обявен за цар на българите.

Фердинанд І Български е управлявал 31 години, като княз от 
юли 1887 до 1908 г. и като цар т 1908 до октомври 1918 г., като в на-
чалото на периода България е наброявала 3 154 375 души, а в края 
4 846 971 души.

Фердинанд І подкрепя идеята за независимост, тъи�  като счита, 
че ограниченията на Берлинския договор, пречат на държавата да 
разгърне напълно всички свои възможности.

По време на участието в Първата световна вои� на, след сключ-
ване на Солунското примирие и капитулацията на България на 30 
септември, принуден от обстоятелствата, цар Фердинанд абдикира 
на 3 октомври 1918 г. в полза на сина си – княз Борис Търновски и 
напуска България. Цар Фердинанд І живее от 7 октомври 1918 г. в 
град Кобург (Германия) до смъртта си на 10 септември 1948 г.

Борис ІІІ Обединител (принц Сакс-Кобург-Гота и херцог Саксон-
ски) е престолонаследник и принц Търновски от раждането си на 
30 януари 1894 г. до 2 октомври 1918 г. Става цар, след коронацията 
на 3 октомври 1918 г.

Цар Борис ІІІ е управлявал 25 години, от октомври 1918 до ав-
густ 1943 г., като в началото на периода България е наброявала 
4 846 971 души, а в края 7 029 349 души.

През 1930 г. цар Борис се жени в Асизи за италианската прин-
цеса Джована Савои� ска, която става българска царица под име-
то И� оанна. Раждат им се две деца: княгиня Мария Луиза (родена 
на 13 януари 1933 г.) и княз Симеон Търновски (роден на 17 юни 
1937 г.),

Цар Борис ІІІ управлява държавата доста успешно като проя-
вява гъвкавост и държавнически усет, като успешно санкционира 
преврата на 9 юни 1923 г. и постига провеждането на парламентар-
ни избори през 1938 г., като за пръв път са дадени избирателни пра-
ва и на жените.

Може да се приеме, че неговото управление е успешно, а дър-
жавността на високо ниво, тъи�  като населението на държавата се е 
увеличило почти двои� но по време на неговото царуване.

През 1940 г. царят подписва Закона за защита на нацията.
Цар Борис ІІІ развива и много успешна външнополитическа 

деи� ност, с което издига държавността на по-високо ниво.
С помощта на Берлин и Москва се сключва Краи� овската спо-
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годба през 1940 г., съгласно която България си връща от Румъния 
Южна Добруджа.

През 1940 г. Борис ІІІ отклонява предложението на Съветския 
съюз за сключването на договор за мир и дружба.

След началото на Втората световна вои� на цар Борис ІІІ насочва 
България към неутралитет, но през януари 1941 г. заедно с прави-
телството на Богдан Филов се съгласяват българската държава да 
се присъедини към Тристранния пакт.

През март-април 1941 г. от българска територия германските 
вои� ски атакуват Югославия и Гърция, с което фактически Бълга-
рия става съвоюваща държава.

След края на военните деи� ствия България получава до края на 
вои� ната земите, известни като Поморавие, Вардарска Македония и 
Беломорие. Във връзка с това цар Борис ІІІ е наречен Цар Обедини-
тел.1

След избухването на вои� ната със СССР, макар и съюзник на 
Германия, България продължава да поддържа дипломатически 
отношения със Съветския съюз и не изпраща вои� ски на източния 
фронт.

Царят не позволява на фронта да замине дори и легион от до-
броволци (подобно на испанската Синя дивизия). На 13 декември 
1941 г. обявява вои� на на Великобритания и САЩ, с което оконча-
телно се позиционира към лагера на нацистките съюзници. Скоро 
след като се завръща от визита при Хитлер след кратко боледуване 
цар Борис ІІІ умира на 28 август 1943 г.

Според дневника на германския аташе в София по това време, 
полк. Фон Шьонебек, двамата германски доктори, които са се гри-
жили за царя – Заи� ц и токсикологът Ханс Епингер, са вярвали, че 
Борис ІІІ е починал от същата отрова, която д-р Епингер е намерил 
две години по-рано при аутопсията на гръцкия първи министър 
И� оанис Метаксас – деи� ства след седмица и бавно причинява петна 
по кожата.

Смята се, че българският цар е отровен по нареждане на Хитлер, 
заради отказа да изпрати вои� ски срещу СССР и да предаде българ-
ските евреи и др.

Хипотезата, че интерес от смъртта на царя е имал и СССР, звучи 
несериозно, тъи�  като за разлика от Хитлер, липсва мотив, дори точ-
но обратното, Съветският съюз би следвало да се отнася със симпа-
1  Стателова Е., Грънчаров С., История на България, т.ІІІ – История на нова Бълга-
рия 1878–1944, С., Изд. къща „Анубис“, 1999, с.604
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тия към царя, тъи�  като тои�  не откликва на желанието на Хитлер да 
изпрати вои� ски срещу тях.

Цар Борис ІІІ е наследен на престола от невръстния му син цар 
Симеон ІІ, от чиито име управляват избраният от Народното съ-
брание регентски съвет – проф. Богдан Филов, княз Кирил и гене-
рал-леи� тенант Никола Михов до 9 септември 1944 г.

След преврата на 9 септември 1944 г. временно е назначен ре-
гентски съвет в състав: акад. Тодор Павлов, проф. Венелин Ганев и 
Цвятко Бобошевски, кои� то управлява до установяването на репу-
бликанския режим на 15 септември 1946 г.

Цар Симеон ІІ формално управлява царство България в периода 
1943–1946 г. и тъи�  като е малолетен съгласно Търновската консти-
туция от негово име България първоначално се управлява от ре-
гентски съвет – княз Кирил Преславски (дядо на Симеон), Богдан 
Филов и Никола Михов, а от 1944 до 1946 г. управлява друг регент-
ски съвет – акад. Тодор Павлов, проф. Венелин Ганев и Цвятко Бобо-
шевски.

През 1946 г. е поставен краи�  на монархията с референдум.
Малолетният цар напуска България със семеи� ството си на 15 

септември 1946 г., като първоначално емигрира в Египет, но през 
1951 г. се преселва в Испания, където живее до 2001 г.

През 1956 г. завършва Френския лицеи�  в Мадрид, а през 1958 
г. получава военно образование в американски военен колеж Вали 
Форж.

Поддържа Царска канцелария в Мадрид, която управлява взаи-
моотношенията му с българската миграция и европеи� ските монар-
хически дворове.

През 1959 г. се записва в юридическия факултет на Мадридския 
университет, кои� то завършва през 1964 г.

В периода от 1960–1990 г. заема различни управленски длъж-
ности в различни корпорации, в които се проявява като талантлив 
мениджър и финансист.

През 1962 г. сключва брак с испанската дворянка Маргарита Го-
мес-Асебо-и-Сехуеле (дъщеря на маркиз и далечна роднина на кра-
ля Хуан Карлос) и имат четири сина и една дъщеря.

В България се завръща на 25 маи�  1996 г. и влиза в политическия 
живот. Посрещнат е с небивал възторг от населението с всенароден 
ентусиазъм, кои� то намира израз в предстоящите парламентарни 
избори .

Оглавяваната от него партия НДСВ спечелва парламентарните 
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избори и от 24 юли 2001 г. до 17 август 2005 г. и става правител-
ствен глава на България. Полага клетва пред републиканската кон-
ституция под името Симеон Сакскобурготски.

От 2002 г. резиденция на Симеон Сакс-Кобурготски става по-
строеният от дядо му дворец Врана.

По време на неговото управление, Симеон Сакскобурготски и 
сестра му Мария Луиза Българска стават отново собственици на не-
движимите имоти, които са притежавали до 1946 г.

През юни 2005 г. НДСВ участва в парламентарните избори, но 
остава втора политическа сила и влиза в коалиционен кабинет с 
БСП и ДПС.

В проведените на 5 юли 2009 г. парламентарни избори НДСВ не 
успява да премине 4 % бариера и остава извън парламента.

На 6 юли 2009 г. Симеон Сакс-Кобург-Готски обявява, че подава 
оставка като глава на НДСВ.

3.2. Държавността в България във формата на управление – 
народна република (1946–1989)

В края на Втората световна вои� на на 9 септември 1944 г. се осъ-
ществява преврат, кои� то премахва монархията в България.

На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за формата 
на държавно управление, на кои� то 92,72 % от гласоподавателите 
се обявяват за премахване на монархията, след което в България 
официално се премахва монархията и държавата се обявява за ре-
публика.

Народна република България (НРБ) е официалното име на Бъл-
гария от 15 септември 1946 г. до 15 ноември 1990 г. и за този период 
без да бъдем пристрастни следва да каже цялата истина, за това, 
че наред с лошите страни на управлението, съществуват и редица 
положителни факти, независимо от политическите пристрастия на 
управляващите след това.

През този период българската държавност е осъществявана под 
управлението на следните министър-председатели на България:
–  Кимон Георгиев – от 9 септември 1944 до 22 ноември 1946 г.;
–  Георги Димитров – от 22 ноември 1946 до 20 юли 1949 г.;
–  Васил Коларов – от 20 юли 1949 до 20 януари 1950 г.;
–  Вълко Червенков – от 3 февруари 1950 до 18 април 1956 г.;
–  Антон Югов – от 18 април 1956 до 27 ноември 1962 г.;
–  Тодор Живков – от 27 ноември 1962 г. до 9 юли 1971 г.;
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–  Станко Тодоров – от 9 юли 1971 до 18 юни 1981 г.;
–  Гриша Филипов – от 18 юни 1981 до 19 юни 1986 г.;
–  Георги Атанасов – от 19 юни 1986 до 8 февруари 1990 г.;
–  Андреи�  Луканов – от 8 февруари 1990 до 20 декември 1990 г.

През цялото си съществуване НРБ е управлявана от БКП, фор-
мално подпомагана от БЗНС и обществено политическата органи-
зация Отечествен фронт. На практика управлението на държавата 
през по-голямата част от този период се осъществява от ръковод-
ството на БКП и през повечето от времето от едноличното ръковод-
ство на Тодор Живков.

В самото начало на власт идва правителството на отечествения 
фронт, ръководено от Кимон Георгиев, което обявява вои� на на Гер-
мания на 10 септември, а на 28 октомври 1944 г. подписва прими-
рие с антихитлеристката коалиция, включваща Великобритания, 
САЩ и Съветския съюз.

През 1946 г. министър-председател на България става Георги 
Димитров, при чиито управление на 6 декември 1947 г. се приема и 
влиза в сила така нар. Димитровска конституция.

Проведена е национализация на частната собственост съгласно 
приетия на 23 декември 1947 г. Закон за национализация на част-
ните индустриални и минни предприятия, приетия на 18 февруа-
ри 1948 г. Закон за изкупуване на едрия земеделски инвентар от 
частните собственици както и на приетия на 15 април 1948 г. Закон 
за одържавяването на едрата градска покрита недвижима собстве-
ност.

От 1954 г. до края на комунистическия режим, държавността в 
България се осъществява под прякото управление на Тодор Живков, 
кои� то заема редица партии� ни и държавни постове:
–  В този период тои�  заема партии� ни постове – първи секретар на 

БКП (1954–1981) и генерален секретар на ЦК на БКП (1981–1989);
–  През този период заема също така и правителствени и държавни 

постове – като напр., от 27 февруари 1962 до 9 юли 1971 г. е ми-
нистър-председател, а председател на Държавния съвет от 1971 
до 1989г.

Тои�  е един от наи� -хитрите управници „тип византиец“, кои� то с 
умело маневриране, налага пълно подчинение в НРБ и е диктато-
рът, кои� то е управлявал наи� -дълго в така наречените социалисти-
чески държави.

Тодор Живков е наи� -дълго управлявалия и осъществявал този 
тип държавност – 33 години (от април 1956 до ноември 1989 г.), 
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като в началото на този период НРБ е наброявала 7 629 254 души, а 
в края 9 009 000 души.

Трябва да му се признае, че независимо от огромните допусна-
ти умишлено „грешки и извращения“ в държавата, за този период 
тои�  успява да превърне България от изостанала селско-стопанска 
държава в средно развита промишлена държава, с развита лека и 
др. промишлености.

Според отделни публикации се посочват цифри и факти, които 
днес несправедливо, умишлено се премълчават и скриват относно 
изградените производствени мощности през периода от 1944 до 
1989 г., на фона на създаденото до сега от 1990 г. насам.

Защо? Това са неоспорими факти, които не могат да се скрият 
или потулят завинаги, въпреки политическата реторика и умишле-
ното прикриване. Хубавите и лошите за развитието на държавата 
и народа факти, както за текущия, така и за всеки друг период, не 
бива да се премълчават и скриват умишлено.

Така например, наред с доброто, през период до 1990 г. са допус-
кани редица нарушения, включително и на международното право 
(напр. нарушение на гражданските и политическите права на от-
делни българи, политически репресии и преследвания, жестокос-
ти в лагерите, насаждане на страх, партии� ни извращения и др.), но 
някои от тях се допускат и сега, а като специфични за периода са 
огромната бедността, мизерията, глада, корупцията и др.

По време на съществуването на НРБ са изградени производстве-
ни мощности в областта на машиностроенето, хранително-вкусова-
та, леката, строителната и др. промишлености. Сегашният период 
може ли да се похвали с подобни постижения?

Освен това се създава материално – техническа база и се раз-
виват нови отрасли, като напр. нефтопреработваща промишленост, 
електроника, химия, фармацевтика и др. С подобни постижения не 
може да се похвали развитието на България след 1990 г. до сега.

Модернизирано е също така селското стопанство, а в рамките 
на ТКЗС се обединяват 20 милиона частни нивички, обработвани по 
примитивен начин. Какво е състоянието на селското стопанство на 
всички е известно.

Според публикуваните данни са построени над 2 000 язовира, 
от които се напояват 12 млн. декара земя, което представлява 25 % 
от обработваемата земя. Колко са сега построените язовири – няма 
сведения да има построени?

Постигнати са значителни постижения в медицинското об-
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служване, увеличава се медицинския персонал, изградена е огро-
мна мрежа от болници, поликлиники, санаториуми и други здравни 
заведения. Здравеопазването е безплатно. Сегашният период се ха-
рактеризира със скъпо, платено здравеопазване и създаването на 
много частни болници.

Ликвидирана е неграмотността, а младежите получават профе-
сионална подготовка, образованието е безплатно.

Безработицата е почти непознато явление, а жизненият стан-
дарт е увеличен 5 пъти. В България от 1990 г. до сега безработицата 
е около 80 % от работоспособните българи, а стандарта на живот на 
обикновените българи падна многократно.

До средата на 20 век България е последна в Европа по енергии� -
ни мощности, но до 1989 г. те нарастват 120 пъти стигаи� ки нивата 
на Белгия и Австрия и изпреварваи� ки Дания, Португалия, Гърция и 
др. (достигат се върховете на световната енергетика – АЕЦ „Козло-
дуи� “, ПАВЕЦ „Чаира“, Каскада „Белмекен-Сестримо“ и др.).

До 1950 г. в България няма металургия, но към 1989 г. произ-
вежда ежегодно 3 мил. и 300 хил. т. стомана, с което става 27-мата 
металургична държава в Света. Положението сега е плачевно.

Българската химия през 1945 г е в зародиш, внасяно е почти 
всичко, включително сода каустик и син камък!

Към 1989 г. химическият отрасъл произвежда годишно:
–  2,5 т. минерални торове;
–  1 млн. тона калцирана сода;
–  преработват се 12 млн. тона суров нефт;
–  създадени 20 научно-изследователски института;
–  Функционират множество катедри към ВУЗ-овете, институтите 

на БАН и др.;
–  1500 научни изследователи осигуряват научна деи� ност;
–  България заема 4-то място в света по производство на калцирана 

сода и т.н.
През 1945 г. България има в областта на машиностроенето десе-

тина предприятия и около 50 работилници, в които работят общо 
около 200 инженери и около 4 000 работещи. Какво е положението 
сега в България в това отношение, на всички е известно, че е повече 
от плачевно.

През 1989 г. в този отрасъл работят 730 завода, в които работят 
35 000 инженери и 430 000 работещи.

В 30-те научно-изследователски института за научни техноло-
гии се създават 5 000 научни изследователи.
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Първият български електрокар е произведен през 1951 г., а 
след три десетилетия се изнасят годишно 83 хиляди електрокари 
и мотокари, което нарежда по това време „Балканкар“ – България 
до наи� -добрите световни фирми в тази област – „Кларк“ – САЩ и 
„Тои� ота“ – Япония.

От 1945 до 1990 г. са произведени 1450 плавателни съда с обща 
товароподемност 5 млн. тона. Сега в България не само не се произ-
веждат плавателни съдове, но почти всички произведени преди, са 
продадени на безценица.

Според видният български учен проф. Любен Сиврев (един от 
наи� -известните български архитекти) в една от своите книги по-
сочва точно, че до 1981 г. в България са построени редица произ-
водствени мощности като напр.:
–  „Циментов завод – Девня;
–  Керамични заводи – в Драговищица, Бутово, Пловдив и Овча мо-

гила;
–  Предприятия за фаянс – в Шумен и Исперих;
–  Стъкларски заводи – в Сливен, Белослав, Разград и Елена;
–  Строителни предприятия – ДК 3-София, СМК-Бургас, Балкан-

строи� -Плевен;
–  Целулозно-хартиени комбинати – Мизия, Белово, Никопол, Луко-

вит и София-гара Искър;
–  Дървообработващи предприятия – кибритена фабрика-Косте-

нец, Търговско обзавеждане-Брезник, ДК-Бургас, мебелни заво-
ди-Троян, Ловеч, Кюстендил, Тетевен, Банско и дървесни плоско-
сти-Сливница и др.“1

Наред със съществуващата промишлена архитектура в периода 
до 1981 г., проф. Любен Сиврев посочва и изброява редица пости-
жения в областта на енергетиката, металургията и минното дело, 
електро промишлеността, електрониката и приборостроенето, хи-
мическата промишленост, леката промишленост и др.

Така напр. в областта на хранително-вкусовата промишленост 
проф. Любен Сиврев посочва конкретно следното:
–  „Месопреработвателна промишленост – Родопа в Сливен, Плевен 

и София и булгарриба-Бургас;
–  Млекопреработвателна промишленост – Сердика в Добрич, Ва-

рна, Силистра и Лисичево;
–  Консервна промишленост – консервни комбинати в Пазарджик, 
1  Сиврев Л., Българската промишлена архитектура, видяна през 1980–81 година, 
Варна, университетско изд. ВСУ “Ч. Храбър“, 2012, стр. 108
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Монтана, Стражица, Ряхово, Ямбол и Кричим;
–  Винзаводи – в Русе, София, Хасково, Хасково, Ново село-Видинско;
–  Винарски изби в Преслав и Владиславово и завод за коняк-Помо-

рие;
–  Пивоварна промишленост – пивоварни заводи в София, Варна, 

Плевен, шумен и Бургас;
–  Захарни комбинати – в Своге, Лом, Пловдив, София и Долна Мит-

рополия;
–  Безалкохолни напитки – в Пловдив;
–  Зърнопреработвателна промишленост – мелничен комбинат-Со-

фия, хлебозавод № 3 и хлебозавод Дружба-София, хлебозавод-Ди-
митровград;

–  Тютюнева индустрия – цигарена фабрика Тракия-Хасково и цига-
рена фабрика-Шумен и др. 1

Колко са производствените мощности, произведени след 1990 г.?
Почти всичко изброено е приватизирано, продадено на безце-

ница, унищожено или пред рухване, особено след приемането от 
Народното събрание през м. август 1990 г. на Стратегията „Ран-Ът“ 
и неи� ното приложение на практика.

В периода от 1990 г до 2016 г. са унищожени 91 % от всички про-
изводствени мощности в България.

В периода на известна социална стабилност при управлението 
на Живков, следва да се отбележат периодични и нарастващи сто-
пански затруднения, чиито кулминация е започналата през 1987 г. 
– многогодишна финансова криза.

С идването на власт на Михаил Горбачов през 1985 г. и обявя-
ването на политика на „перестрои� ка“, властта на БКП се разклаща, 
икономиката навлиза в криза, възникват неозаконени от властта 
неформални организации и т.н.

Тодор Живков реагира на „перестрои� ката“ с обявяването на Юл-
ския пленум на ЦК на БКП на разгръщането на фирмената органи-
зация в икономиката и се приема Указ № 56 през 1989 г. Около една 
година след това Тодор Живков е свален от всички партии� ни и дър-
жавни постове и съден.

Обобщено за този период може да се приеме, че българската 
държавност бе осъществявана сравнително успешно, особено за 
обикновените граждани, като се има предвид равнището, на което 
се е намирала държавата в началото на периода (през 1944 г.), като 
напр.:
1  Сиврев Л., цит. съч. стр. 161
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–  Създаване на производствени мощности за около 580 млд. лева;
–  Голям процент от българите имаха собствени жилища;
–  Безплатно здравеопазване;
–  Безплатно образование;
–  Почти безплатни – символични, ежегодни почивки на море и пла-

нина;
–  Ниски цени на хранителните продукти;
–  Ниски цени на горивата;
–  и др.

Разбира се, следва откровено да признаем истината, че всичко 
това бяха скромни постижения, не на наи� - високо световно ниво (но 
за обикновените хора това бе вдигане на стандарта на живот и га-
рантирана сигурност – макар и ежедневна сивота).

Илюзорното равенство (всички знаем как живееха без никак-
ви ограничения – 300-та семеи� ства около Тодор Живков и грави-
тиращите около тях кръгове), изразяващо се в маломерни жилища 
– ограничени по квадратура, ниски заплати за обикновените хора, 
ограничена свобода на словото, наличие на политически преслед-
вания и „лагерите на смъртта“, липсата на определени продукти на 
пазара и т.н.

Самият факт от превръщането на България от предимно сел-
ско-стопанска (до 1944 г.) държава в средно развита индустриална 
държава, променя стандарта и начина на живот на обикновените 
българи.

Образованието и здравеопазването са напълно безплатни, ог-
ромна добре въоръжена армия, наличието на относително добра 
икономическа мощ и др. доказват, че държавността през този пери-
од не е за подценяване.

Справедливостта изисква, да сложим ръка на сърцето и чисто-
сърдечно да признаем /независимо от допуснатите извращения/, 
че никои�  управляващ по време на съществуването на третата бъл-
гарска държава, нито преди, нито след Тодор Живков не е постиг-
нал върховете, постигнати по негово време по отношение на дър-
жавните активи на България (които според Световната банка към 
края на 1989 г. достигат до 580 млд. лева).

Българският партиен елит, т.е. партии� ната номенклатура, раз-
полагаше почти без никакви ограничения с всичко, тъи�  като бяха 
овластени да проправят пътя на създаването на така нар. уж „на-
родовластие“ – което всъщност е свързано с формирането на вис-
шия партиен ешелон, с огромни привилегии, без никакви социални 
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прегради и чрез използването на всички средства за постигане на 
поставените цели.

Характерното за държавността на третата българска държава е, 
че тя може да се определи като различна, до голяма степен в зави-
симост от социалния строи�  и от управленците.

3.3. Държавността в България във форма на управление – 
Република (осъществявана от 1990 г. насам)

На 10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от поста генера-
лен секретар на БКП и е принуден да се оттегли от председател на 
Държавния съвет на НРБ, от цялото управление на държавата, с 
което се поставя начало на тенденцията за промяна на българската 
държавност.

Автоматично след промяната на социалния строи� , новото упра-
вление променя и държавността в България.

Тодор Живков е арестуван на 18 януари 1990 г. и е обвинен в 
редица престъпления.

През м. юли 1990 г. мярката му за неотклонение „задържане под 
стража“ е заменена с „домашен арест“ и Главната прокуратура за-
почва срещу него 5 дела (за насилствена смяна на имената на бъл-
гарските етнически турци, за незаконно раздаване на апартаменти, 
за създаването на така нар. „лагери на смъртта“, за отпускане на не-
събираеми кредити и помощи на развиващите се държави и дело 
„Фонд Москва“).

Не съществува всеобщо мнение относно това, дали преходът в 
България е започнал на 10 ноември 1989 г. когато Тодор Живков 
е свален от власт, какви са етапите на прехода, и дали е завършил? 
Необходимо е да се изясни понятието „преход“.

Говори се първо, за преход от тоталитаризъм към демокрация 
(т.е. към народовластие), но през целия период от 1990 г. до сега, 
никои�  от управляващите не е предоставил никаква възможност на 
обикновения народ да определя своята съдба, съгласно принципа 
на международното право – право на нацията за самоопределение 
(тоест народът сам да определя своето политическо, икономическо, 
социално и др. развитие).

Второ, говори се за преход от планово стопанство към пазарна 
икономика.

Защо съсипването на икономиката, както и на всичко постиг-
нато друго в България се осъществи с използването на шокова те-
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рапия (криминална приватизация, продажба на държавна собстве-
ност на безценица, неправомерни концесии и унищожаване на дър-
жавните активи) се нарича „пазарна икономика“, когато няма нищо 
общо с теорията на пазарната икономика?

Защо в съответствие с международното право, в почти всички 
държави в преход наистина си доградиха икономиката (създадена 
преди), а не унищожиха съществуващите държавни активи и сега 
народът живее много добре, създаваи� ки истинска пазарна иконо-
мика?

На 17 ноември 1989 г. Народното събрание избира Петър Мла-
денов за председател на Държавния съвет, а на 3 април 1990 г. съ-
щият е избран за първият президент (председател) на България. 
След студентските вълнения от лятото на 1990 г. тои�  се оттегля от 
поста на 6 юли 1990 г.

От м. февруари 1990 г. министър-председател на България е 
Андреи�  Луканов.

Огромната беда за България и българския народ е, че световни-
ят финансов елит използва алчността на българските богаташи и 
продажността на управляващи и политици, за да докара България 
до хиперинфлация, а българският народ до мизерия, глад, безрабо-
тица, корупция и т.н.

През м. март 1990 г. по поръчка на Андреи�  Луканов в рамките на 
6 месеца Националната търговска камара на САЩ разработва план 
за прехода към пазарна икономика от екип, ръководен от Ричард 
Ран и Роберт Ът (поради което е наричан план „Ран-Ът“).1

През м. август 1990 г. Народното събрание приема с единодушие 
Стратегията „Ран-Ът“ за прехода към пазарна икономика, (в чиято 
основа изцяло лежи плана „Ран-Ът“).

В съответствие със Стратегията „Ран-Ът“, България не само не 
преминава от планова към пазарна икономика, но в противоречие 
с международното право променя изцяло държавността в полза на 
статуквото и се разпиляват и унищожават умишлено държавните 
активи.

В съответствие с установената форма на държавно управле-
ние, бяха извършени редица краи� но негативни за българския 
народ деи� ствия, които унищожиха съществуващата икономика 
и грубо нарушиха правата на българите, обрече ги на бедност и 
глад, което всъщност е равно на частичен геноцид, тъи�  като бъл-
1  Борисов О., Каква трябва да бъде България и какви българите съгласно между-
народното право, С., изд. Хелиопол, 2020, стр. 47 и 264
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гарите се стопяват, от около 9 милиона през 1990 г. на около 6 ми-
лиона, днес.1

България изпада в хиперинфлация, а обикновените българи в 
постоянна бедност и мизерия, глад, безработица, корупция и т.н.

На 15 ноември 1990 г. Народна република България е преиме-
нувана на Република България, което наистина е белег на промени, 
които в никакъв случаи�  не могат да се нарекат демократични.

Под диктовката на световния финансов елит, но с ръцете на 
българските богаташи и политическите елити, България придо-
бива статута на неоколониална периферия. Така новите господари 
хем си свършиха работа и си измиха ръцете, хем прехвърлиха изця-
ло отговорността на случващото се на местните алчни богаташи и 
продажни управници.

Първоначално промените и смяната на собствеността в Бъл-
гария се осъществяват съгласно приетата през м. август 1990 г. от 
Народното събрание на Стратегията „Ран-Ът“ в следните направ-
ления на разбиване на икономиката – реституция, приватизация, 
продажба и концесии и др.

Наи� -напред бе ликвидиран земеделският отрасъл с издигането 
на лозунги за демокрация и възстановяване на частната собстве-
ност за сметка на държавната. Земята бе върната в „реални грани-
ци“ и разпарчетосана на милиони малки нивички, селско стопан-
ската техника разграбен и унищожена, а милионите животни раз-
продадени и избити.

Селскостопанското производство бе върнато със сто години на-
зад, а държавата от износител се превърна във вносител на почти 
всичко.

Вторият етап на разбиването на държавата и неи� ните активи е 
свързан със сключването на споразумения през 1996, 1997 и 1998 г. 
с МВФ, които както е известно изцяло налагат осъществяването на 
деи� ности под диктата на световния финансов елит.

България, за да получава всички от договорените съответни 
траншове от МВФ, следва да спазва специфични условия на ико-
номическата и финансовата политика, а също така да изпълнява 
условията, диктувани от международните финансови институции 
(Световна банка, МВФ и др.).

Всичко, което не е приватизирано, продадено или отдадено на 
концесия бе задължително извършено, за да бъдат получени съот-
ветните траншове от МВФ.
1  Борисов О., Бедност и правата на бедните, С., изд. Хелиопол, 2019, стр. 204
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По отношение на масовата приватизация и неи� ните масирани 
грабежи Едвин Сугарев отбелязва „Стартът на Голямото ограбване 
на България можем да проследим в първите години от българския 
преход, кои� то е свързан преди всичко с натрупване на първоначал-
ния капитал….“.

Според икономиста проф. Александър Томов „Има много премъл-
чани истини особено в частта – приватизация и трансформация на 
икономиката. Как се формира българският капитал, как се формира-
ха новите български богаташи – там има много премълчани неща“.

Спечелилите от незаконната приватизация удобно се скриха 
зад давностните срокове и вече са непоклатими. Според бившият 
главен прокурор Никола Филчев „основният проблем с проверката 
на приватизацията е давността“.

През последвалия период, различните правителства имат раз-
личен принос за раздържавяването на България и увеличаването 
на хиперинфлация и обричането на народа все повече в мизерия, 
глад, безработица, корупция и т.н.

Според официалната информация в уеб-страницата на Аген-
цията за приватизация, българските правителства от началото на 
1993 г. до 18 август 2006 г. са сключили 9 223 броя приватизацион-
ни сделки.

Димитър Попов е министър-председател на Р. България, ръко-
водил програмно правителство, управлявало държавата от 22 де-
кември 1990 г. до 8 ноември 1991 г., наричано „правителство на на-
ционалното съгласие“, съставено от експерти.

Програмното правителство на Димитър Попов е съставено от 
експерти на парламентарните сили в Народното събрание с първо-
начален срок за половин година с две основни задачи: да стартира 
монетарната част от икономическата реформа и да организира и 
проведе следващите парламентарни избори.

Правителството започва работа в условията на „Лукановата 
зима“, когато България е банкрутирала и е налице икономическата 
криза. Магазините са опразнени, липсват хранителни стоки и др., а 
България страда от икономическо ембарго, спекула и др.

На 1 февруари 1991 г. са освободени от държавно администри-
ране цените на почти всички стоки и услуги. Във връзка с появи-
лата се спекула, в паметта на хората е останала гениалната фраза 
на Димитър Попов „За бога, братя, не купуваи� те“, която ако народа 
беше разчел правилно и беше приложена на практика, трябваше да 
прекрати развихрилата се спекула.
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За съжаление повечето от хората не разбраха и не прозряха 
значимостта на тази фраза и продължиха да купуват, с което ес-
тествено подхраниха продължаването и процъфтяването на спе-
кулата.

Изпълнението на втората задача на правителството е забавена 
от ВНС, поради което то просъществува цяла година.

С решение на 36-то Обикновено Народно събрание, прието на 8 
ноември 1991 г. е назначено правителство с министър-председател 
Филип Димитров.

За основна цел на управлението си правителството обявява 
„смяна на системата“ и поставя началото на структурна реформа в 
икономиката, внасяи� ки в НС закони за приватизацията и реститу-
цията.

През м. февруари 1992 г. е приет „Закон за чуждестранните ин-
вестиции“, а през м. април същата година „Закон за преобразуване-
то и приватизацията на държавни и общински предприятия“.

Реституцията забавя процеса на приватизация поради възник-
нали съдебни спорове. За раздържавяване на банките е основана 
Банкова консолидационна компания.

В областта на външната политика правителството се ориентира 
към по-тясно сближаване със САЩ и държавите от Западна Европа. 
През м. маи�  1992 г. България е приета за член на Съвета на Европа, 
а през м. декември кандидатства за асоцииране към ЕС.

Правителството търпи много критики и влиза в конфронтация 
със синдикатите и медиите, поради което през м. октомври 1992 
г. се иска вот на недоверие от парламента, и след като не получава 
необходимата подкрепа, правителството подава оставка.

Любен Беров е министър-председател на 83-то правителство на 
България в периода от 1992 до 1994 г.

Правени са многократни опити правителството на Беров да 
бъде свалено, чрез 6 пъти внасяне на вот на недоверие от парла-
ментарната група на СДС. То не допуска дестабилизиране на поли-
тическия живот, успява да стартира приватизацията, но престъп-
ността се увеличава.

В края на 1992 г. е приет Законът за преобразуване на държав-
ните и общинските предприятия. За няколко месеца са преобразу-
вани 1500 фирми от ООД-та в АД-та.

През 1993 г. са налице и първите четири сделки, купени са също 
така заводите „Царевични продукти“ и „Република“.

Общо за мандата си правителството на Беров продава активите 
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на 25 предприятия (като напр. „Гранд-хотел Варна“, „Химимпорт“, 
„Загорка“, „Сомат“ и др.).

През м. февруари 1994 г. България се присъединява към програ-
мата на НАТО „Партньорство за мир“ и става асоцииран член на ЕС.

В резултат на вътрешнополитическите неуспехи на 2 септември 
1994 г. Любен Беров подава оставка.

Жан Виденов е министър-председател на България в периода 
от 1995 до 1997г.

Според Института за пазарна икономика водената финансова 
политика на този кабинет довежда държавата до тежка икономи-
ческа криза.

Приватизацията продължава и при правителството на Жан Ви-
денов, което успява да продаде 69 предприятия (като напр. „Асти-
ка“, „Каменица“, „Хотел Шератон“ и др.).

През есента и зимата на 1996–1997 г. държавата е в състояние 
на хиперинфлация. През т.нар. „Виденова зима“ средната работна 
заплата главоломно пада, което довежда до масови протести и Пра-
вителството подава оставка. Оставката на правителството е гласу-
вана на 28 декември 1996 г. от 37-то Народно събрание.

Правителството на Иван Костов е одобрено с Решение на 38-то 
Народно събрание от 21 маи�  1997 г.

Един месец след полагането на клетва на 1 юли 1997 г., за да се 
стабилизира левът и банковата система, е въведен валутен борд.

През есента на 1997 г. правителството активизира деи� ността си 
в три направления – връщане на земята, бърза приватизация и лик-
видация на губещите предприятия.

До пролетта на 1998 г. са раздържавени според правителство-
то 80 % от държавните предприятия, но в хазната влизат много 
по-малко средства от очакваното (напр. „Кремиковци“, ОЦК-Кър-
джали, „Дюни“, „Химко“, „Парк-хотел Москва“, „Минстрои�  холдинг“, 
„Девня Цимент“ и др.) .

Според специалистите проблемите с приватизацията са свърза-
ни главно с това, че предприятията са „източени“, а също така и от 
ширещата се корупция по всички етажи на властта и нестабилната 
обстановка в държавата.

Напр., заради „натрупани“ огромни дългове на редица гиганти 
като „Кремиковци“, „Агрополихим“-Девня и др. са продадени за 1 
лев, 1 долар или друга смешна сума, като над 130 предприятия са 
раздържавени само през 1999 г.

На 30 юни 1999 г. правителството на Иван Костов продава БГА 
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Балкан на израелския предприемач Гад Зееви за незначителна 
сума, уж заради „дългове“, както и много други печеливши пред-
приятия.

Според бившият главен прокурор Никола Филчев „Управление-
то на Иван Костов е катастрофа, тои�  превърна тази приватизация в 
хищническо разграбване…Костов промени Гражданско-процесуал-
ния кодекс и отне правото на прокуратурата да иска от съда разва-
ляне на незаконните приватизационни сделки“.

Според отделни специалисти, за да стабилизира своето упра-
вление Иван Костов своевременно се освобождава от публично ом-
ръзналите корумпирани крадци от министерския съвет (напр. мис-
тър „10 %“ и др. министри) и политическото обкръжение в средата 
на управлението, за да има сили да продължи.

Според редица публикации с идването на правителството на 
Иван Костов настъпва етапът, получил известност като „криминал-
на приватизация“ и завършил с унищожаването и разграбването 
на вторичния сектор на икономиката – българската индустрия (ин-
дустриалната база за десетки милиарди е разграбена само за някол-
ко години).

Според тези публикации, същото се случва и със здравеопазва-
нето, с наложеният ни отвън Неолиберален капитализъм – от Све-
товната банка, МВФ и др., които разглеждат всичко като стока, като 
напр. културата, морала и се свърши с човешкия живот и здраве. 
Така ни бе реформирано здравеопазването, че въпреки въвеждане-
то на новите технологии, създадени през последните тридесет го-
дини, то бе върнато назад с десетилетия.

Болниците бях превърнати в търговски дружества, чиято ос-
новна цел е печалбата, т.е. със здравето на хората се търгува.

По същия начин се развиват и процесите в образованието, като 
първоначално в угода на новите господари от Запад се променят 
учебниците така, че да съответстват на неолибералната догма. Това 
означава да се премахне от тях всичко, което формира нашата иден-
тичност от Възраждането до днес. За да се харесаме навън оплюхме 
собственото си минало, собствената си държава, собствените си на-
ционални герои и т.н.

Въведено бе правилото, че „парите следват ученика“, което пре-
върна по същество и училищата, че не са място за получаване на 
качествено образование, а търговски дружества, които печелят от 
броя на учениците и т.н.

На малкото останали предприятия, които са запазили финан-
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совата си независимост, новите собственици многократно отлагат 
финансовите и финансовите задължения към държавата.

Фактът, че никои�  от тях не е платил неустои� ки заради неспазе-
ни обещания (за създаване на нови работни места, инвестиции в 
производството и др.) засилват подозренията за корупция в дър-
жавната администрация при управлението на Иван Костов.

След приватизацията се осъществява масово съкращения на 
работни места, което довежда до висок процент на безработицата, 
намаляване на доходите, свиване на вътрешния пазар и др., което 
довежда до социално напрежение.

На 13 юни 2001 г., премиерът Иван Костов сключва договор с 
американски компании за изграждането на нова централа на мяс-
тото на ТЕЦ „Марица-Изток 1“ и рехабилитация на ТЕЦ „Марица-Из-
ток 3, чиито ток е наи� -скъп в държавата, но Националните електри-
чески компании се задължават да го купуват 15 години след започ-
ване на работа на централите (т.е. след 30 декември 2011 г.).

Създадената ситуация отново засилва емиграционните вълни 
на младите и квалифицираните българи към САЩ, Германия и др. 
западни държави.

Правителството на Иван Костов, управлявало държавата до 24 
юли 2001 г многократно е обвинявано в корупция, клиентелизъм, 
незаконни приватизационни сделки и др.

През 1999 г. в България „на бял кон“ с много почести и големи 
надежди от народа на власт се завръща официално бившия цар Си-
меон Сакскобурготски.

Основаната от него партия през 2001 г. печели парламентарни-
те избори, проведени на 17 юни 2001 г. и оглавяваното от него пра-
вителство е назначено с Решение на Народното събрание от 24 юли 
2001 г.

Във вътрешната политика, успехите на правителството при ре-
шаването на вътрешнополитическите и икономическите проблеми 
се оценяват от специалистите като незадоволителни, тъи�  като не 
са решени проблемите, свързани с подобряване на ефективност на 
съдебната система, снижаване на високата престъпност, намалява-
нето на много високите нива на корупция, овладяването на мощни-
те корпоративни интереси и др.

За да се избегнат продажбите на тъмно, през 2002 г. се прие-
ма нов Закон за приватизацията, но въпреки това лоши сделки не 
липсват. Така напр., и до ден днешен остават много съмнения за 
приватизацията на БТК през 2004 г.
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Правителството осъществява голям брои�  приватизационни 
сделки и сключва договори за концесии. Една част от тях като напр. 
продажбата на БТК, замяната на летище „Божурище“ и др. са непро-
зрачни и пораждат напрежение сред българското общество и недо-
верие към правителството.

Кабинетът е обвинен в занижаване на продажните цени, в лип-
са на публичност при осъществяване на сделките, в неспазване на 
изискванията за конкурентното начало при продажбата на държав-
на собственост и др.

Основните приоритети на правителството в областта на сел-
ското стопанство са окончателното приключване на процеса на 
собствеността върху земята и създаването на благоприятни усло-
вия за неи� ното уедряване. Освен това се предвижда уреждане на 
развитието на пазара на земята, увеличаване на износа на селско-
стопанска продукция и налагане на системата за контрол върху ка-
чеството на хранителните продукти.

Във външната политика основни приоритети на правителство-
то са интегриране на България в европеи� ските структури, предсто-
ящо членство в НАТО и поддържане на икономически и политиче-
ски връзки с Турция, САЩ и Русия.

След като през 1990 г България поема по пътя на либералната 
демокрация и пазарната икономика с шокова терапия (след кое-
то държавата изпада в състояние на хиперинфлация), през 2004 г. 
държавата се присъединява към НАТО, а през 2007 г. и към ЕС.

Правителството на Симеон Сакскобурготски управлява до 17 
август 2005 г.

Правителството на Сергеи�  Станишев, известно като правител-
ството на Трои� ната коалиция е назначено с Решение на 40-то На-
родно събрание на 17 август 2005 г. Същото се обединява върху три 
основни принципа – преодоляване изоставането на интеграцията 
към ЕС, повишаване на жизнения стандарт на населението, реален 
икономически растеж и справяне с престъпността.

Правителството не успява да вземе необходимите мерки за по-
вишаване на доходите на населението, както и за справяне с прес-
тъпността, а увеличените пенсии и бюджетни заплати едва покри-
ват годишната инфлация.

В този период на управление се увеличава търговския дефицит 
и дефицитът по текущата сметка. Ниските доходи и слабия контрол 
в администрацията са отлична предпоставка за развитието на ко-
рупционни схеми и спадане на реи� тинга на институциите.
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Възникват злоупотреби в електроразпределението, топлофи-
кацията и в други области, вследствие на което нарастват цените 
на енергии� ните носители, проблемите в образованието и здраве-
опазването и др., които пораждат недоволството сред население-
то.

От края на 2006 г. броят на стачките и митингите на лекари, ме-
дицински сестри, учители, пенсионери и др. рязко се увеличават.

Като цяло, управлението на кабинета на Станишев се характе-
ризира с непоследователност, както и изтичане на много информа-
ция за корупция по високите етажи на властта, извършена е прива-
тизация.

След покриване на критериите за влизане в ЕС, предходното 
правителство подписва договор за присъединяване, кои� то влиза в 
сила на 1 януари 2007 г., когато България става пълноправен член 
на ЕС.

Кабинетът на Станишев управлява държавата до 27 юли 2009 г.
Правителството на Бои� ко Борисов, управляващо от 2009 г. в 

рамките на три мандата (от които два незавършени), също така е 
извършило приватизация.

В периода след 1990 г. държавността е осъществявана с различ-
на сила и успех под управлението на следните министър-председа-
тели на България:
–  Димитър Попов – от 20 декември 1990 г. до 8 ноември 1991 г.;
–  Филип Димитров – от 8 ноември 1991 г. до 30 декември 1992 г.;
–  Любен Беров – от 30 декември 1992 г. до 17 октомври 1994 г.;
–  Ренета Инджова – от 17 октомври 1994 г. до 25 януари 1995 г.;
–  Жан Виденов – от 25 януари 1995 г. до 12 февруари 1997 г.;
–  Стефан Софиянски – от 12 февруари 1997 г. до 21 маи�  1997 г.;
–  Иван Костов – от 21 маи�  1997 г. до 24 юли 2001 г.;
–  Симеон Сакскобурготски – от 24 юли 2001 г. до 17 август 2005 г.;
–  Сергеи�  Станишев – от 17 август 2005 г. до 27 юли 2009 г.;
–  Бои� ко Борисов – първи мандат от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 

г.;
–  Марин Раи� ков – от 13 март 2013 г. до 29 маи�  2013 г.;
–  Пламен Орешарски – от 29 маи�  2013 г. до 6 август 2014 г.;
–  Георги Близнашки – от 6 август 2014 г. до 7 ноември 2014 г.;
–  Бои� ко Борисов – втори мандат от 7 ноември 2014 до 27 януари 

2017 г.;
–  Огнян Герджиков – 27 януари 2017 до 4 маи�  2017 г.;
–  Бои� ко Борисов – трети мандат от 4 маи�  2017 г. до април 2021 г.
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През целият период на управление на България от 1990 г. до 
сега, България е изпаднала първоначално в хиперинфлация, а след 
това се намира в постоянна криза, при която е циментирано ста-
туквото на наи� -голямата бедност и корупция в ЕС от членството ни 
през 2007 г. ,според Европеи� ската комисия, Трансперънси интерне-
шънъл и др.

Държавността на статуквото установена в България от 1990 г. 
насам, никога не е била на по-ниски нива (бедност, корупция и т. н.) 
за обикновените българи от момента на съществуването на Бълга-
рия.

За над 170 000 милионера създаденото статукво е раи� , но съв-
сем не е така за обикновените граждани, които вече три десетиле-
тия не могат да се измъкнат от мизерията, глада, безработицата, 
корупцията и бедността.

Преходът към демокрация не трябваше да започне с шокова те-
рапия, унищожаването на държавните активи във всички области в 
противоречие с принципите и нормите на съвременното междуна-
родното право. Всъщност прехода към демокрация съгласно меж-
дународното право не е започнал. Така нар. „преход към демокра-
ция“, е преход към псевдокрация и лъжекрация.

Демокрация на гръцки е демос /народ / и крация /власт/, тоест 
означава народовластие. През целия период от 1990 г. в България 
няма нито един елемент или наченки на народовластие. През цяло-
то време народът е поставен в „трета глуха“ и никои� , никога не се е 
допитвал до него или му е разрешавал да се самоопредели съгласно 
принципа на международното право – право на нацията на самооп-
ределение.

По правило, народът се управляваше с малки изключения то-
талитарно и не бе допускан до определянето на наи� -важните за 
държавата въпроси, като напр. чрез референдум или по друг начин 
всенародно допитване.

От 1990 г. почти никога не е провеждано всенародно допитване 
– референдум. Докато напр. в Швеи� цария средногодишно се правят 
около сто референдума, като управляващите се допитват до народа 
по абсолютно всички въпроси, като напр. смяната на името на ули-
ца и т.н.

Според множество публикации, когато „народът“ е поискал де-
мокрация, тя беше измислена и такава, че да вкара народа в мизе-
рията и неравенството на псевдо капитализма, кои� то ще заграби 
всичко построено преди 1990 г. Народът безусловно прегърна тази 
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измислена „демокрация“….без да разбере, че това е прикритие за 
движението към неолиберален и периферен капитализъм.

В ежегодната Класацията на Трансперънси итернешънъл за ко-
рупция, години наред България получава около 40 точки, с което тя 
се нарежда между държавите с непълна демокрация.

Според проф. Боян Дуранкев, вместо да се надгради изградено-
то до 1989 –та г., го разрушиха. Никои�  не руши дома, в кои� то живее, 
докато не построи нов – в България бе направено точно това.

Почти всички държави в преход надградиха това, което бе по-
стигнато преди и затова техните народи живеят много по-добре, 
съгласно международното право.

Всичко това доведе до огромни социално-икономически про-
блеми и социална несправедливост за българския народ, което е 
свързано с ограбване на обикновените българи и ограничаване на 
преразпределителните възможности на националните блага.

Милионерите, олигарсите, политиците, управляващите и гра-
витиращите около тях могат да си купят всичко и всеки.

При създадения модел (на статукво) на псевдонеолиберален 
капитализъм, юридическото равенство е напълно невъзможно.

В системата на неолибералния капитализъм, в която светът е 
разделен на център, периферия и полупериферия, на България е 
отредено място в полупериферията, която не произвежда почти 
нищо, но е длъжна да купува произведеното от центъра (управля-
ван от световния финансов елит).

Ето защо, в България от 1990 г. насам умишлено и целенасочено 
бяха унищожени всички държавни активи. Под диктовката на све-
товния финансов елит с ръцете на българския политически елит, 
държавата придоби статута на неоколониална периферия (а „топ-
ката“ и отговорността за случилото се остана изцяло в ръцете на 
местните богаташи, официално от ръцете на продажните управни-
ци).

Според редица публикации, на теория, икономическата власт в 
България би следвало да произтича и да бъде диктувана от прин-
ципите на пазара (на пазарната икономика), но всъщност на прак-
тика е монополизирана от няколкостотин човека, които управля-
ват държавата в свои�  собствен интерес, т.е. трупане на богатство. 
Счита се, че те като част от световния финансов елит, управляват 
благодарение на външна, а не на вътрешна подкрепа.

След като една държава почти изцяло е предала своя суверени-
тет на външни фактори, възниква въпросът – може ли да се говори 
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изобщо за истинска държавност съгласно международното право, 
тъи�  като на практика съществува псевдо-държавност?

В публичното пространство е изказано мнение от международ-
ният анализатор Валентин Вацев, че в България днес няма държав-
ност, но има добре организирана бездържавност.

През 2000-та година комунистическия режим бе обявен за прес-
тъпен, следва ли режимът, при кои� то 30 години се руши, краде, 
трупа богатство на гърба на милионите бедни българи, от които 
голямата част живеят в мизерия и перманентно гладуват и боледу-
ват, кои� то унищожи частично физически част от българите, а други 
принуди да емигрират в чужбина и този режим да бъде обявен за 
„престъпен псевдо-капиталистически режим“.

Българският политически елит циментира статуквото и стана 
несменяем.
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Глава ІІ.

Държавността в България не е в съответствие със 
съвременното международно право

1. Защо държавността в България противоречи на 
международното право?

Защото в България установената държавност на статуквото, 
почти изцяло не съответства на императивните (задължителните) 
принципи и норми на съвременното международно право, което ще 
бъде анализирано по-долу.

За да има България просперитет се налага да се подмени цялата 
държавна система в съответствие с изискванията на принципите 
и нормите на международно право и съгласно волята на народа – 
т.е. съгласно принципа за право на нацията на самоопределение, 
съгласно принципа за добросъвестното изпълнения на поетите за-
дължения в съответствие с международното право и др., а не в съ-
ответствие с налагането на външна воля и диктат.

Това положение е създадено в съответствие с приемането през 
м. август 1990 г. от Народното събрание на Стратегия „Ран-Ът“ и 
сключените по-късно споразумения с МВФ и др., като след тяхното 
прилагане в България бе създадена държавност несъответстваща 
на международното право.

Държавността на статуквото в България изцяло е създадена да 
обслужва интересите на вътрешни и външни финансови и др. сили, 
без съгласието на населението, като по този начин грубо се наруша-
ва принципа на международното право за ненамеса във вътрешни-
те работи, принципа за равноправие и самоопределение и др.

Държавността на статуквото включва политическа организа-
ция, осъществявана чрез принуда и насилие със специално създа-
ден държавен апарат (редица силови органи за насилие и експло-
атация на българското население) в противоречие със задължени-
ята, произтичащи от международното право, предвиждащи насър-
чаване на социалния прогрес, подобряване на условията на живот 
на обикновените българи, упражняване на правата на човека и т.н.



60 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Съществуващата държавност не само че допуска, но дори по-
ощрява потискането на обикновените българи, без изобщо да бъде 
искано тяхното съгласи за определяне на всички станали до сега 
наи� -значимите събития (социално-икономически, политически 
и др.), при пълно нарушаване на принципите на международното 
право и преди всичко на принципа за равноправие и самоопределе-
ние на българския народ и др.

В България следва да се създаде нова държавност в съответ-
ствие с международното право, която коренно да промени положе-
нието на българите, което трябва да е в съответствие с принципите 
и нормите на общото международно право, а също така и с произти-
чащите задължения от ратифицираните, както универсални, така 
регионални международни договори (напр. закрилата на правата 
на човека, насърчаване на социалния прогрес и подобряване на ус-
ловията на живот, използване на международните институции за 
развиване на икономическите и социалния прогрес в България др.).

Необходимо е да се анализират част от наи� -значимите актове на 
съвременното международно право, в които са уредени правата и 
задълженията на България, като израз на неи� ния суверенитет, кои-
то са част от държавността, като напр. Устава на ООН, Декларацията 
за принципите на международното право, Заключителният акт на 
СССЕ и др., за да се видят противоречията на българската държав-
ност с принципите и нормите на международното право.

1.1. Защото не съответства с Устава на ООН

Уставът на ООН (УООН) е подписан на 24 юни 1945 г. в Сан Фран-
циско, влиза в сила на 24 октомври 1945 г., а за България е в сила 
от 14 декември 1955 г. (тоест от тогава неговите принципи и норми 
стават абсолютно задължителни за нашата държава, за съжаление 
само на хартия).

В преамбюла на Устава на ООН е отразено желанието на дър-
жавите-членки на Организацията „да избавят идните поколения от 
бедствията на вои� ната… отново потвърждаване от всички държави 
на вярата в правата на човека… достои� нството на човешката лич-
ност… да се насърчава социалния прогрес и подобряване на усло-
вията на живот… както и равенство на големите и малките народи“.

Разпоредбите на Устава са задължителни за всички, около 193 
държави-членки на ООН, които засягат включително и уреждането 
на тяхната държавност.



 Държавността в България не е в съответствие със съвременното международно право 61

Харта на Обединените нации (така се нарича УООН) се състои от 
Преамбюл и редица членове, групирани в глави, чието съдържание 
пряко засягат уреждането на българската държавност:
–  Глава І – излага целите и принципите на ООН, включваща осново-

полагащите разпоредби относно поддържането на международ-
ния мир и сигурност;

–  Глава ІІ – определяне на критериите за членство в ООН;
–  Глава ІV – определя състава и функциите на Общото събрание, 

като главен орган, кои� то може да разглежда всички въпроси, 
влизащи в рамките на Устава на ООН относно общите принципи 
на сътрудничество за поддържане на международния мир и си-
гурност, включително и принципите относно разоръжаването и 
регулиране на въоръженията;

–  Глави V – VІІ – уреждат деи� ствията на Съвета за уреждане на 
спорните ситуации, свързани с международния мир и сигурност, 
както и употребата на военна сила;

–  Глава VІІІ – урежда въпроса за сключване на регионални споразу-
мения за осигуряване на мир и сигурност;

–  Глави ІХ и Х – уреждат деи� ността на Икономическия и социален 
съвет относно регулирането на икономическото и социалното 
сътрудничество на Организацията;

–  Глава ХІV – уреждат функционирането на Международния съд;

Какви конкретни задължения произтичат за държавността на 
България от отделни текстове на Устава на ООН?:
–  От преамбюла на УООН произтича задължението за България да 

осигурява упражняването от всички българи на правата на чове-
ка…гарантирането на достои� нството и ценността на всеки бъл-
гарин като човешка личност…равенство на големите и малките 
народи…насърчаване на социалния прогрес и да подобрява усло-
вията на живот при по-голяма свобода и др.;

Приемаи� ки дословно диктата на Плана – Стратегия „Ран-Ът“ 
през м. август 1990 г. управниците на България не само не нару-
шиха грубо правата на българските граждани, но сринаха достои� н-
ството на обикновените българи, поставиха се в услуга на външни 
сили, не насърчиха социалния прогрес съгласно международното 
право, влошиха многократно условията на живот, не дадоха право 
на самоопределение и на свободен избор на българския народ и т.н.

В резултат на техните деи� ствия, в изпълнение на плана, Бъл-
гария обедня с над 580 милиарда лв., и изпадна хиперинфлация, а 
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българският народ потъна в бедност, мизерия, глад, безработица, 
корупция и т.н.;
–  Съгласно определените в чл. 1 цели българската държавност 

следваше да бъде ориентирана към поддържане на международ-
ния мир и сигурност…да развива приятелски отношения между 
нациите, основани на зачитане на принципа на равноправието и 
самоопределението на народите… да постига международно съ-
трудничество при разрешаване на международните проблеми от 
икономическо, социално, културно или хуманитарно естество и 
др.;

Съществуващата държавност от 1990 г. насам доказва, че бъл-
гарските управници вместо да развиват външните функции на 
държавата, основани на приятелските отношения между нации 
при зачитане на принципа на равноправие, те грубо спряха за дъл-
го време икономическото, социалното и хуманитарното развитие 
на българите;
–  Съгласно чл.1, т. 2 – България следва да развива приятелски отно-

шения с другите нации, основани на зачитане принципа на рав-
ноправието и самоопределението на народите.

Българските управници, вместо да съблюдават принципа на 
равенството – се наведоха много ниско пред световния финансов 
елит (пред 1990 г.) и помолиха Търговската камара на САЩ да със-
тавят план не за преминаването към пазарна икономика. Те приеха 
единодушно заложеното шоково разбиването инфраструктурата 
на България и изпадане в дълбока мизерия на българския народ. С 
тези деи� ствия на българските управници, изцяло и окончателно бе 
нарушен и принципа на международното право за самоопределе-
ние на българския народ.

Народът бе „само-определен“!
Българският народ беше манипулиран така, че да повярва, че 

нов шоков ред трябва да се приложи задължително, за да ни прием-
ат в западния свят.

Принципният въпрос е, защо в останалите държави в преход не 
бе приложена шокова терапия и затова всички сега са по-добре от 
България и българите?

Новият ред първоначално бе определен съгласно План „Ран-Ът“ 
от други държави с чинно-поклонничеството на българските уп-
равници, а довършен със сключването на споразумения с МВФ;
–  В съответствие с чл. 1, т. 3 – България трябва да постига междуна-

родно сътрудничество при разрешаване на международните про-
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блеми от икономическо, социално, културно или хуманитарно ес-
тество, както и при развиване и насърчаване зачитането правата 
на човека и основните свободи, без разлика на раса, пол, език или 
вероизповедание.

В България, не само не бяха решени положително редица въпро-
си, а проблемите от икономическо, социално, културно или хумани-
тарно естество бяха сринати до нула, с постигането на огромна бед-
ност, мизерия, безработица, глад, корупция и др., както и наи� -гру-
бото потъпкване абсолютно всички социално-икономически и др. 
правата на човека, основани по признак обикновен българин;
–  В чл. 2, т. 1 – се определя, че Организацията е основана върху 

принципа на суверенното равенство на всички неи� ни членове;
–  Съгласно чл. 2, т. 2 – държавността на България като член на Ор-

ганизацията трябва да изисква стриктно да изпълнява принципа 
за добросъвестно изпълнение на задълженията, които е поела 
съгласно устава, с цел на всеки член да бъдат обезпечени всички 
права и предимства, произтичащи в качеството им на членове;

Едно от задълженията на УООН, произтичащи за България е до-
бросъвестното изпълнение на задълженията, произтичащи от ра-
тифицираните международни договори. В това отношение, в Бъл-
гария не се изпълнява почти нито едно задължение, от които про-
изтича предоставяне на права и свободи на българските граждани 
съгласно ратифицираните международни договори;
–  В съответствие с т. 3 на чл. 2 България, като член на Организация-

та е длъжна да урежда международните си спорове с мирни сред-
ства по такъв начин, че да не поставя в опасност международния 
мир, както и сигурността.

В България не винаги се използват наи� -подходящите мирни 
средства, предвидени в чл. 33 от Устава на ООН;
–  В чл. 4 се предвижда, че членуването в Организацията е открито 

за всички миролюбиви държави, които са поели предвидените в 
този Устав задължения;

–  Чл. 6 предвижда, че член на организацията, кои� то системно на-
рушава принципите, съдържащи се в настоящия устав, може да 
бъде изключен от организацията.

Странно, как до сега, от 1990 г., след като системно са нарушава-
ни принципите, съдържащи се в настоящия устав, България не само 
не е изключена от Организацията, но дори не е временно лишавана 
от участие от Общото събрание съгласно чл. 5;
–  Чл. 33 предвижда, че международните спорове могат да се уреж-
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дат само с мирни средства като напр. – чрез преговори, анкета, 
посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреждане, при-
бягване до регионални органи или споразумения или чрез други 
мирни средства.

България до сега не винаги се е възползвала от възможността 
да използва всички средства, предвидени в чл. 33 за уреждане на 
международните си спорове с други държави за постигане на успех 
(напр. с Турция, Северна Македония и др.);
–  В чл. 51 се отбелязва, че никоя разпоредба на настоящия устав не 

накърнява неотменното право на индивидуална или колективна 
самоотбрана в случаи�  на въоръжено нападение… .

Огромният проблем за България е, че след като съкрати своя-
та армия по линия на НАТО от около 100 000 души на по-малко от 
30 000 души с администрацията, дали е способна на ефективна са-
мозащита или пак трябва да разчитаме на чужда военна помощ;
–  Съгласно чл. 55 с цел да се създадат условия за стабилност и бла-

годенствие в България на основата на зачитане на принципите 
на равноправието и самоопределението на народите, ООН съ-
деи� ства:

а)  за повишаване на жизненото равнище, пълна заетост на ра-
ботната сила и условия за икономически и социален прогрес 
и развитие;

б)  за решаване на международните икономически, социални, 
здравни и други свързани с тях проблеми;

в)  за всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основните 
свободи без разлика на раса, пол, език или вероизповедание.

В България не се изпълнява нито едно от задълженията про-
изтичащи от тези текстове, като държавата не е потърсила съ-
деи� ствието на ООН, в следствие на което: жизненото равнище е 
катастрофално, съществува огромна безработица, не съществуват 
никакви условия за повишаване на икономическото и социалното 
развитие и др.;
–  Съгласно чл. 56 България е длъжна да предприеме съвместни и 

самостоятелни деи� ствия в сътрудничество с ООН за постигане на 
целите, изложени в чл. 55.

България до сега не е предприела никакви практически мер-
ки за задължителното постигане на целите, изложени в чл. 55 на 
УООН, както и на други задължения съгласно Устава;
–  Съгласно чл. 93, т. 1 – Всички членове на ООН са ipso facto страни 

в Статута на международния съд.
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На практика това означава, че България е длъжна да се съобра-
зява с абсолютно всички разпоредби на Статута на международния 
съд;
–  В съответствие с чл. 36, т. 2 – България е приела задължителната 

юрисдикция на съда по всички правни спорове, които се отнасят 
до:

А) тълкуване на договор;
Б) какъвто и да е въпрос от международното право;
В) наличието на какъвто и да е факт, ако бъде установен, би със-
тавлявал нарушение на международно задължение.
В това отношение възникват въпросите относно това:
Защо органите на ООН и на ЕС „широко“ си затварят очите от-

носно явното нарушаване в България и в други държави, вече годи-
ни наред, на правата на човека, произтичащо от ратифицираните 
международни договори?

Защо Международният съд и другите органи на ООН не пред-
приемат нищо при очебии� ното нарушаване на принципите на меж-
дународното право относно насърчаването на социалния прогрес и 
подобряването на условията на живот в България от 1990 г. насам?

Защо при наличието на много факти на нарушение на между-
народни задължения, органите на ООН не предприемат никакви 
наказателни мерки по отношение на властимащите (богаташи, уп-
равниците, и техните платени слуги) в България?

1.2. Несъответствия с Декларацията за принципите на 
международното право

Декларацията е приета от Общото събрание на ООН на 24 ок-
томври 1970 и България е задължена като държава-членка на ООН 
да се съобразява с принципите, предвидени в Декларацията както 
следва:

Общото събрание,
Отново потвърждаваи� ки, че съгласно Устава на ООН, поддър-

жането на международния мир и сигурност и развитието на дру-
жеските отношения и сътрудничество между държавите влизат в 
числото на основните цели на ООН.

…………….
Като разгледа принципите на международното право, отнасящи 

се до дружеските отношения и сътрудничество между държавите,
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Тържествено провъзгласява следните принципи:
–  Принцип, съгласно кои� то държавите се въздържат в своите меж-

дународни отношения от заплаха със сила или от неи� ното при-
лагане, както против териториалната цялост или политическа 
независимост на която и да е държава, така и по какъвто и да е 
начин, несъвместим с целите на ООН.

Всяка държава-членка на ООН (т.е. включително и България) е 
длъжна да се въздържа от каквито и да е насилствени деи� ствия, ли-
шаващи народите, за които се говори в изложението на принципа 
на равноправието и самоопределението, от техните права на само-
определение, свобода и независимост.

В съответствие със създадената държавност на статуквото в 
България, е необходимо да се отбележи, че държавата в своите меж-
дународни отношения не се съобразява стриктно с принципа, осо-
бено към деи� ствията на други държави, свързани с териториалната 
цялост и политическата независимост на България (напр. с приема-
нето под външен натиск през 1990 г. на Стратегията (включваща 
изцяло План „Ран- Ът“) от Народното събрание и др.);
–  Принцип, съгласно кои� то държавите разрешават своите между-

народни спорове с мирни средства по такъв начин, че да не под-
лагат на заплаха международния мир, сигурност и справедливост.

Международните спорове се разрешават на базата на суверен-
ното равенство между държавите и в съответствие с принципа за 
свободен избор на средствата (предвидените в чл. 33 от Устава на 
ООН мирни средства са: преговори, анкети, посредничество, поми-
рение, арбитраж, съдебно разследване, прибягване до регионални 
органи или споразумения, или чрез други мирни средства по свои�  
избор).

Своите международни спорове България не винаги решава с 
наи� -подходящите мирни средства, които са в полза на държавата, 
предвидени в чл. 33 от Устава на ООН (напр. с Турция, Македония и 
др.);
–  Принцип, засягащ задължението в съответствие с устава за не-

намеса в работите, влизащи във вътрешната компетентност на 
която и да е друга държава.

Нито една държава или група държави няма право да се намес-
ва, пряко или косвено, по каквато и да е причина, във вътрешните и 
външните работи на която и да е друга държава.

Нито една държава не може нито да прилага, нито да поощря-
ва прилагането на икономически, политически мерки или мерки 
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от всякакъв друг характер, с цел да постигне подчинение на друга 
държава в осъществяване на своите суверенни права и получаване-
то от това на каквито и да било преимущества.

В съответствие с този принцип управниците на България имаха 
неотменимото право да избират своята социална и културна сис-
тема без да позволяват вмешателство под каквато и да е форма и 
внушения от други държави.

За съжаление българските управници през 1990 г., за да запазят 
своите богатства и придобивки, поощриха намесата във вътреш-
ните работи на България, като поискаха разработването от САЩ на 
Плана „Ран-Ът“, кои� то през м. август бе приет от Народното събра-
ние като Национална стратегия за шокова терапия в икономиче-
ската, социалната, политическата и др. области, с което продадоха 
социално – икономическите интереси на България и на българския 
народ;

Задължение на държавите да си сътрудничат в съответствие с 
устава.

В тази връзка в България управниците бяха длъжни да се въз-
държат от каквито и да било насилствени деи� ствия, лишаващи бъл-
гарския народ от правото на самоопределение, свобода и независи-
мост, социален прогрес, подобряване на условията на живот и т.н.;
–  Принцип за равноправие и самоопределение на народите.

По силата на този принцип, всички народи (вкл. и българския 
народ) имат право свободно, без външно вмешателство, да опреде-
лят своя политически статус и да осъществяват свое икономическо, 
социално и културно развитие и всяка държава е длъжна да зачита 
това право в съответствие с разпоредбите на устава.

Всяка държава трябва да се въздържа от каквито и да било 
деи� ствия, насочени към частично или пълно нарушаване на нацио-
налното единство и на териториалната цялост на която и да е дър-
жава;
–  Принципът за равноправие и самоопределение на българския 

народ от 1990 г. до сега не е съблюдаван, тъи�  като не е имало об-
щонародно допитване и вземане предвид мнението на населе-
нието относно такива важни събития като напр.: приемането на 
Стратегията „Ран-Ът“, сключването на споразумения с МВФ, При-
емането в НАТО и ЕС и др.;

–  Принцип на суверенното право на държавите.
Всички държави се ползват от суверенно равенство. Те имат 



68 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

еднакви права и задължения и са равноправни членове на между-
народното общество, независимо от различията от икономически, 
социален, политически или друг характер.

За съжаление съгласно съществуващата държавност, въпреки, 
че България съгласно този принцип се ползва от суверенното ра-
венство, има еднакви права и задължения, и е равноправна с дру-
гите членове на международната общност българските управници 
падат на колене пред определени държави, все едно България не е 
суверенно равна, тоест равна юридически. Българските управници, 
следва да се държат достои� но, независимо от различията от иконо-
мически, социален, политически или друг характер;
–  Принцип на добросъвестното изпълнение от държавите на за-

дълженията, приети от тях в съответствие с устава.
Всяка държава (включително и България) е длъжна добросъ-

вестно да изпълнява задълженията, приети от нея в съответствие 
с Устава на ООН.

Всяка държава е длъжна добросъвестно да изпълнява своите 
задължения в съответствие с общопризнатите принципи и норми 
на международното право.

Всяка държава е длъжна добросъвестно да изпълнява своите 
задължения в съответствие с международните споразумения, има-
щи сила съгласно общопризнатите принципи и норми на междуна-
родното право.

България въпреки, че е длъжна добросъвестно да изпълнява 
своите задължения в съответствие с общопризнатите принципи и 
норми на международното право, както и ратифицираните между-
народни договори. За съжаление нито е съобразена, нито е изграде-
на държавност в съответствие с международното право, като не са 
изпълнени всички международни задължения (особено в областта 
на правата на човека, равноправието, самоопределението и други 
принципи на международното право).

1.3. Несъответствия с проекта на Декларация за правата и 
задълженията на държавата

Проектът на Декларация за правата и задълженията на държа-
вата е разработен и приет от Комисията по международно право на 
ООН, кои� то за съжаление се е оказал неприемлив за управляващите 
света – злите сили, организациите на мега милиардерите, поради 
което под тяхно влияние текста не е внесен за приемане от ОС на 
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ООН и сега неговите норми деи� стват като норми на обичаи� ното 
международно право.

От анализа на текста, деи� стващ като международноправен оби-
чаи� , произтичат следните несъответствията на създадената след 
1990 г. българска държавност (нар. държавност на статуквото):
–  Чл. 1 – Всяка държава има право на независимост и на свободно 

осъществяване,
Без диктат от страна на която и да било друга държава, на свои-

те законни права, включително правото да избира своята собстве-
на форма на държавно управление.

Съществуващата държавност позволи външен диктат на бъл-
гарската държава през 1990 г., в съответствие с кои� то през м. август 
Народното събрание прие Стратегията „Ран-Ът“ (а през 1996–8 г. с 
МВФ бяха сключени заробващи споразумения), с което пред света 
бе доказано, че България е нито независима държава, нито има пра-
во свободно да избира собствената си форма на държавно управле-
ние в противоречие с международното право;
–  Чл. 2 – Всяка държава има право да осъществява юрисдикция над 

своята територия и над всички лица и вещи, намиращи се в неи� -
ните предели, като спазват признатите от международното пра-
во имунитети.

Българската държавност намира своя израз в деи� ствията на 
своите управници след 1990 г., с които доказаха, че България не 
осъществява самостоятелна юрисдикция нито над своята терито-
рия, нито над своето население, тъи�  като позволи външен диктат 
за осъществяването на шокова терапия (в следствие на което на-
стъпи хиперинфлация), социалните, икономическите и другите 
права на обикновените българи, бяха грубо потъпкани, а активите 
на България в размер на над 500 млрд. лева бяха приватизирани, 
продадени на безценица и т.н.;
–  Чл. 3 – Всяка държава е длъжна да се въздържа от вмешателство 

във вътрешните и външните работи на която и да е друга държава.
Съгласно този принцип на международното право българската 

държавност би следвало да бъде изградена така, че българските 
управници да се въздържат не само от допускане на вмешателство 
във вътрешните и външните работи на другите държави, но и да 
не допуска вмешателство във вътрешните и външните работи на 
България;
–  Чл. 5 – Всяка държава се ползва с равенство в правото по отноше-

ние на всяка друга държава.



70 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Българската държавност е израз на огромно неравноправие по 
отношение на много държави, а управниците демонстрират подчи-
нение по отношение на световния финансов елит;
–  Чл. 6 – Всяка държава е длъжна да се отнася към всички ,намира-

щи се под неи� на юрисдикция с уважение към правата на човека и 
към основните свободи, без разлика с оглед на раса, пол, език или 
религия.

Създадената държавност на статуквото от 1990 г. потъпква 
безогледно почти всички права на обикновените българи, предви-
дени от международноправните актове;
–  Чл. 10 – Всяка държава е длъжна да се въздържа от оказването 

на помощ на друга държава, деи� стваща в нарушение на чл. 9, или 
против която ООН взема предпазни или принудителни мерки.

Съществуващата държавност е допускала нарушаване на ем-
баргото от ООН, като е сътрудничела с държави по отношение на 
които Организацията е взела принудителни мерки;
–  Чл. 13 – Всяка държава е длъжна добросъвестно да изпълнява 

своите задължения, възникващи от договорите и другите източ-
ници на международното право, и не може да се позовава на раз-
поредби на своята конституция или на своите закони, за да опра-
вдае неизпълнението на това задължение.

Съществуващата държавност в България от много време не из-
пълнява добросъвестно своите задължения, произтичащи от ра-
тифицираните договори (особено засягащите правата на човека и 
държавността) и от другите източници на международното право. 
Самата конституция и законодателството не предвиждат изрично 
неизпълнението на задълженията, но това правило произтича от 
практиката на статуквото;

Всяка държава е длъжна да поддържа своите отношения с дру-
гите държави, в съответствие с принципа, че суверенитетът на вся-
ка държава е подчинен на международното право.

По отношение на държавността в България в чл. 5, ал. 4 от Кон-
ституцията се предвижда върховенството на международното пра-
во по отношение на ратифицираните, обнародвани и влезли в сила 
международни договори (международните норми имат предим-
ство пред нормите на вътрешното законодателство).

На практика обаче се допуска неизпълнението на редица меж-
дународноправни задължения (особено в областта на правата на 
човека), произтичащи от принципите на международното право и 
от ратифицираните международни договори.
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От анализа на разпоредбите на Декларация произтича, че по-го-
лямата част от текстовете на Декларацията не съответстват на съ-
ществуващата българска практика и деи� стващото законодател-
ството.

1.4. Несъответствия на държавността с разпоредби на 
Международната харта за правата на човека

Правата и свободите, ако бяха предоставени и съблюдавани в 
България така, както са предвидени в съставните части на Междуна-
родната харта за правата на човека (МХПЧ), държавността щеше да 
бъде до голяма степен в съответствие с международното право и ве-
роятно българите щяха да бъдат щастливи и доволни от живота хора.

Държавността в България трябваше да бъде в пълно съответ-
ствие с разпоредбите на трите основните съставни части на МХПЧ 
(ВДПЧ, МПИСКП и МПГПП).

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (ВДПЧ) е пър-
вата съставна част на МХПЧ, приета от ОС на ООН през 1948 г., от 
която за българската държавност произтича включването и гаран-
тирането на редица права и свободи.
–  Чл. 1 – всички хора се раждат свободни и равни по достои� нство и 

права.
–  Чл. 2 – всички човек има право на всички права и свободи, про-

възгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани 
на…политически или други възгледи…материално, обществено 
или друго положение.

–  Чл. 3 – всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
–  Чл. 4 – никои�  не трябва да бъде държан в робство или крепостни-

чество: робството и търговията с роби са забранени във всичките 
им форми.

–  Чл. 5 – никои�  не трябва да бъде подлаган на изтезания или на 
жестоко,, нечовешко или унизително третиране или наказание.

–  Чл. 6 – всеки човек, където и да се намира, има право на признава-
не на неговата правосубектност.

–  Чл. 7 – всички хора са равни пред закона и имат право, без каква-
то и да е дискриминация, на еднаква сила от закона.

–  Чл. 8 – всеки човек има право на ефективно възстановяване на 
правата си от компетентните национални юрисдикции.

–  Чл. 9 – никои�  не трябва да бъде подлаган на произволен арест, 
задържане или изтезания.
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–  Чл. 10 – всеки човек има право, при пълно равенство, на справед-
ливо и публично разглеждане на неговото дело, от независим и 
безпристрастен съд.

–  Чл. 11 – всеки човек, обвинен в престъпление има право да бъде 
считан за невинен до доказване на неговата вина.

–  Чл. 12 – никои�  не може да бъде подлаган на произволна намеса в 
личния му живот.

–  Чл. 13 – всеки човек има право свободно да се придвижва и да из-
бира своето местожителство в пределите на всяка държава.

–  Чл.14 – всеки човек има право да търси и да получи убежище в 
други страни, когато е преследван.

–  Чл. 15 – всеки човек има право на гражданство.
–  Чл. 16 – мъжете и жените, навършили пълнолетие, имат право да 

сключат брак и да образуват семеи� ство.
–  Чл. 17 – всеки човек има право на собственост.
–  Чл. 18 – всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и 

религията.
–  Чл. 19 – всеки човек има право на свобода на убеждение и на из-

разяването му.
–  Чл. 20 – всеки човек има право на свобода на мирни събрания и 

сдружения.
–  Чл. 21 – всеки човек има право да участва в управлението на своя-

та държава.
–  Чл. 22 – всеки човек има право на социална сигурност.
–  Чл. 23 – всеки има право на труд.
–  Чл. 24 – всеки има право на отдих и почивка.
–  Чл. 25 – всеки човек има право на жизнено равнище.
–  Чл. 26 – всеки човек има право на образование.
–  Чл. 27 – всеки има право да участва в културния живот на обще-

ството.
–  Чл. 28 – всеки човек има право на социален и международен ред.
–  Чл. 29 – всеки човек има задължения към обществото.
–  Чл. 30 – нищо не може да бъде тълкувано като предоставящо пра-

во на дадена държава, група или лице да се занима с каквато и да 
е деи� ност или да извършва деи� ствия, насочени към унищожава-
не на правата и свободите, провъзгласени в Декларацията.

ВДПЧ е преведена поне на 375 езика и диалекта и е наи� -превеж-
дания документ в света.

Декларацията е приета във формата на препоръка, която няма 
юридически обвързваща сила за държавите, но независимо от това 
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Декларацията се счита за изключително значим политически акт, 
с кои� то повечето, особено деи� ствително демократичните държави 
се съобразяват и съблюдават.

Счита се, че ВДПЧ допълва Устава на ООН, и тъи�  като държави-
те-членки я признават и прилагат на практика повече от 70 години, 
се приема, че неи� ните норми са признати като норми на обичаи� но-
то международно право, което и�  придава задължителен характер.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И 
КУЛТУРНИТЕ ПРАВА (МПИСКП) е втората съставна част на МХПЧ 
и е приет през 1966 г. от ОС на ООН във формата на международен 
договор, кои� то подлежи на ратификация от държавите, за да влезе 
в сила по отношение на тях.

Р. България е ратифицирала този международен пакт и негови-
те разпоредби са задължителни за изпълнение от държавата, т.е. 
българската държавност трябваше да гарантира на всички българи 
правата и свободите, предвидени в него.

Чл. 1 – предвижда, че българския народ има право на самоопре-
деление.

След 1990 г. на българския народ не се предостави никаква 
възможност да се възползва от това право. До сега почти никога, 
българските управници не са се допитвали до народа относно сво-
бодното определяне на политическото положение, а също така за 
свободното осъществяване на икономическото, социалното и кул-
турното развитие. В други държави непрекъснато се допитват до 
своето население, особено когато се отнася до колективното само-
определение, като напр. в Швеи� цария се провеждат повече от сто 
референдума годишно.

Чл. 4 – допуска в България правата, предвидени в този пакт да 
бъдат ограничавани само съгласно закона, единствено с цел да се 
поощри общото благоденствие на обществото.

Правата на българските граждани се ограничават по различни 
начини без приемането на специален закон, а поощряването на об-
щото благоденствие на обществото никога не фигурирало сериоз-
но в дневния ред на богатите и властимащите.

Чл. 5 – забранява тълкуването от държавата, отделна група или 
лице да извършва деи� ност, насочена към отнемане на някои от пра-
вата или свободите, признати в този пакт.

Съществуващата българска държавност от 1990 г. по отноше-
ние на този текст следва да се отбележи, че допуска управляващите 
държавата, и отделни партии и лица ежедневно, десетилетия наред 
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да извършват деи� ствия, с които отнемат правата на българските 
граждани.

Чл. 6 – признава правото на всички българи на труд.
Държавността в България генерира огромна безработица, зато-

ва правото на труд е право само на хартия, тъи�  като около 80 % от 
трудоспособното население са безработни.

Чл. 9 – предвижда в България да се осигури на всеки българин 
правото на социална сигурност, включително и на обществени оси-
гуровки.

В България държавността не предвижда за по-голямата част от 
населението осигуряване упражняването на правото на социална 
сигурност и обществени осигуровки.

Чл. 10 – предоставя на българското семеи� ство наи� -пълна защи-
та и помощ, особено за грижите, възпитанието и издръжката на де-
цата.

В България държавността не оказва почти никаква защита 
или помощ на семеи� ствата, особено на младите. Българските деца 
вместо осигуряване на техните интереси, умишлено са силно още-
тени от българското законодателство, като напр. в Закона за за-
крила на детето, на българските деца се предоставят само 8 права, 
вместо предвидените около 40 права в Конвенцията за правата на 
детето на ООН.

Чл. 11, т. 1 – признава на всички българи правото на задоволи-
телно жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и 
жилище, както и непрекъснатото подобряване на условията на жи-
вот.

Държавността в България, особено след 1990 г. предвижда го-
лямата част от българите да живеят в маломерни домове, някои без 
сервизни помещения, като след прилагането на Стратегията „Ран-
Ът“, вместо повишаване жизненото равнище на българския народ, 
то падна многократно, а 80 % от българите мизерстват и гладуват, 
а условията на живот непрекъснато се влошават.

Чл. 11, т. 2 – предвижда правото на всеки българин да бъде за-
щитен от глад.

Това право е тотално нарушено и потъпкано, тъи�  като след при-
емането на Плана „Ран-Ът“, като Национална Стратегия от Народ-
ното събрани през м. август 1990 г. жизненото равнище на народа 
рязко пада, достигаи� ки днес мизерното положение в България, 
като днес всяко второ дете да гладува, както и всеки четвърти въз-
растен. Мнозина починаха от глад, а други от преяждане.
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Чл. 12 – на всеки българин се признава пълното право да по-
стигне възможно наи� -доброто състояние на физическо и душевно 
здраве.

След прилагането на Стратегията „Ран-Ът“ през 1990г. и форми-
рането на държавността българския народ изпада в дълбока мизе-
рия, глад и заболявания. Днес голяма част от българите имат по 2–3 
заболявания, включително и психически.

Чл. 13 – признава правото на всеки българин на образование, 
което да бъде насочено към пълното развитие на всеки като лич-
ност.

В съответствие с деи� ствията на българската държавност след 
1990 г. образованието, особено висшето, не е достъпно за всички 
българи, тъи�  като по-голямата част живеят в бедност и мизерия, и 
тъи�  като не могат да си осигурят необходимите средства за храна, 
те не разполагат с необходимите средства, които да отделят за скъ-
пото платеното образование.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПРАВА (МПГПП) е третата съставна част на МХПЧ, приет през 1966 
г., от ОС на ООН във формата на международен договор. Пактът е 
ратифициран от Р. България и съдържа редица задължения, кои-
то държавността следва да гарантира и да предостави определени 
граждански и политически права на българските граждани.

Чл. 1 – предоставя на българския народ правото на самоопре-
деление, по силата на което тои�  може свободно да определя своето 
политическо положение и свободно да осъществява своето иконо-
мическо, социално и културно развитие.

Чл. 4 предвижда дерогиране на правата по пакта, само в случаи�  
на обществена опасност, която застрашава съществуването на на-
цията.

Държавността на статуквото в България постоянно ограничава 
правата по пакта, като при всяка опасност за богатите, те я обявя-
ват за обществена опасност, застрашаваща национална сигурност 
или обществената безопасност.

Чл. 6 предвижда правото на живот, което се защитава от закона 
и никои�  не може произволно да бъде лишен от живот.

Съгласно съществуващата държавност правото на живот е само 
на хартия, тъи�  като след 1990 г. бях умишлено създадени условия 
на живот, при които много българи не оцеляха, което продължава 
и до сега.

Чл. 7 гласи, че никои�  българин не може да бъде подлаган на мъ-
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чение или на жестоко, безчовечно или унизително третиране или 
наказание, да бъде държан в крепостничество или да бъде заставян 
да извърши принудителен или задължителен труд.

В България за съжаление на практика и тези забраняващи раз-
поредби не се спазват и широко се прилагат мъчения, жестоки на-
казания и унизително третиране на различни нива, като е налице 
заставянето на редица българи да извършват принудителен и за-
дължителен труд.

Чл. 8 забранява българските граждани да бъдат държани в 
робство, както и търговията с роби във всичките и форми.

В България след 1990 г. се развива голяма престъпност, като в 
рамките на ЕС държавата ни заедно с Румъния е на първо място по 
извършване на трансгранична търговия на жени за сексуални услу-
ги, т.е. сексуално робство .

Чл. 9 предоставя правото на всеки българин на лична свобода и 
сигурност съгласно съществуващото законодателство.

В съответствие с установената държавност на статуквото, може 
да се посочи съществуващата практика, съгласно която по полити-
чески причини произволно се осъществяват множество арести или 
задържания, несъответстващи на законите.

Чл. 14 прокламира, че всички българи са равни пред съдилища-
та и всеки има право при разглеждането на каквото и да е наказа-
телно дело срещу него или при оспорване на правата и задължени-
ята му в гражданския процес, на справедливо и публично разглеж-
дане на делото от компетентен, независим и безпристрастен съд.

Съгласно изградената държавност на практика в България се 
прилага принципа „всички са равни, но някои са по-равни“, а съди-
лищата нито са независими, нито безпристрастни, за което повече 
от 10 години в ежегодните си доклади ЕК определя съдебната сис-
тема на България като наи� -корумпираната в ЕС.

Чл. 17 забранява българските граждани да бъдат обект на сво-
еволно и незаконно вмешателство в личния и семеи� ния живот по 
отношение на кореспонденцията им и незаконното накърняване 
на честа и доброто име.

Съществуващата държавност в България допуска нарушаване-
то на това право, особено по политически и други причини.

Чл. 18 дава право на българите да имат свобода на мисълта, съ-
вестта и религията.

Държавността съгласно съществуващата практика в България 
след 1990 г. ограничава свободата на изповядване на убежденията, 
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като почти всички медии не допускат хора, с различни убеждения 
от тези на управляващите.

Чл. 19 не разрешава българите да бъдат обезпокоявани за убеж-
денията.

Държавността в България по отношение на хората с различни 
убеждения, не се разрешава да имат свобода на словото, да се раз-
пространяват идеи от всякакъв вид, било устно, писмено, печатно 
или като произведение на изкуството или със средства по свои�  из-
бор.

Чл. 23 предоставя правото на всяко българско семеи� ство да 
бъде закриляно от обществото и държавата.

На практика от 1990 г. съгласно изградената държавност, не се 
оказва почти никаква помощ на българските семеи� ства, особено на 
младите, които не разполагат с необходимите средства за да започ-
нат семеи� ния си живот.

Чл. 26 определя, че всички българи са равни пред закона и имат 
право, без всякаква дискриминация на еднаква законова закрила.

Съгласно създадената държавност на статуквото в България не 
съществува никакво равенство, особено между бедни и богати, а за-
кона в много случаи се прилага според това, кои�  плаща повече.

Това са правата и свободите, които се предоставят на всички 
българи, съгласно МХПЧ, за които 99 % от българите не знаят, че 
разполагат с тях.

1.5. Защо не съответства държавността в България на 
Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и 

сътрудничество в Европа

Ще бъде анализирано несъответствието на българската дър-
жавност на Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и съ-
трудничество в Европа/СССЕ/ приет в Хелзинки през 1975 г.

Държавите – участнички в Съвещанието за сигурност и сътруд-
ничество в Европа (включително и България) приеха следното:

Декларация за принципите, от които държавите участнички ще 
се ръководят във взаимните си отношения

Държавите участнички,
…………… ще прилагат следните принципи, като всички имат 

първостепенно значение, от което те ще се ръководят във взаим-
ните отношения:
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1. Суверенно равенство, уважаване на правата, присъщи на су-
веренитета

Държавите участнички ще уважават суверенното равенство и 
своеобразие една на друга, а също така всички права, присъщи на 
техния суверенитет и обхващаи� ки ги, включително, в частност пра-
вото на всяка страна на юридическо равенство, на териториална 
цялост, на свобода и политическа независимост.

……………
В съответствие с изградената през 1990 г. държавност, Бълга-

рия е много далече от суверенното равенство с богатите и силните 
държави, тъи�  като не демонстрира суверенитет, а абсолютен васа-
литет. Правата на държавата, присъщи на държавния суверенитет 
не се зачитат от определени държави, считаи� ки ни за държава вто-
ро качество, поради което от държава-производител бяхме превър-
нати в държава-потребител.

1. Неприлагане на сила или заплаха със сила
Държави участнички ще се въздържат в техните взаимни и въ-

обще в техните международни отношения от прилагане на сила 
или заплаха със сила срещу териториалната цялост и политическа 
независимост от която и да е държава…

……………..
От този принцип за България произтича, че тя не само трябва да 

се въздържа от всички прояви на сила, с цел принуждаване на друга 
държава участничка към отказ от пълното осъществяване на неи� -
ните суверенни права, но и че не трябва да допуска под каквато и да 
било форма да бъде принуждавана от друга държава от осъществя-
ването или ограничаването на неи� ните суверенни права.

2. Нерушимост на границите
Държавите участнички разглеждат като нерушими всички гра-

ници една на друга, както и границите на всички държави в Европа, 
към които те ще се въздържат сега и в бъдеще от каквито и да било 
посегателства.

…………….
България следва да се въздържа от каквито и да е искания или 

деи� ствия, ориентирани към захват и озурпация на част или цялата 
територия на която и да е друга държава. В същото време България 
не следва да допуска каквито и да било нарушения на неи� ната гра-
ница.

3. Териториална цялост на държавите
Държавите участнички ще уважават териториалната цялост на 
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всяка държава участничка.
……………..
Държавността в България следва да бъде ориентирана към 

пълно въздържане от каквито и да било деи� ствия, несъвместими с 
принципите на международното право, насочени срещу територи-
алната цялост, политическата независимост или единство на която 
и да е държава. Наред с това ориентацията на държавността следва 
да не допуска никакви изключения по отношение на нарушаване на 
териториалната цялост на България.

4. Мирно уреждане на споровете
Държавите участнички ще разрешават споровете между тях с 

мирни средства.
……………
В отношенията си с другите държави, България в дух на сътруд-

ничество ще полага усилия, да достигне до справедливо уреждане 
на международните си спорове с други държави съгласно мирните 
средства предвидени в чл. 33 от Устава на ООН.

5. Ненамеса във вътрешните работи
Държавите участнички ще се въздържат от каквато и да е наме-

са, пряко или косвена, индивидуална или колективна във вътреш-
ните или външните работи, влизащи във вътрешната компетенция 
на друга държава участничка, независимо от техните взаимоотно-
шения.

……………..
От този принцип за България произтича, че трябва да се въз-

държа при всички обстоятелства от всеки акт на военна или поли-
тическа, икономическа или друга принуда, насочена към подчине-
ние на своите интереси на друга държава, така че тя да не може да 
осъществява своите суверенни права. Едновременно с това дър-
жавността трябва да бъде изградена така, че да не допуска полити-
ческа, икономическа или друга принуда по отношение на България, 
по отношение на ограничаване на суверенните и�  права от която и 
да било друга държава или друга външна сила.

7. Уважаване на правата на човека и основните свободи, вклю-
чително свободата на мисълта, съвестта и религията

Държавите участнички ще уважават правата на човека и основ-
ните свободи, включително свободата на мисълта, съвестта, рели-
гията и убежденията на всеки без различие на раса, пол, език и ре-
лигия.

……………
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След 1990 г. е изградена държавност в България, съгласно която 
грубо са потъпкани правата и свободите на обикновените бълга-
ри, вследствие на което те изпадат в мизерия, глад, безработица, 
корупция и т.н. В особено голяма степен е нарушена и ограничена 
свободата на словото, мисълта и убежденията, за което сме класи-
рани на последните в места в ЕС, освен че сме с наи� -високи нива на 
бедност и корупция.

7.1. Равноправие и право на народите да се разпореждат със 
своята съдба

Държавите участнички ще уважават равноправието и правото 
на народите да се разпореждат със своята съдба, деи� стваи� ки посто-
янно в съответствие с целите и принципите на ООН и съответства-
щите норми на международното право, включително и тези, отна-
сящи се към териториалната цялост на държавите.

……………
Съгласно създадената държавност в България след 1990 г. до 

днес не се зачита принципа на равноправие и правото на бъл-
гарския народ да се самоопредели и да се разпорежда със собст-
вената си съдба. Българският народ не бе допуснат (и продъл-
жава да не се допуска) свободно да определи своя вътрешен и 
външен статус, без намеса отвън, както и да осъществява по свое 
виждане своето политическо, икономическо, социално и култур-
но развитие. Това бе осъществено еднолично от управляващата 
класа и неи� ните слуги, които и до сега „самоопределят съдбата“ 
на българите във всички области в съответствие със собствени-
те си интереси.

7.2. Сътрудничество между държавите
Държавите участнички ще развиват своето сътрудничество 

една с друга, както и с всички други държави, във всички области в 
съответствие с целите и принципите на Устава на ООН.

……………
В България трябваше да съществува държавност, съгласно коя-

то трябваше да развива сътрудничество като равна с другите дър-
жави, да съдеи� ства за взаимното разбирателство и доверие, прия-
телство и добросъседско отношение и т.н. Вместо това управниците 
в България се поставиха в услуга на външни сили и вместо повиша-
ване на благосъстоянието на народа те го доведоха до хиперинфла-
ция, породила бедност, мизерия, глад, корупция и т.н.

7.3. Добросъвестно изпълнение на задълженията по междуна-
родното право
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Държавите участнички добросъвестно ще изпълняват своите 
задължения по международното право, както и тези задължения, 
които произтичат от общопризнатите принципи и норми на меж-
дународното право, така и тези обстоятелства, които произтичат 
от съответстващите на международното право договори и други 
отношения, участници на които се явяват.

……………
Българската държавност след 1990 г. следваше да се изгради 

така, че да осигури осъществяването на своите суверенни права, 
включително и правото самостоятелно да установи свои закони и 
административни разпоредби, съобразяване също така и с принци-
пите и нормите на международното право.

България следваше стриктно и добросъвестно да изпълнява 
всички свои задължения, произтичащи от принципите и нормите 
на съвременното международно право, включително и задължени-
ята, произтичащи от ратифицираните международни договори.

1.6. Несъответствие с Хартата за основните права на ЕС

Държавността в България не съответства и на един от наи� -но-
вите регионални международни актове, кои� то е задължителен за 
изпълнение от държавите-членки на ЕС, тъи�  като е неделима част 
от Лисабонския договор .

Европеи� ският парламент, Съветът и Комисията тържествено 
прогласяват следния текст като Харта на основните права на ЕС.

Преамбюл

…………….
Съюзът поставя човека в центъра на своята деи� ност, като уч-

редява гражданство на Съюза и създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие…
(за съжаление България не изпълнява това задължение, като от 
1990 г. обикновените българи, които са огромната част от населе-
нието не са „в центъра“ на политиката на държавата, а са в пери-
ферията на грижите от страна на правителствата и са изпаднали в 
мизерия, глад, корупция и т.н.)

Настоящата Харта потвърждава отново правата на човека, кои-
то произтичат по специално, от общите за държавите-членки кон-
ституционни традиции и международните задължения…
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(в България почти всички права на българите, произтичащи като 
задължение за държавата, от общите принципи и норми на между-
народното право и от ратифицираните универсални и регионални 
международни договори не се спазват.)

ДЯЛ І 
ДОСТОЙНСТВО

Чл. 1 – човешко достои� нство
Чл. 2 – право на живот
Чл. 3 – право на неприкосновеност на личността
Чл. 4 – забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизител-

но отношение или наказание
Чл. 5 – забрана на робството и на принудителния труд

(Съгласно съществуващата държавност, човешкото достои� нство на 
обикновените българи е смачкано, правото на живот и неприкос-
новеност на личността не е гарантирано, допуска се нечовешко и 
унизително отношение, а често срещано явление е принудителния 
труд и новите форми на робство.)

ДЯЛ ІІ 
СВОБОДИ

Чл. 6 – право на свобода и сигурност
Чл. 7 – зачитане на личния и семеи� ния живот
Чл. 8 – защита на личните данни
Чл. 9 – право на встъпване в брак и право на създаване на семеи� -

ство
Чл. 10 – свобода на мисълта, съвестта и религията
Чл. 11 – свобода на изразяване на мнение и свобода на инфор-

мация
Чл. 12 – свобода на събранията и сдруженията
Чл. 13 – свобода на изкуствата и науките
Чл. 14 – право на образование
Чл. 15 – свобода при избора на професия и правото на труд
Чл. 16 – свобода на стопанската инициатива
Чл. 17 – право на собственост
Чл. 18 – право на убежище
Чл. 19 – защита в случаи�  на принудително отвеждане, експулси-

ране и екстрадиран
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(Държавността не е насочена към гарантиране на свободата и си-
гурността на българските граждани, не се допуска свободното изра-
зяване на мнението, доброто образование е недостъпно за всички, 
тъи�  като е много високо платено, като цяло свободите, предвидени 
от международното право са ограничени, особено по политически 
причини не се представят на обикновените българи.)

ДЯЛ ІІІ
РАВЕНСТВО

Чл.20 – равенство пред закона
Чл. 21 – недискриминация
Чл. 22 – културно, религиозно и езиково многообразие
Чл. 23 – равенство между жените и мъжете
Чл. 24 – права на детето
Чл. 25 – права на възрастните хора
Чл. 26 – интеграция на хора с увреждания

(Държавността на статуквото не допуска деи� ствително равенство 
между бедни и богати, тъи�  като те уж са равни, но някои (пари-има-
щите) са по-равни (затова са право-имащи). Пари-имащите и па-
ри-нямащите не са равни пред законите, тъи�  като правораздаване-
то до голяма степен е корумпирано според ЕК и др. международни 
институции и държави. Това се отнася до равенството въобще във 
всички области.)

ДЯЛ ІV
СОЛИДАРНОСТ

Чл. 27 – право на информиране и консултиране на работниците 
в предприятието

Чл. 28 – право на колективни преговори и деи� ствия
Чл. 29 – право на достъп до услуги за намиране на работа
Чл. 30 – защита при неоснователно уволнение
Чл. 31 – справедливи и равни условия на труд
Чл. 32 – забрана на детския труд и защита на работещите мла-

дежи
Чл. 33 – семеен и професионален живот
Чл. 34 – социална сигурност и социална помощ
Чл. 35 – закрила на здравето
Чл. 36 – достъп до услугите от общ икономически интерес
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Чл. 37 – опазване на околната среда
Чл. 38 – защита на потребителите

(Солидарността във всички области е ограничена, а децата, младе-
жите и др. категории българи не са защитени съгласно междуна-
родното право.)

ДЯЛ V
ГРАЖДАНСТВО

Чл. 39 – право на гражданите да избират и да бъдат избирани в 
изборите за Европеи� ски парламент

Чл. 40 – право на гражданите да избират и да бъдат избирани в 
общинските избори

Чл. 41 – право на добра администрация
Чл. 42 – право на достъп до документи
Чл. 43 – Европеи� ски омбудсман
Чл. 44 – право на петиции
Чл. 45 – сводно движение и пребиваване
Чл. 46 – дипломатическа и консулска защита

(Съгласно съществуващото статукво правата на българските граж-
дани са силно ограничени, особено по икономически и политиче-
ски причини.)

ДЯЛ VІ
ПРАВОСЪДИЕ

 Чл. 47 – право на ефективни правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес

Чл. 48 – презумпция за невинност и правото на защита
Чл. 49 – принципи на законност и пропорционалност на престъ-

плението и наказанието
Чл. 50 – право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти 

за едно и също престъпление
(Правосъдната система в България според ЕК е наи� -корумпираната 
в ЕС повече от 10 години, поради което е невъзможно да има спра-
ведлив съдебен процес и справедливо съдебно производство.)
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ДЯЛ VІІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА 

ХАРТАТА

Хартата за основните права на ЕС е съставна част на Договора 
от Лисабон и е правно обвързваща, т.е. юридически задължителна 
за всички държави-членки на ЕС (т.е. включително и за България), 
считано от датата на влизането му в сила на 1-ви декември 2009 г.

Хартата е документ, кои� то формулира правата, свободите и 
принципите, признати от ЕС.

Като цяло, обобщаващо може да се приеме извода, че държав-
ността на статуквото от 1990 г. насам е насочена към грубо наруше-
ние на правата и свободите на обикновените български граждани, 
което се вижда от създадените условия, при които те живеят – ми-
зерия, глад, безработица, корупция и т.н.

2. Каква трябва да бъде държавността в България 
съгласно съвременното международно право?

От анализа на наи� -значимите международни актове, произти-
ча, че от създадената държавност на статуквото грубо е нарушено 
общото международно право, тъи�  като от произтичащите за Бъл-
гария международни задължения, умишлено от управляващите в 
държавата не се съблюдават почти всички международноправни 
изисквания, като напр.:
–  Не се насърчава социалния прогрес и не се подобряват услови-

ята на живот за българските граждани (съгласно Преамбюл на 
УООН);

–  Не се допуска развитие съгласно принципите на равноправие и 
самоопределение (според чл. 1, т. 2 от УООН);

–  Не е повишено жизненото равнище и осъществен социален и 
икономически прогрес (в съответствие с чл. 55, б. „а“ от УООН);

–  Не се спазват правата на българите (съгласно чл. 55, б. „в“ от 
УООН);

–  Не се изпълняват добросъвестно задълженията, произтичащи 
от принципите и нормите на международното право (в съответ-
ствие с Декларация за принципите на МП);

–  Не се дава възможност на всеки българин да може да упражни 
правото си на собственост (според чл. 17 от ВДПЧ);
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–  Не се гарантира никои�  да няма право да извършва деи� ствия, на-
сочени към ограничаване или унищожаване на правата на бълга-
рите (съгласно чл. 30 от ВДПЧ, чл. 5 от МПИСКП, чл. 5 от МПГПП);

–  Не е гарантирано в България правото на самоопределение (в съ-
ответствие с чл. 1 от МПИСКП, чл.1 от МПГПП);

–  Ограничаване на правата само съгласно закона (според чл. 4 от 
МПИСК);

–  Отнемането на правата на българите е допустимо (в съответ-
ствие с чл.5 от МПИСК);

–  На всеки българин не е признато правото на труд (според чл. 6 от 
МПИСКП);

–  Всяко българско семеи� ство има право да му бъде предоставена 
от държавата възможно наи� -пълна защита и помощ особено за 
възпитаването и издръжката на децата (съгласно чл. 10, т.1 от 
МПИСКП и чл. 24 от МПГПП);

–  На практика не е признато правото на всички българи да бъдат 
защитени от глад от държавата, (в съответствие с чл. 11, т. 2 от 
МПИСКП);

–  България следва да гарантира и признае пълното право на всич-
ки българи да постигнат наи� -доброто състояние на физическо и 
душевно здраве (според чл. 12 от МПИСКП);

–  В България задължително следва да зачитат и гарантират граж-
данските и политическите права на българските граждани без 
дискриминация (в съответствие с чл. 2 от МПИСКП);

–  Правото на живот е присъщо на всеки българин и би следвало да 
се гарантира със закон (според чл. 6 от МПГПП);

–  В България не следва да се допускат мъчения, жестоко третира-
не, безчовечни наказания на различни нива (съгласно чл. 7 от 
МПГПП);

–  В България следва да се спазва забраната за не допускане на но-
вите форми на робство, търговия с роби-предимно жени и деца (в 
съответствие с чл. 8 от МПГПП);

–  Необходимо е да се гарантира всички българи да са равни пред 
съдилищата (според чл. 14 от МПГПП);

–  Необходимо е всички български граждани да имат право на спра-
ведливо и публично разглеждане на делата (в съответствие с чл. 
14 от МПГПП);

–  В България следва да се уважава държавния суверенитет относ-
но свободата и правото на самостоятелно развитие на политиче-
ски, икономически, социални и културни системи (според т. 1 на 
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Заключителния акт на СССЕ);
–  Управниците на България не трябва да позволяват намеса във 

вътрешните и�  работи от други държави (съгласно т. 6 на Заклю-
чителния акт на СССЕ);

–  Държавите участнички трябва да уважават правата и основните 
свободи на българските граждани (в съответствие с т. 7 на За-
ключителния акт на СССЕ);

–  Държавите участнички трябва да уважават правото на българ-
ския народ, да се разпорежда със своята съдба, съгласно деи� ства-
щите норми на международното право (според т. 8 на Заключи-
телния акт на СССЕ);

–  В България трябва всички задължения да се осъществяват в съ-
ответствие с общопризнатите принципи и норми на междуна-
родното право (според т. 10 на Заключителния акт на СССЕ);

–  Правата и свободите на българските граждани следва да се по-
ставят в центъра на деи� ностите на България (съгласно преамбюл 
на ХОПЕС);

–  За нарушени права и свободи българските граждани имат право 
да се обръщат с петиции до Европеи� ския парламент (в съответ-
ствие с чл. 44 от ХОПЕС);

–  Българските граждани, намираи� ки се на територията на държа-
ва, в която България няма дипломатическо и консулско предста-
вителство имат право да бъдат защитени от дипломатическите и 
консулските представителства на другите държавите-членки на 
ЕС ( съгласно чл. 46 от ХОПЕС) и др.

В България властимащите следва изцяло да съобразят държав-
ността с всички международноправните задължения, които произ-
тичат от анализираните по-горе международни актове.

Необходимо е изграждането на нова държавност, съответства-
ща на всички изисквания на съвременното международно право, 
която да бъде насочена преди всичко към създаване на справедли-
ва социално-икономическа организация на обществото и урежда-
не на обществените отношения, ръководството на вътрешните и 
външните процеси във всички области единствено съблюдаваи� ки 
добросъвестно поетите международни задължения и интересите 
на България и населението.

Държавността в България би трябвало да се доближава до дър-
жавността в социалната държава – т.е. осъществявано в деи� стви-
телно социална държавност.

Социална държавност може да бъде изградена и да съществува 
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само в деи� ствително (не на хартия) социална държава. Напр., Бъл-
гария според преамбюла на деи� стващата Конституцията е право-
ва и социална държава, но само на хартия, тъи�  като на практика се 
оказва, че не е нито правова, нито социална, защото обикновените 
българи десетилетия наред, живеят в мизерия, безработица, глад, 
корупция и т.н., а законодателството не се прилага по отношение на 
богоравните, пари-имащите.

Социалната държава (на англии� ски Welfare state, на немски 
Sozialstaad – буквално държава на всеобщото благоденствие) е со-
циално-икономическа концепция, съгласно която държавата защи-
тава развитието на икономическото и социалното благополучие. 
Тя представлява обществена система във формата на механизъм за 
справедливо преразпределение на обществените блага, така че все-
ки българин да има достоен стандарт на живот.

Понятието „социална държава“ за пръв път е употребено през 
1850 г. от Лоренц фон Щеи� н, според кои� то социалната държавата 
трябва да способства икономическия и обществения прогрес на 
всички свои граждани.1

Концепцията за социалната държава, изразява още през 19-ти 
век пруския държавен социализъм, чрез кои� то канцлера Ото фон 
Бисмарк тушира претенциите към властта, и през 1871 г. Германия 
става първата държава, в която се въвежда задължително общест-
вено осигуряване и в която се разработват нормативни актове ре-
гламентиращи дружественото застраховане срещу злополука на 
работниците.

Скандинавският социален модел също така трябва да се проучи 
и от него да се вземе наи� -прогресивното, приложимо в България 
– напр. хуманизъм, уважение на правата на индивида, отговорност 
пред нацията и национална привързаност, и т.н.

Следва да се има предвид, че исторически са се развивали ня-
колко типа социални държави.

Първият тип социална държава – това са първичните социални 
държави, които са осъществявали функции, свързани със социал-
ното осигуряване, социалната защита, държавното здравеопазване 
и образование и др., на които правната основа е наличието на со-
циален бюджет и специализирани социални структури. В това от-
ношение могат да бъдат разграничени три етапа: социален; правен 
и социални услуги и заетост.
1  Штейн Л., История социального движения Франции с 1789 г., Спб. : Тип А.М.Ко-
томица, 1872.с.ХХVІІІ
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Вторият тип социална държава – държава на социалните услуги 
и свързан с активна социална политика за създаване на комфорт-
на жизнена среда, удоволетворяване на социалните потребности и 
др. Социалната държава е субект, удоволетворяващ социалните по-
требности на отделния човек и служи на обществото.

Третият тип социална държава – държавата на всеобщото бла-
годенствие на всички граждани, която се стреми до достигане на 
равенство на високо равнище на живот и е свързано с осъществя-
ването на такива функции за включване в държавния бюджет на 
застрахователни фондове, тотално справедливо разпределение на 
доходите, стимулиране на социалната ориентация на икономиката 
и др. Главната особеност на този етап е появата на социална функ-
ция на държавата и провеждането на социална политика.

Четвъртият тип социална държава – е деи� ствителното форми-
ране на изцяло социална държава, в която съвпадат социалните 
цели и механизмите за тяхното постигане, развиват се основните 
принципи на социалната държава, реализация на основните функ-
ции и др.

Имаи� ки предвид деи� ствителното състояние на българската 
държава и държавност, трябва много внимателно да се проучат 
всички съществуващи и приложими цели и принципи и да се раз-
работи дългосрочна концепция за изграждането на България, като 
социална държава със социална държавност.

При изграждането на социален модел в България е необходимо 
да се избере всичко наи� -прогресивно от водещите социални държа-
ви в света и творчески да ги приложи съобразно националните ни 
особености в българския социален модел.

Напр., следва да се вземат предвид положителните елементи 
от определението на държавата на всеобщото благоденствие на 
социолога Томас Маршал, считащ, че тази държава трябва да бъде 
съчетание на демокрация, икономическо благосъстояние и капита-
лизъм.1 В подобен модел националното богатство се преразпределя 
между гражданите, които независимо от размера на техния доход, 
получават като безплатна услуга средно или висше образование, 
здравеопазване, а социално слабите – социална помощ.

В България следва да се има предвид и Концепция за социално-
то партньорство в обществото, като напр.:
1  Mаrshall T.H., Sitizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge |Eng: Univer-
sity Press, 1950|.Print, p. 12
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–  Трябва ли да участват българските работниците във вземането 
на решения, и чрез акционирането на капитала и участие в пе-
чалбите. Следва ли да получават семеи� ни добавки, помощ в соци-
ално жилищно строителство, гарантиране на минимална запла-
та, социално осигуряване и т.н.;

–  Задължителни задачи на държавата са – засилване на инвести-
циите в науката, изследователската деи� ност, в образованието и 
преквалификацията, подпомагане на придобиването на жилищ-
на собственост, пенсионна реформа и др.;

–  Социалното пазарно стопанство следва да бъде ориентирано към 
свързване с постигането на икономическа ефективност, съответ-
стваща на стремежите на цялото общество и др.;

–  Гарантирането на социална защита, осъществявана чрез про-
грамния подход и др.;

–  Задължително реализиране на програми в различни области – 
демография, лично потребление, безработица, заетост, здравео-
пазване, социално подпомагане, образование, преквалификация, 
екология и др.

Голям проблем за България е осигуряването на финансови ре-
сурси, като следва да се отбележи, че и другите ресурси (напр. при-
родни, кадрови и др.) също са ограничени.

Какво е необходимо задължително да се осигури първоначално:
–  Осигуряването на нормативна база;
–  Осигуряване на необходимата обществена среда за функциони-

ране на икономиката – напр., обществен ред, защита от аварии, 
борба с престъпността и сивата икономика и др.;

–  Защита на конкуренцията – осигуряването на условия за иконо-
мическа ефективност и др.;

–  Справедливо разпределение на доходите и националното богат-
ство – задоволяване на жизнените потребности на всички слоеве 
на населението, избягване на напреженията в социалния и поли-
тически живот и др.;

–  Стабилизиране на икономиката – упражняване на регулативния 
контрол върху заетостта, инфлацията, доходите, стимулиране на 
икономическия растеж и др.

В България следва да са налице необходимите основни при-
знаци на социалната държава, тъи�  ката изграждането на социална 
държава е не само политически и икономически процес, но и нрав-
ствен, изискващ „човешко измерение“. Основните признаци са:
–  Демократична организация на държавната власт;
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–  Високо нравствено ниво на гражданите и преди всичко на длъж-
ностните лица на държавата;

–  Развитие на правовата държава;
–  Наличието на развито социално законодателство;
–  Високо ниво на икономическо развитие на държавата, което поз-

волява преразпределението на доходите на населението;
–  Социално ориентирана структура на икономиката;
–  Формиране на истинско гражданско общество;
–  Разработване от държавата на различни социални държави;
–  Утвърждаване на целите на държавата, които да осигурят на все-

ки достои� ни условия на живот и социална защита и равни начал-
ни условия за самореализация на всяка личност;

–  Социална отговорност пред гражданите и др.
Българската социална държава следва да осъществява следни-

те функции:
–  Безгранична помощ на социално незащитените слоеве на населе-

нието (безработни, пенсионери, инвалиди и др.);
–  Постепенно премахване на безработицата;
–  Ограничаване на корупцията на всички нива;
–  Премахване на бедността и мизерията;
–  Помощ на младите предприниматели и на всички нуждаещи се 

българи др.
В България преди всичко е необходимо да бъдат създадени ус-

ловия за създаване на социална държава като напр.: създаването 
на основи на социална икономика; формирането на истинско граж-
данско общество (а не на формално с подставени лица); изгражда-
нето на необходимите основи за социално развитие на обществото; 
утвърждаване на нравствените основи; гарантиране упражняване-
то на правата на човека; усъвършенстване на гаранциите на основ-
ните икономически права и др.

За да бъде в България изградена социална държавност е необ-
ходимо:
–  Създаването на мощна социално-икономическа база;
–  Постепенно изграждане на висок стандарт на живот на обикно-

вените българи;
–  Създаването на огромна „средна“ класа в социалната структура 

на българското общество;
–  Постепенното постигане на висока обща култура, включваща и 

повишаването на правната култура на обикновените българи;
–  Създаването на развито гражданско общество;
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–  Деидеологизация на обществото и държавността и др.
Това са основните изисквания, които ако не бъдат реализирани 

в България абсолютно нищо не може да се промени.
Като се има предвид посоченото до тук, може да се приеме, че 

тъи�  като държавността на статуквото грубо нарушава принципите 
и нормите на международното право и е необходима цялостна про-
мяна.

Държавността в България, трябва да бъде израз на справедлива 
социално-икономическа и политическа организация на общество-
то, осъществявана от система от държавни органи, имащи суверен-
на, публична власт над територията и населението, осигуряващи 
справедлив правов и социален ред, посредством управляването на 
обществените отношения, както и вътрешните и външните функ-
ции на държавата във всички области в полза на държавата и на 
всички български граждани.
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Глава ІІІ.

Необходимост от промяна на държавността в 
България

За да се изясни, защо трябва да се промени държавността в 
България, е необходимо да се уточни главно въпроса, защо държав-
ността не е в съответствие с международното право, което налага 
неи� ната промяна и др.

1. Защо е необходимо промяна на държавността в 
България

Сегашната държавност, изразяваща циментираното статукво е 
необходимо да се промени, защото тя не е създадена да деи� ства в 
интерес на обикновените български граждани, а е създадена, за да 
обслужва интересите на властимащите и гравитиращите около тях 
анализатори, говорители, васали и слуги.

Ефективната смяна на държавността (на статуквото) желаят 
почти всички слоеве на българската общност и всички обикновени 
граждани, които не са обвързани под някаква форма (на хранилка-
та) с управляващата класа, олигарсите, системните партии и други-
те привърженици на сегашното статукво.

Мнозинството от обикновените български граждани и редица 
чуждестранни наблюдатели считат, че от 1990 г. насам е създадена 
държавност на системата защитаваща интересите на статуквото, а 
не на народа. Напр., актрисата И� оана Буковска-Давидова счита, че 
политическата система трябва да се смени изцяло – всички деи� ст-
ващи политици. Тези хора не оправдаха очакванията и доверието 
ни през последните 30 години. Чуждите наблюдатели посочват, че 
в момента България е по-зле, отколкото преди прехода…. .1

Промяната след 1989 г. настъпи вследствие на активните деи� ст-
вия на част от точно този така нар. партиен елит „големци“, „черве-
ни барони“ или други партии� ни „богаташи“, които проявиха гъвка-
та си ориентация, за да запазят богатствата си по време на нововъз-

1  В. Златна възраст, Политическата система у нас трябва да се смени изцяло, брой 
51 (269), 20 декември 2019 г.
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никналата обстановка в държавите от Източна Европа (наричащи 
се социалистически, а от запада комунистически държави).

Те взеха властта, адаптираха се и се присъединиха към така нар. 
западна неолиберална демокрация – т.е. световна финансова система.

В тази връзка д-р Петер Бахмаи� ер от Института за източна и 
Югоизточна Европа констатира, че при изпълнение на Стратегията 
„Ран-Ът“ „бившият комунистически елит участваше в неолиберал-
ните проекти и става част от международната финансова система“.1

В процеса на приватизация от всички управляващи по ред в раз-
личен размер се разпродават на безценица над 5 200 предприятия 
и други държавни активи, които възлизат според Световната банка 
в края на 1990 г. на стои� ност над 580 милиарда лева.

Планът „Ран-Ът“ не засегна изобщо традиционните олигарси, 
като в същото време в България се родиха още няколко десетки 
хиляди нови милионера, които общо съставят сега около 2–3% от 
населението (според БНБ те са над 170 000).

Според икономиста – нобелист Джоузеф Стиглиц, българските 
управляващи и техните помощници, оправдаваи� ки се с изисквания-
та и особено с наложените „условия на МВФ“, вместо да продават 
държавните предприятия, по скоро подаряват енергии� ните, водни-
те, транспортните и телекомуникационните компании на своята 
страна „Да можехте да видите как светват очите им пред перспек-
тивата да получат 10 % комисионна по сметка на швеи� царска банка 
срещу смъкване на националните активи с няколко милиарда“2.

Ето защо в държавната хазна са влезли официално само някол-
ко десетки милиарда лева (от държавни активи за около 580 млд. 
лв. – според Световната банка към 1990 г.).

Следва да се има предвид, че съществуващата държавност на 
статуквото е напълно изградена под влиянието на външни сили и 
инспирирането от тях на различни фактори за въздеи� ствие върху 
олигарсите и управляващата класа..

Така в противоречие с нормите и принципите на международ-
ното право българските управници не укрепиха държавата и дър-
жавността, а постепенно разбиха икономиката на България, и тя 
попадна в хиперинфлация и принудиха огромното мнозинство от 
обикновени българи да живеят в мизерия, глад, безработица, ко-
рупция и т.н.
1  Бахмайер П., От Втория към Третия свят. (Преходът от държавен социализъм 
към неолиберализъм (1989–2008), Сп. Понеделник, Година ХІ (7–8), стр. 30
2  Цеков В., Убийци с куфарчета//www.bogonair.bg,Mart 2011
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За да бъде държавността в България в съответствие със съвре-
менното международно право, следва да се подмени държавността 
на статукво в съответствие с изискванията на общите принципи и 
норми на международно право и съгласно ратифицираните между-
народни договори.

Държавността в България бе изградена така от управляващата 
класа още през 1990 г., като вместо да развива приятелски отноше-
ния с другите държави на принципа на равенството – наведоха се 
ниско и уж сами поискаха от Търговската камара на САЩ да състави 
план, в кои� то бе предвидено не плавното преминаване към пазарна 
икономика, а шоково разбиване инфраструктурата на България.

С тези деи� ствия на българските управници, за да бъдат приети 
от световния финансов елит, цялостно и окончателно нарушиха 
принципа на международното право за самоопределение на бъл-
гарския народ. Народът бе „самоопределен“ без никои�  до го попита 
или да се интересува от неговите желания и интереси!

Концентрираният израз на създадената държавност налагаше, 
българският народ да бъде манипулиран така, че да повярва в за-
дължителното прилагане на нов шоков ред, за да ни приемат в за-
падния свят.

Веднага възниква принципният въпрос, защо в останалите дър-
жави в преход не бе приложена шокова терапия и защо държавност-
та на всички държави и сега създава условия за живот на своето на-
селение, което живее много по-добре от населението на България?

Новата държавност, създадена през 1990 г. съгласно Планът 
„Ран-Ът“, беше определена от външни сили, от други държави с ръ-
цете, чинно-поклонничеството и престараване от страна на българ-
ските управници, в пълно противоречие с международното право.

1.1. Каква е държавността в България и каква трябва да стане 
съгласно международното право

За да бъде държавността в България съгласно международното 
право ,не е трябвало да се приемат и осъществяват, определени не-
законосъобразни деи� ствия, под влияние на външни фактори, като 
напр.:
–  България като суверенна и независима държава не е била длъж-

на през 1990 г. да се съобразява с диктата на външни сили и дру-
ги държави, макар че тогавашните де-факто управници на дър-
жавата „уж“ сами са се подложили на него, с оглед запазване на 
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запазване на своите придобивки, като те са се присъединили 
към съществуващата световна финансова система (а от диктата 
известен като план „Ран-Ът“ са пострадали само обикновените 
граждани);

–  Държавността в България не е следвало да се съгласява и да до-
пуска разпродаването и раздържавяването на България чрез шо-
кова терапия;

–  В България не е следвало, умишлено да се създават условия, с 
които управляващите съзнателно са позволи на външни сили да 
се намесят във вътрешните и работи и да диктуват как да се раз-
продават държавните активи (но управляващите са се възполз-
вали от ситуацията и са ги продавали след обезценяване срещу 
10 процента комисионна);

–  В периода от 1990 г. до сега, държавността в България може да се 
определи не като равноправна, а като васална държавност;

–  Властимащите са били длъжни съгласно международното право, 
да създадат необходимата държавност, но умишлено не са я съз-
дали, а са се отнесли с неуважение и жестокост към българските 
граждани, както по отношение на упражняването на правата на 
човека, така и конкретно към правото на живот, правото на га-
рантиране на необходимото ниво на развитие и съществуване, 
правото на защита от глад и почти всички социално-икономиче-
ски и др. права на българите;

–  Управляващите умишлено са създали условия, при които е нару-
шен тотално социалния мир в държавата, с което е бил заплашен 
частично международния мир, сигурност и ред както в региона-
лен, така и в универсален мащаб;

–  Управляващи в България умишлено са позволили да се наруши 
международното задължение за добросъвестно изпълнение на 
поетите международно-договорни задължения, произтичащи от 
ратифицираните универсални е регионални международни до-
говор и от принципите на общото международното право, като са 
разработили и приели сегашното деи� стващо национално законо-
дателство и т.н.

За да бъде държавността в България във всяко едно отношение 
в съответствие със съвременното международно право е необходи-
мо тя да бъде приведена в съответствие с изискванията на наи� -зна-
чимите международни актове (Устава на ООН, МХПЧ и др.).

Обобщено може се приеме, че за България и българите като 
цяло произтичат международни задължения, които управлява-
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щите умишлено не са изпълнили, а са създали държавност на ста-
туквото и по-конкретно не са:
–  Насърчили социалния прогрес и подобрили условията на живот 

за българските граждани (Преамбюл на УООН);
–  Развили международните отношения съгласно принципите на 

равноправие и самоопределение на международното право, като 
са позволили груба намеса във вътрешните работи на България 
и диктат от външни сили, след което положението на българите 
рязко се е влошава съгласно Плана „Ран-Ът“, приет от Народното 
събрание през 1990 г. като Национална стратегия (чл. 1, т. 2 от 
УООН);

–  Повишили жизненото равнище и осъществили социален и ико-
номически прогрес, тъи�  като след приемането през 1990 г. на 
Националната стратегия за осъществяване на прехода, в чиято 
основа е заложен Плана „Ран- Ът“ държавата изпада в хиперин-
флация, а жизненото ниво рязко пада (чл. 55, б. „а“ от УООН);

–  Спазени правата на всички българите – особено на бедните (чл. 
55, б. „в“ от УООН и др.);

–  Изпълнили стриктно международноправното задължение, до-
бросъвестно да се изпълняват задълженията съгласно общите 
принципи и норми на международното право за просперитета на 
България и българските граждани (Декларация за принципите 
на МП);

–  Дадени възможности на всеки българин свободно да упражни 
правото си на собственост, и борба с огромната бедност, безрабо-
тица и т.н. (чл. 17 от ВДПЧ);

–  Съблюдавани разпоредбите, че никои�  няма право да извършва 
деи� ствия, насочени към унищожаване на правата на българите – 
не следва да се допуска точно обратното от всички управляващи 
партии (чл. 30 от ВДПЧ, чл. 5 от МПИСКП, чл. 5 от МПГПП);

–  Българите имат право на самоопределение (до сега управлява-
щите са се поставяли в услуга отразяващи интересите на външни 
фактори, сили и други държави, за да ни „самоопределят“ (чл. 1 
от МПИСКП, чл.1 от МПГПП);

–  Правата на българските граждани би следвало да се ограничават 
само съгласно закона (днес се допуска безогледното им наруша-
ване от всеки управляващ или човек със власт (чл. 4 от МПИСК);

–  Недопустимо е отнемането на правата на българите (в България 
то се осъществява постоянно от държавата, от партии, отделни 
групи или от отделни лица (чл.5 от МПИСК);
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–  Признато правото на труд и неговото гарантиране на практика 
(днес голяма част от трудоспособните граждани са безработни) 
(чл. 6 от МПИСКП);

–  Всяко българско семеи� ство има право да му бъде предоставена 
от държавата възможно наи� -пълна защита и помощ, особено за 
възпитаването и издръжката на децата (на практика български-
те семеи� ства почти изцяло не са защитени) (чл. 10, т.1 от МПИС-
КП и чл. 24 от МПГПП);

–  Признато е правото на всички българи да бъдат защитени от 
глад от държавата, но огромна част от българите, включително 
и всяко 4-то дете и всеки 2-ри възрастен гладуват ежедневно (чл. 
11, т. 2 от МПИСКП);

–  Признаване на всички българи пълното право да постигнат 
наи� -доброто състояние на физическо и душевно здраве (днес го-
ляма част от българите боледуват от 2–3 болести, включително и 
психически) (чл. 12 от МПИСКП);

–  България е задължена да зачита и гарантира гражданските и по-
литическите права на българските граждани без дискриминация 
(на практика правата редовно се нарушават по признак полити-
чески или други убеждения, социален произход и др.) (чл. 2 от 
МПИСКП);

–  Правото на живот е присъщо на всеки българин и би следвало да 
се гарантира със закон (на практика живота на българите може 
да бъде отнет произволно от всеки криминално проявен, по по-
ръчка – вече са станали над 150 неразкрити убии� ства) (чл. 6 от 
МПГПП);

–  Международно задължение на България е, да не се допускат мъ-
чения, жестоко третиране, безчовечни наказания на всички нива 
(чл. 7 от МПГПП);

–  Забрана на всички форми на робство, принудителен или задъл-
жителен труд (в България въпреки поетата доброволно забрана 
се допускат новите форми на робство, търговия с роби-предимно 
жени и деца, а на практика някои българи се заставят да извърш-
ват принудителен или задължителен труд) (чл. 8 от МПГПП);

–  Всички българи следва да са равни пред съдилищата (съгласно 
съществуващата съдебна практика някои са по-равни, след необ-
ходимото заплащане или чрез използването на политическо вли-
яние) (чл. 14 от МПГПП);

–  Всички български граждани имат право на справедливо и пуб-
лично разглеждане на делата, (български съд не е нито справед-
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лив, нито независим, нито безпристрастен) (чл. 14 от МПГПП);
–  Външните сили следва да уважават държавния суверенитет на 

България относно свободата и правото на самостоятелно разви-
тие на политически, икономически, социални и културни систе-
ми (т. 1 на Заключителния акт на СССЕ);

–  България не трябва да позволява на външни сили и други държа-
ви намеса във вътрешните и�  работи (т. 6 на Заключителния акт 
на СССЕ);

–  Всички външни сили и други държави задължително трябва да 
уважават правата и основните свободи на българските граждани 
(т. 7 на Заключителния акт на СССЕ);

–  Външните сили и другите държавите също така задължително 
трябва да уважават правото на българския народ да се разпореж-
да със своята съдба, съгласно деи� стващите норми на междуна-
родното право (т. 8 на Заключителния акт на СССЕ);

–  Управляващите в България трябва задължително да изпълня-
ват всички задължения, поети в съответствие с общопризнатите 
принципи и норми на международното право (т. 10 на Заключи-
телния акт на СССЕ);

–  Правата и свободите на българските граждани следва да се по-
ставят в центъра на деи� ностите на България, така както са пред-
видени за ЕС (преамбюл на ХОПЕС);

–  Българските граждани имат право да се обръщат с петиции до 
Европеи� ския парламент, когато са нарушени техните права (чл. 
44 от ХОПЕС);

–  Българските граждани, намираи� ки се на територията на държава 
не член на ЕС, в която България няма дипломатическо и консул-
ско представителство имат право да бъдат защитени от дипло-
матическите и консулските представителства на всички същест-
вуващи държавите-членки на ЕС (чл. 46 от ХОПЕС) и др.

Това са част от правата и свободите на българските граждани, 
за които те не само не са гарантирани, но дори и не са чували за тях. 
Затова, защото ако те бяха добре запознати с тях, вероятно щяха да 
имат желание и претенции те да им бъдат предоставяни ефектив-
но.

Животът показва, че в държави, в които се упражняват ефек-
тивно права и свободи, хората са щастливи, тъи�  като не предоста-
вянето на правата означава мизерия, в която се намира българския 
народ (напр. народите в скандинавските държави са наи� -щастли-
вите в света, защо държавите създават условия да не живеят бедно, 
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което означава, че правата и свободите са гарантирани).
В заключение следва да запитаме всички управляващи до сега, 

защо спрямо България и спрямо българските граждани не са из-
пълнени съществуващите международни изисквания за справед-
лива държавност в съответствие с международното право?

В България управляващите умишлено не са изпълнили почти 
нищо от международноправните задължения, които произтичат от 
анализираните по-горе международни актове, за да могат да уста-
новят статукво, съгласно което богатите да стават все по-богати, а 
бедните все по-бедни.

За да бъде държавността в България съгласно международно-
то право, трябва да се създаде справедлива социално-икономиче-
ска и политическа организация на българското общество, която да 
осъществява суверенна публична власт чрез система от държавни 
органи, осигуряващи справедлив правен и социален ред (обществе-
ните отношения следва да се уреждат в полза на всички българи), а 
също така да осигуряват осъществяването на вътрешните и външ-
ните функции на държавата във всички области в полза на държа-
вата и на цялата българска общност.

1.2. Защо българите не живеят в съответствие с изискванията 
на международното право

В България никога не е предоставяна възможност на население-
то да живее според изискванията за хуманен и достоен живот, съ-
гласно международното право, но от 1990 г. то живее при цинично и 
грубо нарушение и потъпкване на поетите международни задълже-
ния, произтичащите от ратифицираните международни договори.

До 1990 г. България не бе силно развита държава, но гравити-
раше около средно развитите европеи� ски държави, а вече около 
30 години неизменно (а от момента на влизане в ЕС повече от 10 
години е на последно място в ЕС) е между последните в Европа по 
икономическо развитие, бедност и корупция.

Трябва да се изяснят някои от главните причини, защо обикно-
вените български граждани не живеят достои� но, като народите в 
други държави – членки на ЕС, съгласно съвременното междуна-
родно право.

Каква е причината населението на България от 1990 г. непре-
къснато да намалява и от около 9 млн. българи в началото на 90-те 
години на миналия век сега вече са с няколко милиона по-малко, 
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като наи� -много са намалели българските граждани от българския 
етнос?

В България за сега българският етнос все още е наи� -голям, но 
експертите предполагат, че ако се топи със до сегашните темпове, 
след две поколения българите ще бъдат третия по брои�  етноси в 
държавата.

Защо обикновените българи според някои специалисти сега 
живеят наи� -зле по сравнени с всички предходни периоди, включи-
телно и когато България е била под чуждо владичество и не е съ-
ществувала на географската карта?

Много странно звучи факта, че периодът, през кои� то българите 
са живели около 500 години под турско иго, народът ни не е нама-
лял драстично, както след 1990 г. става точно така.

Според историците, в периода непосредствено преди падането 
на България под властта на османските завоеватели българското 
население възлиза на около 1,4 милиона души, а непосредствено 
след Освобождението българите-християни възлизат на около 2,4 
милиона.

Това на практика означава, че през турско робство, наред с жес-
токостите, управляващите са се отнасяли много по човечно към 
българския народ, от колкото българските управляващи след 1990 
г., които са създали само жестоки условия за частичен геноцид над 
българския народ, кои� то се е стопил с няколко милиона.

В началото на 20-ти век населението на България бързо се уве-
личава и достига до 4 милиона души. Съставът на населението в 
България през 1910 г. е 81 % българи, 10,7 % турци, 2,8 % роми, 1 % 
евреи и 4,5 % други – миграционни потоци гърци, турци и армен-
ски бежанци.

Държавата полага грижи за хигиената и здравето на население-
то, контролира се качеството на водата за пиене и миене. Бедните 
се лекуват в държавните болници безплатно.

Периодът 1918–1941 г. е свързан с остра икономическа криза, 
атентати, множество преврати и погазване на Търновската консти-
туция и законодателството като цяло.

Наи� -тежко е положението в света в периода на настъпилата 
през 30-те години на 20 –ти век – Голямата депресия (световна ико-
номическа депресия), която не подминава и България. След фалита 
на Братя Бъклови, хората масово започват да си теглят парите от 
банките, което налага увеличаване от БНБ на лихвения процент и 
предприемането на други мерки и изработване на Закона за защита 
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на влоговете.
Личните доходи, данъчните приходи, печалбите и цените спа-

дат, международната търговия спада с повече от 50 %, а безрабо-
тицата достига до 30 %. Последствията от кризата са наи� -големи 
в индустриализираните градове, строителството замира, а селата 
страдат от срив на земеделските продукти до 60 %.

На практика тогава са нарушени нормите на международното 
право в целия свят, не само в България, като всъщност български-
те управници нямат пряка вина за състоянието на българите през 
този период.

За да запази стабилността на българския лев през 1931 г. е уста-
новен валутен монопол, т.е. само БНБ разрешава отпускането на 
фирми и частни лица.

След Втората световна вои� на България попада в съветската 
сфера на влияние и през 1946 г. е преименувана на Народна Репу-
блика България, като през 1947 г. е приета нова конституция (из-
вестна като Димитровска), която е заменена през 1971 г. от друга 
конституция (известна като Живковска), уреждаща ръководната 
роля на БКП в обществото.

През цялото си съществуване от 1944 до 1989 г. НРБ е управля-
вана от БКП, формално подпомагана от БЗНС и ОФ.

Споровете за и против социализма продължават и сега.
Едни хора считат, че по време на известния като тоталитарен 

режим на Тодор Живков и партии� ната върхушка около него (около 
300 семеи� ства богопомазани), българското население макар и да 
живее скромно (но с ниски цени на дребно, липса на безработица, 
безплатно здравеопазване и образование и др. социални придобив-
ки) достига до 9 милиона души.

Други хора считат, че държавата е била затвор – лагери, ограде-
ни с телени мрежи и са осъществявани редица извращения /смя-
ната на имената на българските турци/, което не отговаря съвсем 
на истината, тъи�  като на практика това не бе насочено към целия 
български народ, а само по отношение на политическите опоненти 
на политбюро и се осъществяваше по нареждане на централното 
ръководство на БКП.

И в двете позиции се съдържат безспорни, определени истини 
за този период.

Ниски цени и други привилегии, за които жали наи� -много сред-
ния и бедния българин, са цените на храните, тока, водата, парното, 
петрола и др., безплатното здравеопазване, образование и др.
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Освен жестоките политическите преследвания (явно манипу-
лирани, неизвестни или скривани от народа), съществуваха и мно-
го ограничения за закупуване на определени вещи, като напр. не-
възможност за закупуване на лек автомобил (записване на ред и 
чакане до 15 години) и определени хранителни продукти, средните 
заплати варираха от 100 до 500 лв., само заплатите в Политбюро и 
гравитиращите около тях бяха в пъти по-високи и т.н.

На ноемврии� ския пленум на ЦК на БКП през 1989 г. Тодор 
Живков е освободен от постовете председател на Държавния съвет 
и генерален секретар на партията. Осъществен е десетоноемврии� -
ски вътрешнопартиен (т.нар. дворцов) преврат.

През м. ноември 1990 г. НРБ е преименувана на Република Бъл-
гария.

На 26 април 2000 г. Народното събрание приема Закон за обявя-
ване комунистическия режим в България за престъпен, като в чл. 2 
се изброяват десет обвинения, но това се отнася само към ръковод-
ството на БСП.

Това, което трябва да се подчертае, че в Закона изрично се по-
сочва, че само цялото ръководство на БКП, начело с Тодор Живков 
са отговорни за всичко станало в България.

Необходимо е обективно и безпристрастно да се уточни, че след 
1990 г. целокупно бяха наказани всички обикновени българи, неза-
висимо от идеите, които изповядват. Не бе потърсена отговорност 
на главните виновници, като почти всички станаха милионери.

За съжаление наказани от тях почти няма, наказан се оказа це-
лия български народ, включително и тези, които не носят отго-
ворност за приетите от ръководството на БКП решения – редовите 
членове на партията. След 1990 г., също като всички обикновени 
българи, те живеят в мизерия за разлика от червените барони и но-
воизлюпените според БНБ над 170 000 български милионера.

Всички обикновени българи се надяваха живота да стане по-до-
бър, някои наивно очакваха, че след като падането на режимът на 
Живков, тук ще стане раи� , като в държавите от Западна Европа.

През следващите години, след падането на режима на Живков, 
се осъществява шокова терапия, а след провеждане на политиче-
ски и икономически реформи (известни като период на прехода), 
оказали се унищожителни за икономиката и активите на България, 
както и за неи� ните обикновени граждани, които изпаднаха в бед-
ност, глад, корупция и т.н.

България, за да има висок стандарт на живот, следва да има кон-
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курентно производство и продукция, което да се купува от други 
държави. България не само няма такова производство, но и не про-
извежда почти нищо на конкурентно световно ниво.

Няма източноевропеи� ска държава, която да е направила тол-
кова безперспективна реформа на селското стопанство, след коя-
то България става вносител на всички плодове и зеленчуци, които 
преди това е изнасяла. Закрити и разрушени са също така и напои-
телни системи, траи� ни насаждения, ферми, стопанства, след което 
настъпи огромна безработица и т.н.

Възниква законно въпросът, защо управляващите в почти всич-
ки други държави в преход се съобразиха с изискванията на меж-
дународното право, а българската управляваща класа грубо погази 
принципите и нормите на международното право и лиши българи-
те от елементарни права и свободи и се престара да изпълнява по-
ръчките на международния финансов елит?

В резултат на нарушаване на изискванията на съвременното 
международно право България е в икономически колабс (хипе-
ринфлация), а българите лишени от почти всички права и свободи, 
вследствие на което:
–  Съществува огромна бедност и мизерия, ежедневно гладува вся-

ко 4-то българско дете и всеки 2-ри възрастен българин;
–  Съществува огромна безработица, по неофициални данни над 80 

% от работоспособното население;
–  Съществува огромна корупция, около 11 милиарда евро годишно 

според Групата на зелените от Европеи� ския парламент;
–  Заплатите и пенсиите са наи� -ниски в ЕС повече от десетилетие и 

др.
Съгласно поетите международни задължения управляващите 

България следваше да насърчават социалния прогрес, непрекъсна-
то да подобряват условията на живот и да предоставят на всички 
български граждани възможност за пълно упражняване на всички 
права и основни свободи.

2. Защо държавността в България не е в съответства с 
международното право

За да се даде ясен отговор е необходимо да се изясни, какво и 
как, по чие внушение българските управници са приели след 1990 
г. планове и стратегия и защо са подписали споразумения, които 
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противоречат на принципи и нормите на съвременното междуна-
родно право, довели България до икономическа катастрофа, която 
продължава и до днес.

2.1. В противоречие с международното право се поръчва и 
разработва Планът „Ран-Ът“ от българското правителство през 

1990

Българските управници под влиянието на външни сили през 
1990 г. участват в създаването на проект за унищожаване на дър-
жавните активи на България, грубо нарушават международното 
право и конкретно предвидените в чл. 1 на Устава на ООН „насър-
чаване на социалния прогрес, подобряване на условията на живот“, 
закрила на правата на човека и достои� нство на българина.

Мнозинството от обикновените българи и до сега не могат да 
проумеят, защо дългосрочно изпаднаха и се намира в това унизи-
телно състояние – бедност, мизерия, глад, безработица, корупция 
и т.н.

Планът „Ран-Ът“ е поръчан от правителството на Луканов, скри-
ваи� ки от българския народ замисъла на неговото съдържание и 
предназначение – в него са предопределени всички бъдещи проце-
си в икономическия и обществения живот – бедност, безработица, 
глад и т.н.

През м. август 1990 г. Планът „Ран-Ът“ е приет като Национална 
стратегия „Ран-Ът“ относно преминаването към пазарна икономи-
ка от Народното събрание единодушно.

Народните представители, управляващите и техните васали 
предварително са били запознати със съдържанието на Плана „Ран-
Ът“ и са знаели всичко, какво следва за държавата и за българския 
народ.

В отделни публикации се посочва, че лаи� тмотивът на Пла-
на-Стратегия е „Държавата е нищо, частната собственост и личната 
инициатива – всичко“.

Анализът на наи� -същественото от над 600 страници План-Стра-
тегия за преход към пазарна икономика, бележи началото на ико-
номическата разруха на България и изпадането на българите в ми-
зерия.

Докладът върху Проекта „Ран-Ът“
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Фондация на националната камара
1990

ДОКЛАД
върху проекта за икономически растеж и

прехода към пазарна икономика в България

подготвен от
Фондация на националната камара на САЩ

за Народна Република България

Ръководство и редактиране:
Ричард Ран, САЩ
Роналд Ът, САЩ

 
Глава 1

План за действие в България

……………
Елементи на плана
Планът за деи� ствие в България предоставя серия от основни 

препоръки за икономиката като цяло:
•  приватизация на средствата за производство и разпределе-

ние;
•  основна реформа на паричната, банковата и финансовата сис-

тема;
•  премахване на пречките пред стопанската инициатива;
•  провеждане на реформи в областта на социалното дело, окол-

ната среда и образованието.
……………....
За незабавно прилагане
•  Да приеме и започне приватизационна програма, включител-

но и на селското стопанство.
•  Да се започне основна парична реформа и да се позволи сво-

бодно обращение на чуждестранна валута.
•  Да се премахне контролът на заплатите и цените;
•  Да се вземат мерки за защита на наи� -бедните слоеве на насе-

лението от неизбежните трудности в преходния период.
•  Да се постигне съгласие относно основните принципи на да-
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нъчната реформа и размерите на данъците.
•  Да се приемат нужните промени в Търговския кодекс и зако-

ните за съвместни предприятия.
•  Да се реформира банковата система.
•  Да се промени конституцията, включително и да се приеме 

нова конституция.
•  Да се проведат широки законодателни реформи, за да се пре-

махнат пречките пред стопанската деи� ност, включително и 
пред деи� ността на чуждестранните инвеститори и външната 
търговия.

За прилагане в дългосрочен план
•  Да се проведат реформи в областта на околната среда.
•  Да се проведат реформи в областта на образованието.
……………

Приватизация
България трябва да приеме всеобхватна програма за привати-

зиране на своите повече от 2200 държавни предприятия, на земе-
делски стопанства и хилядите малки обекти в сферата на търговия-
та и обслужването … Приватизацията-процесът при кои� то предпри-
ятията и авоарите се прехвърлят от държавата към собственици и 
ръководители от частния сектор.…

Данъчна политика
Съществуващата българска данъчна система не е пригодена 

към условията на свободната пазарна икономика.
……………
Парична реформа
Българската икономика се намира в период на сериозен упадък. 

Една от основните причини за него е използването на парична еди-
ница, която нито има стои� ностно покритие, нито е конвертируема. 
Следователно България по необходимост трябва бързо да предпри-
еме фундаментална парична реформа.

……………
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Глава 2
Основи и настоящо състояние на българската икономика

Състояние на икономиката
Макроикономически връзки
Баланс на плащанията
Финансова политика
Парична политика
Цени и заплати
Реформи на системата
Държавни предприятия в икономиката
Статут на сектора
Приватизация на държавните предприятия
Финансова дисциплина и управление на държавните предпри-

ятия
Реконструиране на губещи предприятия
Развитие на експорта
Преки чуждестранни инвестиции
Развитие на управлението
Енергетика
Селско стопанство
Финансов сектор
Обществен сектор
Пазарна икономика – цел на реформата
Основни насоки на предстоящите реформи за преход към пазар-

на икономика
Реформа на собствеността
Поземлена реформа и др.

Глава 3

Не се посочва нито заглавието, нито съдържанието (странно 
защо отсъстват всякакви белези за неи� ното съществуване)

Глава 4
Приватизация

България трябва бързо да приеме всеобхватна програма за при-
ватизиране на своите повече от 2200 държавни предприятия, на 
земеделските стопанства и хиляди малки обекти в сферата на тър-
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говията и услугите…
Програмата за приватизация би следвало да влезе в деи� ствие 

наи� -бързо, като вниманието бъде съсредоточено върху по-голе-
мите предприятия, които могат наи� -лесно да се приватизират, бла-
годарение на особеностите на тяхното производство, управление и 
печалба….

……………..

Глава 5
Парична реформа

……………..
„Шоковата терапия“ има очевидни предимства, но има и някои 

„жестоки“ страни… Главен недостатък е, че нерентабилните дър-
жавни предприятия, не разполагащи вече с лесно достъпни креди-
ти, са принудени да се освободят от част от трудовите си ресурси 
или изцяло да се закрият. Това води до стремглаво покачване на 
безработицата…

България изпитва и ще продължава да изпитва през следващите 
месеци, а може би и години, последиците от повишаване на безрабо-
тицата и спад в реалните доходи на голяма част от населението…

За щастие съществуват алтернативи на придвижване или към 
режима на книжни пари чрез незабавна „шокова терапия“, или по-
степенно реализиране на чист режим на книжни пари…

Глава 6
Банкови системи и пазари на капитали

… Ние препоръчваме да бъде приета незабавно по-нататъшна 
реформа на банковата практика, за да се създаде финансова инфра-
структура, която може по подходящ начин да подкрепи и стимулира 
пазарната икономика, при която активите са частна собственост, а 
спестяванията се инвестират доброволно.

Реформите трябва да се предприемат в рамките на широка ико-
номическа структура, в която активите са частна собственост и га-
рантира неприкосновеността на договорите.

По-нататъшната реформа трябва да включва приватизация на 
банките чрез продажба на акции на частния сектор…

Накратко, необходимо е България незабавно да превърне бан-
ковата система в частна собственост…
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Глава 7

Данъчна политика
Резюме
Съществуващата българска данъчна система не е пригодена 

към условията на свободната пазарна икономика……налагат се взе-
мане на бързи мерки, за да се премине към по-подходяща система…

Глава 8
Предложение за нова Конституция

Българският народ е в процес на обсъждане на създаването 
на нова Конституция. Този процес трябва да продължи колкото се 
може по-експедитивно. България спешно се нуждае от нова Консти-
туция както за вътрешни, така и за международни цели.

……………..

Глава 9
Смесени предприятия, чуждестранни инвестиции

Резюме
България прави решително усилие да реформира своите зако-

ни, управляващи частните чуждестранни инвестиции…
…………….

Глава 10
Външнотърговски структури

……………..
„Преходът на България към пазарна икономика изисква съз-

даването на всички условия за поощряване на частния бизнес, за 
гарантиране пълна свобода на инвестициите и за разширяване на 
приватизацията в голям мащаб“.

…………….
Всичко това обуславя целесъобразността на следните инициа-

тиви на Народното събрание и на изпълнителната власт в Бълга-
рия:

•  да се подновят преговорите със САЩ за получаване на статута 
на наи� -облагодетелствена нация;

•  да се подновят преговорите с МВФ и със Световната банка с 
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оглед членуване на България в тях;
•  да започне обсъждане с Изпълнителния комитет на Секре-

тариата на групата на 24-те за отпускане на специфични 
заеми от наличните фондове на 24-те, както и заеми, пре-
доставени от ЕБВР, заеми за проекти в рамките на приори-
тетите, които групата на 24-те прие за финансова помощ на 
България;

•  да се обсъдят със САЩ деи� ствия по отношение на включване-
то на България в Програмата за подпомагане на Източноевро-
пеи� ските демокрации за заеми от МБВР…

…………….

Глава 11
Стимулиране на предприемателството

Резюме
България има нужда от изграждането на законова, обществена 

и икономическа среда, която да насърчава деи� ността на частния 
бизнес и, конкретно, развитието на дребния бизнес…

Законодателното устрои� ство трябва да се установи по начин, 
признаващ правото на частната собственост и гарантиращ негова-
та сигурност (това включва разпоредби за правото на продажба и 
прехвърлянето на частна собственост)…

……………

Глава 12
Зона за свободна инициатива в България: „Хонгконг“ на Източна 

Европа

Резюме
Търсеи� ки нови пътища за развитие, България трябва да отдели 

особено внимание на създаването на зона за свободна инициатива 
от типа на Хонконг или Сингапур…

…………….
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Глава 13
Социално дело

Резюме
Непосредствена задача на реформата на социалното дело в Бъл-

гария е да позволи на страната да осъществи преход към пазарна 
икономика……През този период не може и да се мисли за запазване 
на досегашното жизнено равнище. То неминуемо ще спадне…

…Храната и основните стоки ще станат още по-трудно достъп-
ни. Наистина алтернативите на индексацията, която предлагаме, са 
болезнени, но ние считаме, че още по-недопустими ще бъдат резул-
татите от самата индексация.

…………….
Проблемът
Икономическата криза в България има мрачни последици вър-

ху системата за социално осигуряване. Предвижданията за безра-
ботицата са, че през 1991 г. тя ще обхване между 200 000 (според 
ЦРУ) и 470 000 (според Световната банка). Някои от българските 
експерти, с които разговаряхме, обаче, се страхуват от много по-ви-
соко ниво – около 1 000 000 души…

Проблемите на инфлацията и безработицата се усложняват още 
повече от „изтичането на мозъци“. Едно проучване на Института по 
социология показва, че повече от 100 000 от наи� -квалифицираните 
млади българи вероятно вече са напуснали страната. Тази цифра 
сигурно ще се увеличава със задълбочаване на кризата…

……………

Глава 14
Екологична политика

……………
Формулиране на проблема
България е изправена пред огромни проблеми, свързани с окол-

ната среда….
…………….

Глава 15

Също така напълно отсъства без заглавие и без съдържание
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Глава 16
Икономика на прехода

……………

Глава 17
Селско стопанство

Резюме
Българското селско стопанство притежава като потенциална 

възможност висока производителност, но понастоящем боледу-
ва от масова неефективност. По съображения за справедливост и 
ефективност е важно да се установи право на частна собственост…

При приватизацията на имуществото на съществуващите ко-
оперативи трябва да се признае законността на претенциите на 
първоначалните собственици на земята. Заедно с това трябва да 
се отчита и необходимостта от преминаване към ефективни съвре-
менни форми на производство.

……………

Глава 18
Енергетика, Полезни изкопаеми, Минно дело, Химическа 

промишленост

Резюме
Енергетика
За българската енергетика е характерна ограничената – поне за 

наи� -близко бъдеще наличност на местни енергии� ни ресурси с при-
емливо качество…

Полезни изкопаеми и минно дело
Голям проблем в областта на минното дело и полезните изко-

паеми е безуспешното, засега, търсене на значителни залежи от пе-
трол на сушата и в континенталния шелф, въпреки признаците, че 
такива залежи може би има…

Химическа промишленост
Българската химическа промишленост страда от прекалено-
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то наблягане върху производството на „готови“ химикали с ниска 
стои� ност, от производствени проблеми, дължащи се на остарели 
съоръжения, и от свръхцентрализация…

Минерални извори
България има над 500 минерални извора и около 130 минерал-

ни бани в Родопите, Западна България, в подножието на Пирин, в 
южните склонове на Средна гора и др.

……………

Глава 19
Туризъм

……………

Глава 20
Телекомуникации

……………

Глава 21
Машиностроене

……………

Глава 22
Електроника

……………

Глава 23

Няма наименование, но има съдържание (свързана е със застра-
ховане)

……………
Това е съдържанието на Плана „Ран-Ът“, кои� то през 1990 г. пре-

допредели настъпването на всички бъдещи процеси в икономиката 
(залага се стопанското, културното и духовното съсипване на бъл-
гарите) и обществения и социален живот на българина, която про-
мени изцяло обществения строи�  в България.
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Планът „Ран-Ът“ предвижда начин за прехода на България от 
планова към пазарна икономика, не е с плавен преход, а с шоков 
преход (България и обикновените българи още продължават да са 
под негативното въздеи� ствие на тази терапия с шок), с кои� то бяха 
нарушени принципите на международното право, а конкретното 
престъпление се състои в методите и средствата, заложени и при-
ложени за постигането на тази цел.

В редица публикации се споменава съществуването на таи� на 
„секретна глава“, която съдържа конспиративна теория относно съ-
ществуването на прикрити цели на Плана „Ран-Ът“(но в самия план 
такива текстове не присъстват).

В тези публикации също така се твърди се, че преходът е зами-
слен така, че българите трябвало да се стопят до 5 милиона (чрез 
водене на мнима социална политика, която да поддържа мизерно 
нисък стандарт довеждащ до изтребване на българите и масово 
емигриране, разпространяването на болести, зарази, аерозолни 
престъпления, причинявящи смърт на населението, насаждането 
на етническа нетолерантност и др.).

Вестник „Труд от 9 декември 2 000 г. публикува коментара на 
Георги Тамбуев за специалната-поверителна част от програмата 
„Ран-Ът“, според която започва българският Мирен преход към гро-
бищата. „Чета и косите ми настръхват…..Очаква се невиждан глад. 
Българинът все по-трудно ще се изхранва. На пазара ще се появят 
всякакъв вид ментета. Наи�  уязвимата част от населението – децата 
и възрастните ще получават тежки хипотрофични увреждания от 
системно недояждане….Мизерия, глад, болести, нищета – това про-
кобва поверителната част от плана Ран-Ът….“.

Александър Хаи� тов, син на Николаи�  Хаи� тов споделя, че план – 
стратегията съдържа „секретна част“, която била дадена на баща 
му от Андреи�  Луканов, в която се описвали „грабежите на прехода, 
ужасната безработица, изтичането на мозъци, проблеми със здра-
веопазването, корупцията.1

Политическа партия „Атака“ през 2013 г. посочва, че стратегия-
та „Ран-Ът“ цели „колонизирането и подчиняването на България на 
световната финансова върхушка, която след 1990 г. се устреми към 
разрушаване и завладяване на Източна Европа“2

1  Пенова Йоана, Николай Хайтов искаше да избие представителите във властта// 
168 часа, 30.12.2010 г.
2  „Атака“ с 96 страници програма „срещу колониалното робство“//Дневник, 
17.04.2013 г.
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Независимо, че не съществуват категорични доказателства, че 
съществува секретна глава, след анализа на Плана „Ран-Ът“ от съ-
ществуващите резултати, се разбира, че:
–  Съществуващата българска икономика следва да бъде унищоже-

на;
–  Приватизирани са около 5 200 държавни предприятия;
–  Държавата обедня с около 580 милиарда лева;
–  Води се мнима социална политика;
–  Поддържа се мизерно нисък стандарт на живот, при кои� то много 

българи не оцеляха, огромна част емигрираха от България, голя-
ма част от населението има здравословни проблеми;

–  Българската армия се стопи от 100 000 на 30 000, а се очаква да се 
стопи до 20 000 души;

–  Унищожени са всички социални завоевания на народа,;
–  Нацията едва оцелява, измира и се топи;
–  Народът е беден и мизерства;
–  Съществува огромна безработица;
–  Пазарът е пълен с ментета;
–  Нарастват темповете, с които намалява българския етнос /вече е 

под 5 милиона/, а след две поколения вече ще бъде трети етнос 
в България;

–  Корупцията е повсеместна, като вече повече от 10 години сме 
наи� -корумпираната и наи� -бедната държава в ЕС и т.н.

Продължава да съществува сериозно съмнение, че има „секрет-
на глава“, която се прикрива, тъи�  като преводачите (в съответствие 
със стоящите зад тях политически интереси) на Плана „Ран-Ът, 
обясняват, че уж „ поради голямата спешност са допуснали грешки“.

Вероятно е използван за прикритие фактът, че при бързане ви-
наги се допускат граматически, печатни и други дребни грешки, но 
не и такива, които биха обезсмислили съдържанието или част на 
определен документ от голяма важност, като напр., за да се скрие 
отсъствието на една глава са използвани евтини, но заблуждаващи 
четящия обикновен човек трикове, като напр.:
–  За да не бъде очебии� но отсъствието на една „секретна“ глава, от-

състват напълно – заглавие и съдържание на две глави – 3 и 15 (в 
предоставения текст на плана в Интернет);

–  За постигане на пълна заблуда на четящите доклада, множество 
глави са написани слято, за да не може да се разграничат главите 
една от друга. Това вероятно се прави с цел объркване и отвлича-
не на вниманието от отсъствието на „секретна“ глава;
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–  За още по-пълна заблуда „уж случаи� но“ е пропуснато наименова-
нието на определена глава и др.

При прочита остава впечатлението, че при превода докла-
да „Ран-Ът“ умишлено е манипулиран, за да заблуди четящите, че 
липсва нарочно една точно определена глава и др.

В плана официално се твърди, че българската икономика в ус-
ловията на пазарен принцип е предназначена да изхранва само 5 
милиона души, но експерти твърдят, че икономиката е била способ-
на да изхранва 20 милиона души.

Планът „Ран-Ът“ послужи първоначално като основа за унищо-
жаването на почти цялата икономика на България с приватизация-
та и продажбата на безценица и др. на над 5200 държавни предпри-
ятия, струващи около 580 милиарда лева, от които в държавната 
хазна влизат само няколко десетки милиарда лева.

2.2. Народното събрание в противоречие с международното 
право приема през м. август 1990 г. Стратегията „Ран-Ът“ за 

прехода към пазарна икономика с шокова терапия

Както бе отбелязано, след съставянето на правителството на 
Луканов, през м. март 1990 г. тои�  се обръща с молба към Търговска 
камара на САЩ да изготвят проект за начина, по кои� то България да 
премине към пазарна икономика.

След като екип от 22-ма специалисти от Националната търгов-
ска камара на САЩ, начело с Ричард Ран и Роналд Ът разработват 
„Проект за прехода към пазарна икономика и демократичен капи-
тализъм“ – план за промяна на обществения строи�  в България, пре-
допределящ промяна на всички бъдещи процеси в икономическия 
и обществения живот предопределя стопанското, културното и ду-
ховното съсипване на българите при прехода.

Планът „Ран-Ът“ е в основата на приетата през м. август 1990 г. 
Национална Стратегия за прехода към пазарна икономика на Бъл-
гария от Народното събрание. В пленарната зала на Народното съ-
брание, министър-председателя Андреи�  Луканов заявява: „Програ-
мата съдържа рационални елементи и от двете платформи – на БСП 
и СДС….

План-Стратегията „Ран-Ът“ е приет през м. август 1990 г. с еди-
нодушно и овации от Народното Събрание, като Национална стра-
тегия за прехода на България към пазарна икономика, която цели 
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преминаването на държавните активи в частни ръце, като се насър-
чават умишлено редица платени издателства и автори, ежедневно 
да втълпяват (промиват мозъците) на българите постепенното из-
дигане в култ – толерантността към насилието, садизма, предател-
ството и т.н.

Стратегията манипулира съзнанието и ориентира обикновени-
те българите към простащина, наглост, лъжа, измама, наркомания, 
безсрамие, доносничество и други пороци.

Формирана е консумативна психика на елементарен потреби-
тел и т.н., като всичко се извършва фалшиво по девиза „ЗАЩИТА НА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ“.

В явната част на Стратегията по отношение на прехода, кои� то 
трябва да се осъществи е записано цинично, че всичко ще бъде из-
вършено така, че „През този период не може да се мисли за запазва-
не на досегашното жизнено равнище“.

Съгласно Стратегията „Ран-Ът“, прилагана последователно 
от всички правителства бяха ликвидирани селското стопанство, 
промишлеността, транспорта (речен, морски и въздушен), воен-
но-промишления комплекс, телекомуникациите, атомната енер-
гетика и др.

Според публикациите на отделни експерти, от 1990 г. насам 
жертвите на Стратегията „Ран-Ът“ се изчислява на повече от 3 ми-
лиона души – измрели от мизерия и глад и над 1 милион емигранти, 
предимно млади хора и висококвалифицирани специалисти (което 
е истинско „изтичане на мозъци“).

Като последствие от прилагането на Стратегията са налице ог-
ромна безработица и корупция, в резултат на които съществува 
огромна мизерия и глад, въведени са нови данъци и такси, непре-
къснато покачване на цените и жестоко отношение към обикнове-
ните българи с безконтролно надписване на сметките за ток, вода, 
отопление и др.

В редица публикации се отбелязва, че на българският управлен-
ски елит му се плаща за създаване на съществуващото статукво, а 
също и получава възнаграждение затова, че прилага частичен гено-
цид, т.е. схема за частично изтребление на българите по икономи-
чески начин, като се довеждат до ръба на оцеляването.

На фона на това икономическо изтребление на българския на-
род, според данни на БНБ милионерите вече са над 170 000 и про-
дължават да стават все по-богати, а бедните да стават все по-бе-
дни.
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Очевидно е, че националните блага се разпределят неправомер-
но, предимно между ограничен кръг от 2–3 % богати, поради което 
делът на всеки е много по-голям. Така се постига прословутото по-
вишаване на жизнения стандарт в България, но само за милионе-
рите.

Вследствие на приложение на Стратегията, бе постигнат банков 
взрив, кои� то съсипа голяма част от българската икономика, не само 
с изброените щети, но и с нарушаване на задължителната ритмика 
между банки, производители и производители.

Проведената в съответствие със Стратегията парична реформа 
предизвика паричен взрив довел до:
–  Стихии� на инфлация на лева над 1 000 пъти;
–  Ограбване на личните средства на населението в размер на 10 

млрд. щатски долара;
–  Нахлуване в страната на чужди стоки и изгонване на нашите про-

изводители от собствените ни пазари;
–  Невиждан разцвет на спекула, корупция, престъпност и др.

Стратегията „Ран-Ът“ предвижда следните социални реформи:
–  Приложение на принципа на непризнаване на правата на бълга-

рите: право на жилище, образование, медицинско обслужване, 
чиста околна среда, почивки и отдих;

–  При прехода да се осигури само достатъчно храна, покрив над 
главата и елементарно медицинско обслужване и др.;

–  Да се премахне понятието „кооперативна собственост, принадле-
жаща на колектив от трудещи се“;

–  Да се изключи държавата от участие в икономиката на страната – 
следователно и в голяма степен в социалната сфера;

–  Върнаха се отдавна забравени болести: туберкулоза, сифилис и 
др. и се добавиха нови- СПИН, наркомания, свински грип, корона-
вирус и др.

В резултат на приложението на Стратегията възникват огромни 
проблеми със селското стопанство, особено след унищожаване на 
селскостопанската собственост (добитък, земя, сгради, оборудване 
и др.) и преминаването им в частни ръце.

Настъпват също така и огромни проблеми, свързани със загу-
бата на външните пазари и особено със загубата на традиционните 
стратегически пазари. На нови пазари е много трудно да се пробие 
и в момента (засега на външните пазари са пробили бялото сала-
мурено сирене, вината и още няколко артикула) .

Като резултат от приложението на Стратегията от 9.2 млрд. до-
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лара външен дълг към 1990 г., сега външният дълг на България на-
ближава около 50 млрд. долара.

Всеки сам следва да прецени до колко Стратегията „Ран-Ът“ е 
добре замаскиран унищожителен проект на държавата, уж „преход 
към пазарна икономика“.

При изпълнение от всички управляващи на Стратегията е нали-
це очевидно съсипване на икономиката на България и грубо нару-
шаване на правата и свободите на обикновените българите.

2.3. Несъответствия с международното право, произтичащи от 
Споразуменията с МВФ

Всички останали държавни активни се унищожават по време на 
втория етап на българското раздържавяване и преминаването им в 
частни ръце.

Вторият етап е свързан със сключването на споразумения меж-
ду България и МВФ, от които в резултат на съществуващата прак-
тика, се разбира, че в периода до 1999 г. осъществените реформи не 
съответстват на изискванията на международното право.

Официално МВФ е учреден през 1947 г. като междуправител-
ствена организация, с благородните цели, да осигури стабилност 
на международната парична система, да улеснява международната 
търговия, да създава условия за висока заетост и устои� чив иконо-
мически растеж, да спомага за намаляване на бедността в световен 
мащаб и т.н.

С течение на времето международните отношения и интереси 
се променят след като ТНК многократно забогатяват, а техните апе-
тити нарастват и оказват влияние върху развитието на междуна-
родните икономически и финансови отношения. Един от способите 
е, поставяне под зависимост на световния финансов елит, МВФ и др. 
международни финансови институции.

Под тяхно въздеи� ствие целите и функциите на МВФ, СБ и други-
те универсални международни финансови институции драстично 
се променят и придобиват според наблюдателите – неоколониален 
характер.

През 1950-те години МВФ вече договаря и поставя условия от-
носно кредитиране и заемането на средства.

Ролята на МВФ се променя из основи плаващите валутни кур-
сове след 1971 г., като се изместват към разглеждането на иконо-
мическите политики на страните с договори за заем с МВФ. Ролята 
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на МВФ става по-активна, тъи�  като ръководи вече икономическата 
политика на държавите-членки, а не осъществява само надзор над 
валутните им курсове.

Така напр., след структурни реформи в споразуменията, сключ-
вани между държави и МВФ за финансова помощ, по правило за-
почват постепенно да се предоставят от страна на МВФ траншове, 
които заробващо са свързани със спазването от държавите на за-
дължителни специфични обвързващи условия за тяхната икономи-
ка и воденето на точно определена от МВФ финансова политика.

Мнозина автори наричат водената от МВФ политика – неоко-
лониализъм, тъи�  като по този начин МВФ се използва от междуна-
родния финансов елит, за да прикрие вменяването на задължения 
(с пари-траншове) на слаборазвитите държави с ресурси (т.е. за от-
пускането на заем чрез сключване на споразумение).

Зловеща светлина върху деи� ствителното, таи� но развитие на 
света, в кои� то живеем хвърлят издадените на български език кни-
ги на Джон Пъркинс „Таи� ната история на американската империя“ 
и „Изповедта на един икономически килър“, в които тои�  описва ис-
тината за глобалната корупция и своето израстване от жертвого-
товен слуга на корпорацията (ТНК) до страстен защитник на онеп-
равданите1.

В книгите си от първо лице Пъркинс разкрива истината за гло-
балната корупция (осъществявана таи� но и подмолно от американ-
ските корпорации в тясно сътрудничество със Световната банка и 
Международния валутен фонд) и ужасяващия мащаб на игрите на 
властта и таи� ните на един нов феномен – зараждането на нова им-
перия, за която всички средства са позволени, а моралът е безвъз-
вратно остаряло понятие.

Потресаващо и много тъжно звучи изповедта на Джон Пър-
кинс (виж Интернет – Икономически убиец-таи� на империя), кои� -
то в своя монолог отбелязва, че „ Изградената през 50-те години 
на 20-ти век империя се нарича – корпорация (т.е. ТНК – организа-
ции на мегамилиардерите за икономическо управление на света), 
която създава нова класа – икономическите убии� ци…(деи� стващи 
посредством споразумения със СБ, МВФ и др.)… вместо да им по-
могнем ние вкарвахме тези държави в ужасно положение…бога-

1  Дж. Пъркинс, Тайната история на американската империя, С., изд. Изток-Запад, 
2007 г.
 Дж. Пъркинс, Изповедта на един икономически килър, С., изд. Световна библио-
тека, 2012 г.
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тите им граждани направиха много пари, а бедните станаха още 
по-бедни … създадена е много ефективна система, която предвиж-
да, че ако на края се провалим в една държава, тоест че нещата 
не се получават в полза на ТНК, след подкупите, шантаж и др. от 
икономическите убии� ци, се изпращат наемните – физическите 
убии� ци (чакалите), ако и те не успеят както стана в Ирак, накрая 
се използва армията за свалянето на правителства, убии� ство на 
президенти…ние създадохме мутантна, много хищна форма на ка-
питализъм… и т. н.“.

Икономическите реформи в България са тясно свързани с вли-
янието оказвано от МВФ, посредством сключените споразумения 
за заеми в периода 1991–2004 г., като между тях са сключени осем 
споразумения.

България стриктно е изпълнявала всички задължения и анга-
жименти, наложени и�  съгласно споразуменията, за да получи дого-
ворените траншове (заеми).

Според достъпните, публични данни споразуменията, сключе-
ни между България и МВФ за периода от 1990 г. до 2005 г. са :

ПЪРВОТО споразумение с МВФ е подписана на 25.02.1991 г. и 
е едногодишно, обхващащо периода от 15 март 1991 г. до 15 март 
1992 г., подписано от името на правителството на Д. Попов и пред-
вижда специални покупки на специални права на тираж за 279 
млн. и 60,6 млн. специални права на тираж (СПТ) по така нар. CCFF 
(Compensatory and Contingency Financing Facility), като компенсация 
за повишените разходи на България по внос на енергии� ни ресурси 
във връзка с персии� ската криза. Неговото предназначение е главно 
да се осигури внос на силно дефицитните течни горива;

ВТОРОТО споразумение също е сключено за една година от пра-
вителството на Ф. Димитров и започва да се изпълнява от 17 април 
1992 г. и предвижда покупката на 155 000 000 СПТ.

ТРЕТОТО споразумение е сключено на 11 април 1994 г. също 
за една година от правителството на Л. Беров и е в размер на 69 
700 000 СПТ;

ЧЕТВЪРТОТО споразумение е сключено за период от 20 месеца 
от правителството на Ж. Виденов на 19 юли 1966 г. и предвижда 
покупката на 400 000 000 СПТ, но е прекратено след получаването 
на първия транш от 80 000 000 СПТ;

ПЕТОТО споразумение е подписано на 11 април 1997 г. от слу-
жебното правителство на Ст. Софиянски и предвижда покупката на 
371 900 000 СПТ за период от 14 месеца. В рамките на това стабили-
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зационно споразумение се включва и ССFF в размер на 107 600 000 
СПТ;

ШЕСТОТО споразумение е сключено на 25 септември 1998 г. от 
правителството на И. Костов в размер на 627 620 000 СПТ;

СЕДМОТО споразумение е сключено на 27 февруари 2002 г. от 
правителството на С. Сакскобурготски за срок от две години в раз-
мер на 240 000 000 СПТ;

ОСМОТО споразумение е сключено на 6 август 2004 г. също така 
от правителството на Симеон Сакскобурготски също за срок от две 
години в размер на 100 000 000 СПТ.

Всички споразумения с МВФ, предвиждат, че финансовият заем, 
кои� то отпуска финансовата институция е обвързан със задължи-
телното спазване на определени специфични условия на икономи-
ческата и финансовата политика на България. В противен случаи�  
траншовете не се осъществяват.

С активната подкрепа на международните финансови инсти-
туции и главно от МВФ през 1989–1990 г. е формулирана страте-
гията на прехода на България към пазарна икономика. Основните 
елементи на тази стратегия, възприети от България са финансова 
стабилизация и промяна на институциите, на само на теория, тъи�  
като държавата изпада в хиперинфлация.

За съжаление никъде не могат да бъдат открити текстове на 
тези споразумения, за да се анализират и разбере, какви точно за-
дължения е трябвало да изпълни България срещу получаваните 
заеми.

Според автора на изследването „Международните финансови 
институции и българският експеримент“, първите споразумения 
между България и МВФ за периода 1991–96 г. остават в таи� на и не 
са публикувани никъде.

Какво точно е искала от България от международната финансо-
ва институция в замяна на кредите-траншове няма как да се изясни.

Освен в България, аналогичен анализ е направен в Словения, 
Сърбия и Унгария, които показват, че международните финансови 
институции са играели решаваща и често негативна роля в иконо-
мическата трансформация на тези държави през последните 25 го-
дини. Препоръките им са фокусирани около ограничаване на роля-
та на държавата в социалните плащания.

През 2007 г. България осъществява операция по предсрочно по-
гасяване на дълга си към МВФ, получен съгласно сключените спо-
разумения в периода 1991–2004 г.
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България като цяло е сключила различни видове споразумения 
с МВФ:
–  Стабилизационни споразумения;
–  Разширена финансова подкрепа;
–  Компенсационен и условен заем и др.

За разглеждания период ползва финансови ресурси от МВФ 
средногодишно около 627 млн. SDR и плаща средногодишно при-
мерно 25 млн. SDR лихва.

Според специалистите за България не е имало избор, била е 
фактически принудена и е трябвало задължително да приеме съ-
трудничество с МВФ.

ЗАЩО? Кои�  няма избор?
През 2010 г. отново се дискутира в държавата въпросът за 

сключване на договор за заем с МВФ. Тогава според известният ико-
номист Стив Ханке „България трябва да каже категорично „не“ на 
каквито и да е споразумения с МВФ.

2.3.1. Приватизация, проведена не в съответствие с международното 
право

Приватизацията в България след 1990 г. е осъществена при 
пълно потъпкване на принципите и нормите на съвременното 
международно право и конкретно на предвиденото в преамбюла 
на Устава на ООН задължение да се създадат условия на българ-
ския народ, при които може да се поддържа справедливост, на-
сърчаване на социалния прогрес и подобряване на условията на 
живот, както и насърчаване зачитането на правата на човека и ос-
новните свободи.

Защо например приватизацията в държавите от Централна и 
Източна Европа възприеха други хуманни модели на масова при-
ватизация, съчетани с различно съотношение с пазарна приватиза-
ция, при които те успяха да запазят своите икономики и да защитят 
правата на тяхното население в съответствие с международното 
право?

В Унгария, която е била със сравнително голям външен дълг, 
големите предприятия са приватизирани много изгодно в полза на 
държавата и народа от чуждестранни компании.

В Чехия се използва метода на ваучерите, като превръщат всеки 
гражданин в деи� ствителен акционер в кратки срокове.

Естония избира смесен (хибриден) модел, за да осигури както 
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чуждестранния капитал, така и даване на възможност на населе-
нието да бъде активен участник в раздържавяването (раздаване на 
безплатни ваучери на населението през 1994 г. и др.)

В Полша приватизацията се извършва на няколко етапа. Първи-
ят етап през 1990 г. при благоприятни условия се продават успешно 
малките и средните предприятия на гражданите и на първо място, 
на вече работещите в тях. На втория етап се продават изгодно голе-
мите държавни предприятия, при което се използват пет метода: 
пряка продажба предимно на чуждестранни инвеститори; продаж-
ба на работническо-мениджърски колективи; продажба на акции 
от предприятията на фондовия пазар; продажба на отделни активи 
или части от предприятия в ликвидация; ваучерна приватизация 
чрез инвестиционни фондове.

Българската приватизация протича чрез създаване на хи-
пер-инфлация, като са използвани наи� -тежките икономически 
условия сред страните от Източна Европа, породено по различни 
причини (напр. планирането при грубо нарушение на правата на 
българския народ, сриване на икономиката на държавата, унищо-
жаване на държавните активи, фалитът на 15 банки и икономиче-
ска катастрофа от 1996/1997 г. и др.).

България изпада в хиперинфлация, поради което управляващи-
те на 10 юни 1996 г. сключват Стабилизационни споразумения за 
паричен заем с МВФ и въвеждат Валутен борд, след което се раз-
делят с останалите държавни активи, тъи�  като в споразуменията 
е заложено изискването за ускорена приватизация на останалите 
държавни активи.

Приватизацията в България е преди всичко политически про-
цес с икономически последици, а истинското съдържание е – чрез 
приватизация частни лица да присвоят останалите „държавните 
средства и предприятия“, което ощетява държавата и народа при 
грубо нарушение на международното право. Целта на шоковата 
приватизация е, че кои� то от избраните успее, получава реалната 
политическа и икономическа власт.

В това отношение бе осъществена пълна и неправомерна при-
ватизация на държавната и др. собственост в България:
–  100 % приватизация на всички 2200 предприятия на държавната 

индустрия;
–  Приватизирани бях наи� - печелившите от стратегическите на-

правления – енергетика, транспорт, комуникации, експлоатация 
на природните ресурси и др.;
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–  100 % приватизация на търговия, тоест приватизация на всички 
около 13 000 обекта и др.

Приватизацията унищожи материалната база на цялата индус-
трия, на селското стопанство, на стратегическите направления и 
др.

Голяма част от предприятията бяха умишлено спрени да рабо-
тят, за да им се намали цената и да трупат дългове, а след това бяха 
обявени за ликвидация. Основната част от приватизираните обек-
ти бяха определени в стадии�  на вторична разпродажба.

Огромна е трагедията по отношение на селското стопанство и 
по-конкретно по отношение на селскостопанската собственост още 
в първите години след 1990 г. – ликвидация на 40 хиляди трактора, 
10 хиляди комбаи� на, хиляди селскостопански сгради, съоръжения 
за напояване на 10 милиона декара, поголовна загуба на животни 
(1 млн. говеда, 5,5 млн. овце и др.).

Рязкото намаляване на селскостопанските добиви предизвика 
проблема с изхранването на българското население, превръщаи� ки 
го в един от главните инструменти за манипулиране на обикнове-
ните българи.

Приватизацията според българското законодателство е процес 
на раздържавяване, изразяващ се в разпределяне на имуществото 
в акции и дялове и прехвърляне на правото на собственост върху 
тези дялове и акции на физически и юридически лица с никакво 
или почти никакво държавно и общинско участие.

Осъществени са следните форми на приватизация, които при-
видно се организират правомерно:
–  Масова приватизация – приватизация чрез инвестиционни бо-

нове (безналични платежни плащания) изразена чрез пряко за-
купуване срещу инвестиционни бонове от акции от държавни 
предприятия, или чрез опосредствано участие при внасяне на 
инвестиционните бонове в капитала на приватизационен фонд, 
кои� то от страна закупува акции от държавни предприятия;

–  Касова приватизация – процедурата започва с решение на съот-
ветния компетентен орган за приватизация, с което се определя 
методът на приватизация (търг, конкурс или преговори с потен-
циалните купувачи), срокът и условията, на които трябва да отго-
варят офертите. След приемане на офертите се извършва класи-
ране и определяне на купувача, след което с него се сключва при-
ватизационен договор. Касовата приватизация има определени 
разновидности;
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–  Пулова приватизация – е разновидност при която приватизира-
ните предприятията се разделят в групи (пулове) според отрасъ-
ла на промишлеността.

–  Целева приватизация – средствата от която се разпределят по 
специален ред, за определени цели (напр. за покриване на дър-
жавния дълг и др.)

Приватизационните сделки, обхващащи прехода на България 
към пазарна икономика започват след 1990 г., като общия размер 
на всички държавни активи, според Световната банка са изчислени 
на 580 милиарда лева. В държавната хазна, доколкото официално е 
известно влизат само няколко десетки милиарда лева.

Приватизационният процес започва през 1992 г. след приемане-
то на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и об-
щински предприятия и създаването на Агенцията за приватизация 
(АП).

В период 1996 – 1997 година Центърът за масова приватизация 
извършва приватизация на държавни предприятия чрез инвести-
ционни бонове (за продажба са предложени пакет от акции от 1050 
предприятия).

През 2002 г. е приет Закон за приватизация и следприватиза-
ционен контрол (ЗПСК).

Приходите от приватизацията за периода 1993–2004 г. възли-
зат едва на 4,9 милиарда лева.

Към 31.12.2013 г. са продадени дялове и акции от 5 262 държав-
ни предприятия, като общият финансов ефект от сключените сдел-
ки възлиза на 12 542 млн. щ. дол.

Сключени са сделки с участие на чуждестранни инвеститори 
като напр.: „ЧЕЗ“, а.с., Чехия „Вива Венчърс холдинг“ ООД Виена –Ав-
стрия, „Е. ОН ЕНЕРДЖИ“ АГ, Германия, „МАРВЕКС“, Испания, „КНА-
УФ“, Австрия, „Юнион Миниер“, Белгия и други.

От началото на приватизационния процес са приватизирани 
следните наи� -големи и печеливши предприятия от икономиката 
на България – „Кремиковци“ ЕАД, „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, „Нефтохим“ 
ЕАД, „БТК“ ЕАД, „Параходство БМФ“ ЕАД, „Соди Девня“ ЕАД, „СОМАТ“ 
ЕАД, „Арсенал“ ЕАД, „Асарел-Медет“ ЕАД, „Булгартабак Холдинг“ АД 
и др.

Според отделни публикации изкуственото и прибързано създа-
ване на „частна собственост за една нощ, при което касата на капи-
талистическите предприемачи не се заражда с течение на времето, 
а изведнъж и стихии� но, не може да донесе желания ефект.
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За това цялата Стратегия „Ран-Ът“, приета през 1990 г. е уж по-
грешна, но всъщност умишлено е насочена към наказание на бъл-
гарския народ чрез шоково терапия, с която да се унищожи същест-
вуващата българска икономика и нарушат правата и свободите на 
българските граждани.

2.3.2. Унищожаване на активите в разрез с международното право

Активите на България възлизащи според Световната банка и 
др. на над 580 млд. лева бяха почти напълно унищожени след 1990 
г. в разрез с международното право, под натиска на външни сили и 
интереси (напр. съгласно Планът „Ран-Ът“, Споразуменията с МВФ, 
СБ и др.).

Затова е необходимо е да излезе наяве грижливо скриваната от 
финансовия елит и управляваща класа истина за съществуването 
до 1990 г. на държавни активи за над 580 милиарда лева и начини-
те на тяхното унищожаване под въздеи� ствието на външни сили в 
пълно противоречие с принципите на съвременното международ-
но право.

Националните активи на България след края на 1990 г. съглас-
но Стратегията „Ран-Ът“, Споразуменията с МВФ, СБ и др. са били 
постепенно приватизирани, продадени, ликвидирани и т.н., които 
са включвали:
–  5 262 държавни предприятия (наи� - голям брои�  приватизирани и 

продадени обособени части в сферата на промишлеността – 1646 
бр., търговията – 1177 бр., земеделието – 621 бр., строителството 
– 536 бр., туризма – 524 бр. и др., от които наи� -големите предпри-
ятия от икономиката са – Кремиковци, ТЕЦ Бобов дол, Нефтохим, 
БТК, Параходство БМФ, Арсенал, СОМАТ и много други);

–  В областта на селското стопанство са ликвидирани:
•  40 хиляди трактора;
•  10 хиляди комбаи� на;
•  хиляди селскостопански сгради;
•  напоителни съоръжения за напояване на 10 млн. декара;
•  1 милион говеда;
•  5.5 млн. овце и др.
Сега България разполага с построените преди 1990 г.:

–  Административни и други сгради;
–  Пътища;
–  Язовирни стени;
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–  Летища;
–  Електропреносна и водопреносна мрежа (вече много остаряла и 

много лошо състояние);
–  Хотели, ресторанти, казина, игрални и др.;
–  Театри, кинотеатри и др.

След 1990 г. са построени единствено:
–  МОЛОВЕ, Търговски центрове и магазини, предимно от чуждес-

транни или частни фирми;
–  Магистрали и пътища, повечето от които в много лошо състоя-

ние;
–  Няколко нови административни сгради;
–  Жилищни сгради (предимно частни);
–  Хотели, ресторанти, казина, сгради за хазартни игри и др. (пре-

димно частни) и др.;
От приватизацията, продажбата и т.н. на държавни и общински 

предприятия, възлизащи на над 580 млд. лв. през последните 25 
години според официално, публикувани данни е донесло на Бъл-
гария общ финансов ефект в размер на 12.5 милиарда долара. Това 
сочи доклад за приватизационния процес в България, актуален 
към 2016 г.-публикуван на саи� та на Агенцията по приватизация и 
следприватизационен контрол.

След прилагането на Споразуменията с МВФ, СБ и др. в България 
не остани почти нищо годно, представляващо държавните активи, 
тъи�  като почти всичко бе приватизирано, продадено, отдадено на 
концесия и т.н.

Съгласно принципите на съвременното международно право в 
България трябва непрекъснато да се създават условия за подобря-
ване на живота на българите при пълно гарантиране на техните 
права и свободи, а не точно обратното.

В противоречие с принципите на международното право бъл-
гарските управници, под въздеи� ствието на външни сили направиха 
всичко възможно, за да изпаднат обикновените българи в мизерия, 
като последователно унищожиха националните активи и постигна-
ха разорението на България.

Генезисът на злото в План-Стратегията „Ран-Ът“ е, че предва-
рително предвижда, че „През този период не може да се мисли за 
запазването на досегашното жизнено равнище“ в пълно противо-
речие с изискването на съвременното международно право за не-
прекъснатото подобрение на условията на живот на българите и 
съблюдаване на техните права.
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В Споразуменията с МВФ, СБ и др. перспективите и очакванията 
за положението в България са същите.

Като следствие от прякото влияние на външните сили бяха 
продадени или приватизирани активите на държавата, последова-
телно бяха ликвидирани общинската собственост, селското стопан-
ство, промишлеността, речни, морския и въздушен транспорт, во-
енно-промишления комплекс, телекомуникациите, енергетиката и 
др., което е грубо нарушение на международното право.

На практика разоряването на България бе извършено под вли-
янието на външни сили, но с ръцете и волята на българския упра-
вленски елит, които за да станат милионери, прилагат една гено-
цидна схема, включваща унищожаване на икономиката на държа-
вата и изтребване на населението на държавата с псевдо – иконо-
мически средства.

Публикувани са различни мнения относно това, че българските 
управници последователно са се престаравали и просто са прода-
вали на безценица българските национални активи срещу опреде-
лена комисионна, за сваляне стои� ността на активите с милиарди. 
Става ясно защо в българската хазна са влезли само няколко десет-
ки милиарда, а според Световната банка през 1990 г. националните 
активи са били около 580 милиарда лева.

Икономистът – нобелист Джоузеф Стиглиц счита, че български-
те управници са оправдавали своите незаконни деи� ствия по отно-
шение на разхищението на националните активи с изискванията 
на международните финансови институции и особено с „условията 
на МВФ“, като вместо да продават изгодно за държавата държав-
ните активи, те по-скоро са „подарявали“ енергии� ните, водните, 
транспортните и телекомуникационните компании на своята стра-
на „Да можехте да видите как им светват очите пред перспективата 
да получат 10 % по сметка в швеи� царска банка срещу смъкване на 
националните активи с няколко милиарда.1

България изпада в състояние на хиперинфлация, поради което 
е принудена на 10 юни 1997 г. да сключи Стабилизационни споразу-
мения за подкрепа с МВФ и въвежда Валутен борд.

Държавата отново е поставена на колене по отношение на раз-
дялата с останалите държавни активи, като в споразуменията е за-
ложена ускорената приватизация, като приоритет и основен струк-
турен критерии� .

Фиксирани са конкретни срокове, които ако не бъдат спазени 
1  Цеков В., Убийци с куфарчета//www.bognair.bg.март 2011



 Необходимост от промяна на държавността в България 131

би означавало спиране на траншовете от договорените заеми, жиз-
нено важни за стабилизирането на държавата.

Българската икономика е тотално срината като на безценица са 
продадени или отдадени на концесия всички държавни активи във 
всички области.

Анализираи� ки състоянието на държавните активи по време на 
прехода д-р Петер Бахмаи� ер от Института за Източна и Югоизточна 
Европа, констатира, че при изпълнението на Стратегията „Ран-Ът“:
–  В процеса на приватизация злонамерени инвеститори разрушиха 

производствения капацитет на страната;
–  Земеделието беше доведено до липса на оперативност чрез при-

бързано разпускане на земеделските производствени коопера-
ции (ТКЗС) и връщането на земята на бившите собственици или 
техните наследници.1

Пари за придобиването на нови, големи активи няма, защото в 
държавната хазна пари няма, защото според изследване на Групата 
на Зелените от Европеи� ския парламент всяка година в джобовете 
на корумпираните влизат около 11 милиарда евро.

Унищожаване на активите на България – тоест унищожаването 
на хиляди предприятия, а заедно с тях на унищожаване на милиони 
работни места естествено доведоха до огромна безработица и око-
ло 80% от обикновените българи живеят в мизерия вече около 3 
десетилетия, шири се огромна бедност и корупция и т.н.

С унищожаване на държавните активи от 1990 г. голямо зло спо-
летя обикновените българи вследствие на външния диктат и неза-
конното осъществяване на деи� ствия от страна на финансовия елит 
и на всички управлявали до сега държавата, с които се създадени 
условия, които не дават никаква възможност за свободно упражня-
ване от българските граждани на задължително произтичащите от 
международните договори права.

Световният финансов елит, включително и в България след 
като формално са допринесли за включването на правата на човека 
в определена област в текст на международни договори, прилагат 
формулата – ратификация от държавите на международните дого-
вори + нулево приложение на национално ниво (тъи�  като умишле-
но не се осъществява ефективен международен контрол).

Такава е практиката в почти всички държави, тъи�  като пред 
международната общественост се създава фалшивото впечатление, 
1  Бахмайер П., От Втория към Третия свят (Преход от държавен социализъм към 
неолиберализъм 1989–2008) Сп. Понеделник, Година ХІ(7–8), стр. 30
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че се прави нещо значимо за доброто на обикновените хора, което 
обаче остава само на хартия, тъи�  като почти няма никакво прило-
жение на практика.

Международната общност формално „уж“ полага грижи за 
обикновените хора, формално предоставяи� ки им определени пра-
ва, но те остават само на хартия, защото в почти всички държави 
(с изключение на скандинавските държави и няколко други) дори 
и след приемането на национални закони, не се отделят необходи-
мите средства, с които да се гарантира упражняването на правата 
от бедните, тъи�  като тези средства са предназначени за джоба на 
богатите.

Формулата „уж“ предвижда грижа за човека, формулираи� ки 
конкретни права и свободи на човека, но тя въобще не е замис-
лена така, че те ефективно да се предоставят, поради което не се 
предвиждат стриктен международен контрол върху държавите за 
стриктно изпълнение на поетите международни задължения в съ-
ответствие с ратифицираните международни договори.

Общоприетият принцип на международното право Pacta sunt 
servanda предвижда, че всички държави са длъжни да изпълнят до-
бросъвестно поетите международни задължения, произтичащи от 
международните договори след ратификация.

Поради умишленото отсъствие на строг международен контрол 
особено в областта на спазването на правата на човека, държавите 
безнаказано не изпълняват договорните си задължения.

Затова обикновените хора обикновено задават въпроса, защо 
над 90 % от населението на Земята живее много бедно, включител-
но и българите, след като на хартия (в текстовете на международ-
ните договори) имат право на достоен начин на живот?

Защото хората имат права и свободи, само на хартия, във форма-
та на международни договори или мижави национални закони, но 
никои�  не осъществява ефективен контрол и не носи отговорност за 
прилагането им на практика.

Ако обикновените хора упражняват ефективно правото си на 
задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно храна, 
облекло и жилище те няма да са нито бедни, нито социално слаби, 
нито гладуващи.

Съгласно международното право всяка държава следва, подоб-
но на скандинавските държави, да осигурят необходимите сред-
ства, които да се отделят за нуждаещите се и социално слабите, а не 
почти всички да влизат директно в джоба на богатите.
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Във всички държави, включително и България след ратифика-
цията на Международният пакт за икономическите, социалните и 
културните права, би следвало съгласно чл. 11 държавата задължи-
телно да осигури правото на всеки български гражданин на нор-
мално жизнено равнище, което включва ежедневното осигуряване 
на достатъчна по обем питателна храна, подходящи за всеки сезон 
дрехи и хигиенично жилище и т.н.

2.4. Съществуването на геноцид в нарушение на 
международното право

Съществуващата държавност на статуквото след 1990 г. е създа-
дена в нарушение на съвременното международно право, тъи�  като 
допускане на ставащото в България може да се квалифицира като 
частичен геноцид над обикновените български граждани1.

В това отношение е необходимо да се уточни, какво е геноцид 
според международното право, и в каква форма на геноцид се осъ-
ществява над българските граждани и в какво се изразява?

С резолюция 260 (ІІІ) на ОС на ООН приета на 09 декември 1948 
г. е приета Конвенция за предотвратяване и наказване на престъ-
плението геноцид, която е деи� стващ универсален международен 
договор.

Съгласно чл. 2 на Конвенцията геноцид е всяко от следните 
деи� ствия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или 
отчасти една национална, етническа, расова или религиозна група 
като такава:

а) убиване на членове на групата;
в) причиняване на тежки телесни или душевни повреди на чле-

новете на групата;
с) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи 

неи� ното пълно или частично, физическо унищожение;
d) налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в гру-

пата;
e) насилствено предоставяне на децата на друга група.
В редица публикации се твърди, че съгласно приетия през 1990 

г. Доклад „Ран-Ът“ и вследствие на прилагането на приетата през м. 
август 1990 г. от Народното събрание – Национална Стратегия „Ран-

1  Борисов О., Борисов Ат., Международно публично право, С., изд. Нова звезда, 
2020, стр. 578
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Ът“, както и на сключените Споразумения с МВФ и др., управлява-
щите се престарават и умишлено налагат условия на живот на бъл-
гарите, които до голяма степен „причиняват тежки физически или 
душевни повреди на българите“ съответстващо на изискванията 
на чл. 2, б. „в“.

Създадените условия на живот в България от 1990 г. изцяло 
съвпадат с разпоредбите на Конвенцията „умишлено налагане на 
групата на условия на живот, целящи частичното унищожаване на 
българите“ съответстващо на изискването на чл. 2, б. „с“1.

Съгласно създаденото статукво върху българският народ, като 
национална група съзнателно и умишлено са наложени условия на 
живот, целящи частичното физическо унищожаване на българския 
народ, кои� то от 1990 г. до днес се е стопил от близо 9 милиона души 
през 1990 г. до около 6 млн.

Като част от геноцидната схема се провежда шоковата терапия, 
съгласно която българските граждани първоначално са обречени 
на мизерия, системно недояждане и т.н., вследствие на което в мо-
мента над 60 % от българите боледуват с по две, три и повече боле-
сти, а мнозина вече са починали вследствие на това престараване 
на всички управляващи до сега.

Една част от младите и висококвалифицирани специалисти са 
напуснали държавата (над 2 млн. души), тъи�  като официално е при-
знато, че днес в България гладува всяко 4-то дете и всеки 2-ри въз-
растен.

Науката и практиката доказват, че когато организма не получа-
ва ежедневно необходимото количество питателна храна, а поглъ-
ща вредни и непълноценни храни-ментета като българите, започ-
ва да отслабва, да бъде уязвим към всякакви инфекции и зарази, 
вследствие на което започва да боледува, имунната система посте-
пенно отслабва и настъпва физическа смърт.

Според различни публикации се приема, че налаганите условия 
на живот от всички управляващите след 1990 г. целят частичното 
физическо унищожаване на българите като нация, което всъщност 
е частичен геноцид и нарушаване на международното право.

Съгласно чл. 4 от Конвенцията лицата, извършили геноцид или 
което и да е друго деи� ствие, посочено в чл. 3 – геноцид, заговор да 
извършване на геноцид, пряко и публично подстрекателство за из-
вършване на геноцид, опит за извършване на геноцид и съучастие 
за извършване на геноцид, се наказват независимо дали са отговор-
1  Борисов Ат., Трансгранични престъпления, С., изд. Нова звезда, 2017, стр. 65
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ни по конституция управляващи, служители или частни лица.
На практика Планът „Ран-Ът“, Споразуменията с МВФ и др. съ-

държат непряко и публично подстрекателство за извършване на 
геноцид над българския народ и всички управляващи, депутати, 
учени, експерти и частни лица и др., които са участвали в съставя-
нето, приемането и прилагането на тези актове следва да бъдат об-
винени като съучастници в планирането на заговор за извършване 
на частичен геноцид над българската нация.

След доказване на подстрекателство, всички български упра-
вляващи до сега и подстрекателите стоящите зад тях, следва да 
им се потърси отговорност за осъществените деи� ствия, свързани 
с умишленото обедняване на държавата и на българите, от което 
произтича частичен геноцид.

Необходимо е по съдебен ред да се установи точно дали са осъ-
ществени деи� ствия, с които е допринесено за частичен геноцид 
над българския народ, и дали умишлено наложените на българите 
условия на живот целят частичното им физическо унищожаване и 
причиняване на тежки телесни и душевни повреди съгласно чл. 2 
на Конвенцията, която е ратифицирана от България с Указ № 300 
от 23 юни 1950 г.1

Българската общественост следва да има предвид, че деи� стви-
ята на всички управляващите до сега са в противоречие с междуна-
родното право. Умишленото създаване и налагане на жестоки усло-
вия на живот целят частичното физическо унищожаване на бълга-
рите – т.е. частичен геноцид.

Несъответстващото с международното право е нехуманното от-
ношение и злините, осъществявани от финансовия елит и всички 
управляващи в България са преди всичко насочени към спиране и 
умишлено занижаване на социалния прогрес, което конкретно е на-
сочено към осъществяването на геноцид.

В съответствие със съществуваща деи� ствителност се формира 
общественото мнение, че частичният геноцид е резултат от създа-
дените от богатите условия на живот за обикновените български-
те граждани „бедността у нас е умишлено създавана от съществу-
ващата система и съвсем насочено управлявана… у нас кражбите 
и корупцията са зловещи – това е зверско насилие на цял един на-
род, за да охолстват два или три процента от населението…и че 
бедността е нужна на управляващите, за да затлачат с нея всяко 
1  ДВ, брой № 153 от 1950 г. и в сила за България от 12 януари 1950 г. и обнародва-
на в ДВ, брои № 99 от 17 декември 2010 г.
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усилие, всяка проява на воля и желание за борба срещу тиранията 
на алчността“1

Частичният геноцид е производен от приватизацията и други-
те деи� ствия на управляващите, затова в печата се води спор, как 
точно е проведена незаконната приватизация „с куфарчета или 
без куфарчета, с банкови заеми без покритие или с пране на пари, с 
добре организирани контрабандни канали или със стоене на входа 
и изхода на държавните предприятия. Отговорът е: по всеки един 
от изброените начини, но на практика почти винаги по нечестен 
начин и с помощта на корупционни стратегии“.2

Властимащите (богаташите и управляващите в България) с „ху-
манното“ си отношение осъществяват частичен геноцид над обик-
новените българи и винаги имат определяща роля за всичко ста-
ващо и което ще се случи, тъи�  като в България „икономическите 
кръгове са купили политици от всички кръгове“, според станови-
щето на Корнелия Нинова (изразено на националното съвещание, 
проведено на 21.07.2018 г.).

Съществуват различни мнения, според които поддържането 
на бедност, всъщност е една от формите за осъществяване на час-
тичен геноцид. Те са намерили отражение в различни публика-
ции, че управляващите прикриват бедността на фона на манипу-
лирани данни за рекордно ниска безработица, силен икономиче-
ски растеж и огромен ръст на доходите (напр. според икономиста 
Димитър Събев в Bodil: Как управляващите прикриват бедността 
в България).

Специалистите, които не гравитират около управляващите счи-
тат, че официално публикуваните данни са манипулирани така, че 
да заблудят умишлено българската, европеи� ската и международна 
общественост.

Много лошото ниво на здравеопазване, е също така частичен 
геноцид, тъи�  като води до нарушаване на нормалното функциони-
ране на мозъка, изразяващо се в приемането на неадекватни реше-
ния, склонност към лесно манипулиране, деи� ствие по заповед, дик-
тат и т.н.

Създаденото неравенство между бедни и богати, като цяло води 
до това, че перманентно бедните достигат до различни физически 
и психически деформации, (което е една от формите на геноцид 
според международното право). „Социалното неравенство от която 
1  https//otcrovenia.com/finance/bednost-i-neravenstvo-katastrofa- za-levite-partii…
2  http://coruptionbg/Masovata...
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и да било гледна точка да го погледнеш води до траи� ни заболява-
ния, тъи�  като то не произтича от липсата на ресурси, а от неправо-
мерното им разпределение“1.

Неутралните специалисти предполагат, че богатите, които не са 
повече от 2–3 % от населението получават 99 % от националните 
блага, а бедните и средната класа, които са над 90 % от населението 
получават 1 % от националните блага.

Европеи� ската комисия в годишните си доклади непрекъснато 
определя неравенството между бедни и богати „като значителен и 
нарастващ проблем пред България“.2

Международната неправителствена организация Оксфам в свое 
проучване доказва, че правителствата в България последователно 
нехаят за проблема с неравенството у нас. Затова страната ни е в 
дъното на класациите не само в рамките на ЕС, но и в целия свят 
по отношение на мерките по борба с неравенството. Въпреки това 
тази тема отсъства изцяло от политическото и медии� ното говоре-
не (като по този начин управляващите се правят, че изобщо не съ-
ществува такъв огромен социален проблем). Поредица български 
правителства от различни цветове на практика са незаинтересова-
ни от справянето с проблема с неравенството у нас.3

В наи� -социалните държави, като напр. скандинавските държа-
ви, Германия, Нидерландия и др., богатите отдавна са разбрали, че 
за да има социален мир, успешен бизнес и т.н., бедните не следва да 
мизерстват, гладуват, боледуват и т.н., а богатите трябва да отде-
лят част от своята печалба, за да има повече средства за социални 
нужди напр. помощи, купони за храна, безплатна кухня, поемане на 
разходите за жилища и др.

И какво прави държавата след това очевидно нарушаване на 
международното право?

Всеизвестно е, че една от причините да има частичен геноцид е 
да не се отделят необходимите средства в България за подобрява-
нето на условията на труд вследствие на което има бум на профе-
сионалните заболявания, някои от които са фатални.

1  Борисов О., Бедност и правата на бедните, С., изд. „ХЕЛИОПОЛ“, 2019, стр. 216
2  https://baricada.org/2017/23/neravenstvo-ek/
3  https://baricada.org/2017/07/21/inequlity-in-bulgaria
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2.5. Съществуването на огромната корупция в нарушение на 
международното право

Феноменално е, че корупцията е абсолютно забранена от меж-
дународното право, но независимо от това съществува в огромни 
размери в повечето държави, включително и в България.

Държавата с наи� -голяма корупция в ЕС, вече второ десетилетие 
е България според международните институции и Европеи� ската 
комисия.

В България корупцията пречи на неи� ното социално-икономиче-
ско развитие, и е израз на нехуманно отношение на властимащите 
към българския народ, тъи�  като се осъществява в особено крупни 
размери, като според Групата на Зелените от Европеи� ския парла-
мент се присвояват ежегодно около 11 милиарда евро. Затова пари за 
увеличаване на заплатите, пенсиите, социалните помощи и др. няма.

Независимо, че умишлено допускат осъществяването на коруп-
ционни схеми и деи� ствия, управляващите непрекъснато ТРЪБЯТ, 
че пари няма за увеличаване на пенсии, заплати, детски добавки, 
социални помощи и др., които са наи� -ниски в ЕС.

Оказва се, че за корумпираните има милиарди, а за обикнове-
ните хора пари за увеличаване на пенсиите, заплатите, социалните 
помощи и т.н. няма.

България години наред е поставяна от международните ин-
ституции на първо място по наи� -високи нива на корупция в ЕС, а 
от десетилетия е поставяна и в десетката на държавите в Европа с 
наи� -високи нива на корупция.

Независимите експерти считат, че голямата корупция може да 
се открие в особено крупни размери в:
–  Във висшите етажи на властта;
–  Във всички министерства, агенции и други ведомства;
–  В съда и прокуратурата;
–  В МВР;
–  В митници;
–  В здравеопазването, частният сектор, бита и др.

Създаденото статукво позволява безнаказано на много юриди-
чески и физически лица (служебно или частно) да заобикалят уста-
новения законов ред и получават не полагащи (незаконни) им се 
блага посредством корупционни практики и схеми, вследствие на 
което годишно държавата губи над 11 милиарда евро.1

1  Борисов О., Корупцията по света и в България, С., изд. Хелиопол, 2019, стр. 179



 Необходимост от промяна на държавността в България 139

ЕС приема като несериозна борбата срещу корупцията в Бълга-
рия, а Европеи� ската комисия в ежегодните си доклади по Механи-
зма за сътрудничество и проверка приема констатацията „че липс-
ва ясен ангажимент към разследване на корупцията по високите 
етажи на властта“.

През м. маи�  2018 г. ГРЕКО (Групата на държавите борещи се сре-
щу корупцията) обобщава: Има връщане назад на процеса в борбата 
с корупцията в много държави-членки на ЕС. България не е изпъл-
нила 7 препоръки, свързани главно с борбата с корупцията (напр. 
борбата с корупцията сред депутатите, съдиите и др.).

В доклад, публикуван на 17.12. 2018 г. от Групата на Зелените в 
Европеи� ския парламент „ежегодно вследствие на корупцията, Бъл-
гария губи над 11 милиарда евро или 14 % от БВП“, поради което 
няма пари за увеличаване на пенсиите, заплатите и др..

Евростат публикува на 23.12. 2018 г. проучване, в което се при-
ема, че 48 % от българите смятат, че нивото на корупцията през 
последните години се е влошило, като според 76 на сто тя е част 
от бизнес културата, а според 80 % тя е широко разпространена в 
държавата.

Наи� -авторитетната международна институция Трансперънси 
Интернешънъл, която ежегодно публикува доклади, в които прави 
оценки и класиране по точки на почти всички държави по комплекс 
от 55 теми и 44 индекса и др. (наричано „усещане за корупция“, кое-
то всъщност не е само усещане, а пряко класиране по точки и оп-
ределени критерии), повече от 10 години нарежда България като 
наи� -корумпираната държава в ЕС, една от 10 –те наи� -корумпирани 
в Европа, а съгласно публикувания през 2018 г. доклад е на 77-мо 
място в света с 42 точки, което я поставя в графата на държавите с 
непълна демокрация.

От доста време международната общност е сериозно загрижена 
за високите нива на корупция в България, като редица междуна-
родни органи (ООН, ЕС, Трансперънси Интернешънъл и др.), реди-
ца държави (напр. Холандия, Германия, САЩ и др.), и др. считат, че 
корупцията представлява заплаха за правовата държава, справед-
ливостта и възпрепятства социално-икономическото развитие на 
България.

В различни органи на ООН от дълъг период на време се приема, 
че в България има корупция, натиск върху съда и др., като още от 
2011 г. Комитетът по права на човека отправя остри критики към 
България за липсата на резултати в борбата с корупцията в съдеб-
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ната система, прекомерното подслушване и оказване на натиск 
върху съда и др.

Индексът на Световната преса за свободата на печата за 2018 г. 
съобщава за България, че в нея е широко разпространена „корупци-
ята и таи� ни споразумения между медиите, политиците и олигарси-
те“.

Нидерландия, чрез налагането на вето, спира години наред 
България за влизането и в зоната на Шенген и в зоната на еврото, 
заради огромната корупци, още от 2011 г., след като холандският 
министър на имиграцията Херд Лиърс е заявил пред парламента, 
че София и Букурещ не полагат достатъчно усилия в борбата с ко-
рупцията.

Германската камара отбелязва през м. декември 2018 г., че про-
дължава да приема, че корупцията е основната пречка за развитие-
то на бизнеса в България, а според Дои� че Веле: Корупцията и прес-
тъпността спъват България за влизането в Шенген.

Франция от 2008 г. насам също така счита, че „Корупцията оста-
ва ахилесовата пета на България“, а през 2018 г. Журнал дьо Манш 
отбелязва „В България цари мафиотски манталитет и ендемична 
корупция…въпреки Механизма за сътрудничество и проверка“.

Държавният департамент на САЩ приема констатацията за 
България, че има „Корупция, зависима съдебна система и несвобод-
ни медии“, като в публикувания на 14 март 2019 г. 43-ти доклад на 
Държавния департамент на САЩ за човешките права за пореден 
път за България се отбелязва „Корупция, безнаказаност, зависима 
съдебна система и медии…“.

Естествено възниква въпросът, кои са причините, за да има в 
България толкова високи нива на корупция?

Управляващи и стоящи зад тях олигарси в България от много 
време, чрез масмедиите и др. формират корупционно съзнание и 
обществена търпимост към корупционните схеми, осъществява-
ни от високите етажи на властта до наи� -ниско ниво, за да се усвоят 
около 11 милиарда евро годишно

От 1990 г. корупция безнаказано се осъществява по високите 
етажи на властта и на всички нива, но според Европеи� ската коми-
сия до сега няма нито един осъден.

Създаденото и деи� стващо статукво в България е една от основ-
ните причини, за да може безпрепятствено да се осъществя коруп-
ция навсякъде в България.

Статуквото, създадените условия, корупционно съзнание и др. 
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са предпоставка за осъществяването ежедневно и безнаказано на 
корупцията по високите етажи на властта, което е много лош при-
мер за всички останали граждани.

Даниел Кадик, бивш директор на българския клон на герман-
ската фондация „Фридрих Науман“ счита, че „Тези които искат да 
запазят статуквото са много силни…те са един от сериозните фак-
тори нещата да не вървят напред и да се променят просто защото 
имат интерес да се запази статуквото… България днес е по-безна-
деждна с едно циментирано статукво, правителство и администра-
ция, които няма да се променят“.

Значително влияние върху развитието на обществото оказват 
приетите закони за борба срещу корупцията, които на практика по-
ощряват осъществяването на корупция, тъи�  като те не са насочени 
срещу премахване на причините, които пораждат корупция, а се от-
насят само до последствията, а причините продължават да генери-
рат нова корупция.

По отношение на приетият през 2017 г. вариант (приет от НС без 
изменение през 2018 г.) на Закон за противодеи� ствие на корупци-
ята и отнемане на незаконно придобитото имущество, Групата на 
Зелените в Европеи� ския парламент в доклада си от 24 януари 2018 
г. отбелязва, че законът е насочен само към отнемане на незаконно 
придобитото имуществото, но не съдържа разпоредби относно пре-
дотвратяване или противодеи� ствие на корупцията.

Според всички неутрални експерти в деи� ствителност Законът 
не съдържа нито един текст за ефективно или каквото и да било 
противодеи� ствие на корупцията в България или за премахване на 
причините и условията, пораждащи корупция, а много подробно е 
регламентирано само отнемането на придобитото имущество от 
корупция.

Област, в която се оказва ежедневно поощряване на корупцията 
е съдебната система, поради което умишлено повече от 10 години 
се отлага реформата на съдебна система, тъи�  като в този си вид ге-
нерира корупционното законодателство, а голяма част от делата се 
решават с подкупи и политическо ходатаи� ство.

След влизането на България като пълноправен член на ЕС през 
2007 г., в ежегодните си доклади Европеи� ската комисия непрекъс-
нато препоръчва на България да реформира корумпираната си съ-
дебна система, но тъи�  като нямат задължителен характер, управля-
ващите очевидно не реагират адекватно, и приемат частични ре-
форми само на хартия.
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Част от осъществяваните корупционни практики в България 
са начините за осъществяване на обществените поръчки, които се 
провеждат с голям брои�  непрозрачни обществени процедури, за да 
се печелят от „свои хора“.

Корупцията умишлено се поддържа на много високи нива, в 
резултат на което пари за заплати, пенсии, социални помощи и др. 
няма. България е член на ЕС от 2007, но българите в близките 20 
години няма да могат да получават дори и наи� -ниските заплати и 
пенсии, които получават в държавите-членки на ЕС.

Цените в България са почти същите като в държавите-членки 
на ЕС, но заплатите са с няколко стотин процента по ниски и се до-
ближават до африканските заплати, като в някои държави заплати-
те дори са по-високи от българските.

По-голямата част от работещите в България получават много 
ниски заплати (от 300 до 500 евро месечно) и затова много българи 
са склонни към вземане на подкупи или други облаги, особено зае-
мащите определени професии, допускащи това, като: висши длъж-
ностни лица, съдии и прокурори, данъчни служители, митничари, 
служители на МВР (особено в КАТ и др.), административни служби, 
занимаващи се с даването на разрешителни и др.

Формираното корупционно съзнание, особено на управляващи-
те, ниските заплати, високите цени, липсата на антикорупционно 
законодателство и др. са сериозна причина за възникване и осъ-
ществяване на корупционни схеми и деи� ствия.

Формирането на корупционно съзнание, чрез ежедневното об-
лъчване на българите, че корупцията е нещо нормално, което ни 
съпътства и не може да бъде изкоренена е едно от средствата, из-
ползвани от корумпираните управляващи, политици, партии� ци, 
платени лица и др.

За да се създаде антикорупционна среда в България, следва да 
се проучи положителния опит на някои държави, които от много 
високи нива са свели корупцията до минимални нива (напр. Синга-
пур, Нова Зеландия, скандинавските държави и др.) чрез:
–  Наличието на политическа воля управляващите за ефективно 

премахване на корупцията;
–  Приемането в държавен мащаб на нулева толерантност към ко-

рупцията;
–  Приемането на ново, ефективно антикорупционно законодател-

ство и ефикасно прилагане;
–  Икономически антикорупционни реформи;
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–  Институционални реформи;
–  Деи� ствителен финансов контрол и отчетност;
–  Независима, некорумпирана съдебна власт;
–  Упражняване на граждански контрол върху властите;
–  Съществуване на независими медии и др.1

Колкото по-рано започне да се води ефективна борба срещу ко-
рупцията в България, толкоз по-рано ще се постигнат ниски и дори 
нулеви нива на корупция.

За тази цел е необходимо преди всичко да се формира безспорна 
политическа воля на управляващи, политици и на тези стоящи зад 
тях, за разбиване на съществуващото корупционно статукво и все-
общото приемане с национален консенсус – водене на ефективна 
борба за унищожаване на причините и условията, пораждащи ко-
рупция.

2.6. Създаването на бедност и мизерия в противоречие с 
международното право

Под въздеи� ствието на организациите на мултимилиардерите, в 
съвременното международно право умишлено не се разработват и 
приемат специални, международни актове и конкретни междуна-
родни договори за ефективна борба и постепенното премахването 
на бедността, макар, че „уж“ международната общност порицава 
създаването на условия, които генерират бедност.

Независимо, че в редица международни актове са фиксирани 
различни срокове за изкореняване на бедността в света, от които 
до сега почти всички са изтекли, положителни резултати няма.

Напр., в Декларацията за хилядолетието една от осемте цели, за-
ложени в нея е изкореняване на бедността в международен мащаб. 
Двадесет години по-късно, бедността в световен мащаб продължа-
ва да расте, не намалява, а за изкореняване изобщо не се говори.

В Давос, международният финансов елит вече десетилетия, еже-
годно приемат фалшиви декларации за намаляване на бедността в 
света, но тя вместо да намалява, непрекъснато се увеличава.

Второ десетилетие на 21 век минава, но бедността в междуна-
роден мащаб не само не е изкоренена, а значително увеличена въ-
преки тържествените декларации и обещания на световния финан-
сов елит, пред цялата международна общност.

1  Борисов О, цит. съч. стр. 225
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Според официална статистика, от мизерия и глад ежедневно 
продължават да умират бедни на всяка 1–2 секунди, тоест около 
50 000 на ден. Като се има предвид, че официалната статистика е 
манипулирана, вероятно умират няколко пъти повече.

Макар и рядко, от време на време световното статукво се про-
пуква и става ясно каква е деи� ствителността в света. Така например, 
неотдавна горчивата истина бе изречена пред Общото събрание на 
ООН от президента на САЩ Барак Обама, кои� то заяви, че не може 
да бъде стабилен светът, след като 1% богати притежават, колкото 
останалите 99 % от населението.1

Съвременната бедност е относително понятие, което по разли-
чен начин, конкретно се отнася до всяка отделна държава, тъи�  като 
бедността в една развита държава е равна на средната класа в раз-
виващите се държави и т.н.

Общото за почти всички държави е, че богатите получава поч-
ти всичко от националните блага, като за бедните не остава почти 
нищо (с изключение на скандинавските и няколко други държа-
ви).

Съгласно установеното статукво в България след 1990 г. въз-
никва бедността, при която са принудени да живеят около 90 % от 
българите. Бедността е израз на огромно зло, в лицето на богатите 
и управляващите, които са създали условия, при които обикнове-
ните български граждани са принудени да живеят в бед-а (бед-но), 
т.е. мизерно, боледуващи, в нищета, а по-голямата част от тях сис-
темно не си дояждат или гладуват.

Случаи� но явление ли е бедността в България?
Според отделни публикации и установеното в деи� ствителност 

всеобщо мнение е, че „бедността у нас е умишлено създавана от съ-
ществуващата система и съвсем целенасочено управлявана…у нас 
кражбите и корупцията са зловещи – това е зверско насилване на 
цял един народ, за да охолстват два ли три процента от население-
то… и че бедността е нужна на управляващите, за да затлачат всяко 
усилие, всяка проява на воля и желание за борба срещу тиранията 
на алчността“.2

Икономическата разруха на България започва през м. март 1990 
г., когато тогавашния премиер на България – Андреи�  Луканов, под 
въздеи� ствието на външни сили, от името на българското прави-
телство се обръща с молба към Националната търговска камара на 
1  https//www.yaplakal.com/forum7/topic1641318.html
2  https://otcrovenia.com/bg/eseta/za-bednfstta/
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САЩ за помощ за изготвяне на план – стратегия за прехода на Бъл-
гария към пазарна икономика.

Планът „Ран-Ът“ не съдържа плавен преход за преминаване от 
планова към пазарна икономика, както се е осъществявало в почти 
всички държави в преход, а съдържа план за шоково унищожаване 
на икономиката и държавността и за обедняване на по-голямата 
част от българите, което уж е необходимо условие за преминаване-
то към пазарна икономика.

„План Ран-Ът“ през м. август 1990 г. се приема от Народното съ-
брание като Национална Стратегия, за която Луканов подчертава, 
че тя съдържа рационални елементи от платформите на БСП и СДС.

Стратегията „Ран-Ът“ за преход към пазарна икономика, пред-
вижда да се осъществи приватизация, тоест преминава на държав-
ните активи в частни ръце на над 5 000 държавни и др. Предприя-
тия са приватизирани и продадени на безценица, т.е. почти подаре-
ни от българските управляващи, както и други активи за над 580 
милиарда лева, след което България рязко обеднява, а още по-ряз-
ко обедняват и над 90 % българи.

Приватизирани и продадени на безценица са и наи� -големите 
и печеливши предприятия от икономиката на България – „Неф-
тохим“ АЕД, „Арсенал“ ЕАД, „Параходство БМФ“, „Булгартабак Хол-
динг“, „Кремиковци“ ЕАД и много други.1

Привидно по законен начин е придобит първоначалния капи-
тал, т.е. посредством използването на полузаконни или незаконни 
начини за неговото придобиване, като тои�  е прекаран през слож-
на мрежа от фирми и банкови сметки, за заличаването на следите 
на незаконните деи� ствия и криминалния произход на по-голямата 
част от активите.

Според редица публикации е проведена НЕЗАКОННА ПРИВАТИ-
ЗАЦИЯ и е спорно по какъв начин е осъществено първоначалното 
натрупване на капитала от страна на българските олигарси – с ку-
фарчета или без куфарчета, с банкови заеми без покритие или чрез 
пране на пари, с добре организирани контрабандни канали или със 
стоене на входа и изхода на държавните предприятия. Отговорът е: 
по всеки един от изброените начини и с помощта на корупционни 
стратегии.2

Създаденото статукво от предварително набелязани бъдещи 
олигарси, които придобиват по-голямата част от държавните ак-
1  http://priv.government.bg/statistics/reports/privatization_process_2009
2  https://frognews.bg/polika/fgogoko-2018–02–07.html
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тиви на България, сега официално са част от 170 000 милионера в 
България.

В проучване на „168 часа“ се посочва, че българите от неизгодни 
продажби на държавните предприятия са изгубили много над 500 
милиарда лева от 1990 г. насам, което вероятно е точно така, тъи�  
като според Световната банка в края на 1989 г. държавните активи 
на България по това време са за над 580 милиарда.

Световноизвестният икономист – нобелист Джоузеф Стиглиц 
през целия период на приватизация, българските управляващи са 
оправдавали своите нехуманни деи� ствия към българския народ с 
уж наложените „условия от МВФ“ като вместо да продават държав-
ните предприятия по скоро те „подаряват“ енергии� ните, водните, 
транспортните и телекомуникационните компании и прави кон-
статацията „Да можехте да видите как им светват очите пред перс-
пективата да получат 10 % комисионна по сметка в швеи� царска 
банка срещу смъкване цената на активите с няколко милиарда“.1

Осъществената в нарушение на принципите и нормите на меж-
дународното право приватизация в България, създаде огромното 
национално неравенство – 2–3 % супер-богати, над 90 % бедни и 
абсолютно бедни и средна класа около 3%.

Голямото социално неравенство създаде условия, при които 
една малка група, около 2–3 % богаташи живеят в разкош, в замъ-
ци, и управляват много скъпи коли, притежават скъпи яхти, само-
лети и дори някои от тях умират от преяждане.

От друга страна, огромна част от населението на България жи-
вее в мизерия, при липса на всякаква възможност за закупуване на 
продукти от първа необходимост, ежедневно гладува и боледува.

Социалното неравенство в България е изключително неправо-
мерно, тъи�  като от нечовешко разпределение на националните ре-
сурси, богатите получават милиони и милиарди, а бедните почти 
нищо.

В проучването на авторитетния международен орган Оксфам се 
посочва, че правителствата в България последователно нехаят за 
проблемите, свързани с неравенството. Страната ни е на дъното не 
само в ЕС, но и в света по отношение на мерките по борба с неравен-
ството.

Тази тема умишлено изцяло отсъства от политическото и ме-
дии� ното говорене (управляващите се правят, че изобщо не същест-
вува огромен социален проблем) . Поредица български правител-
1  Цеков В., Убийци с куфарчета//w.w.w. bogonair.bg.Mart 2011
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ства от различни цветове на практика са незаинтересовани от сп-
равянето с проблема с неравенството у нас.1

Съгласно ратифицираната от България Конвенцията на ООН за 
правата на детето, на българските деца се предоставят над 40 права, но 
не е така съгласно закона, кои� то бе приет за неи� ното приложение у нас.

За да приложи нормите на Конвенцията, в България през 2002 г. 
се приема Закон за закрила на децата, съгласно кои� то българските 
деца са ощетени и унизени с предоставянето само на 8 права, дока-
то в Конвенцията са предвидени над 40.

В Закона не са включени много значими права на децата, които 
са предвидени в Конвенцията, като напр. не са включени правото 
на защита и забрана да бъдат въвличани децата в производството, 
разпространяването, трафика и зарибяването с наркотици, право 
на защита срещу въвличане в национални и трансгранични прес-
тъпления, вкл. сексуална експлоатация и още около 30 права на за-
щита на децата.

Установеното статукво създава ситуацията в България, която 
е повече от трагична. Веднага след раждането, децата започват да 
живеят в условия на неравенство, тъи�  като по-голямата част от тях 
се раждат в бедни семеи� ства и тяхното отглеждане и начин на жи-
вот, започва и се развива при огромно несъответствие и неравен-
ство с децата на богатите семеи� ства.

Така напр., децата в богатите семеи� ства, веднага след ражда-
нето си се отглеждат в много добра среда, хранят се здравословно, 
посещават частни детски ясли и градини, посещават елитни скъпо-
струващи училища и университети.

Децата в бедните семеи� ства живеят мизерно, в следствие на 
което по-голямата част от тях са нещастни и потиснати, чувстват 
се заклеи� мени или социално изолирани. Техният живот е безперс-
пективен, защото вследствие на полученото посредствено образо-
вание те не могат да си намерят подходяща работа и са обречени на 
бедност и мизерия.

Бедните деца умишлено са подложени на специални внушения, 
които ги подтикват към употреба на алкохол, наркотици и др. вред-
ни изкушения, като голяма част от тях са въвлечени в осъществя-
ването на различни национални и трансгранични престъпления .

Освен децата, в България наи� -малко заслужават да живеят в бед-
ност и мизерия българските пенсионери, които вместо заслужен и 
спокоен отдих след полагането на дългогодишен труд, огромната 
1  Https://baricada.org./2017/07/21/inequality-in-bulgaria
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част от тях получават пенсия около 250 лв. ( 125 евро) на месец. С 
техния труд и лично участие са създали държавни активи до 1990 
г. в размер на 580 милиарда лева, които след неправомерната при-
ватизация, вместо за пенсии и заплати, влязоха в частни джобове.

Младите хора и българите от средна възраст също така не за-
служават да живеят в бедност, мизерия и неясно бъдеще.

Огромната безработица и безперспективност принудиха повече 
от 1 милион души, млади хора и висококвалифицирани специали-
сти да напускат и да продължават да напускат България, за да тър-
сят по добро заплащане и реализация в чужбина.

В България съществуващото, циментирано статукво, под въз-
деи� ствието на външни сили и интереси, което няма да позволи да 
се направи нещо за подобряването живота на бедните българи?

Едва ли ситуацията ще се промени, докато богатите и управля-
ващите не проумеят (за сега не съществува такава политическа 
воля и индикации), че при сегашното статукво социалния мир е не-
възможен.

В случаи� , че се стигне до социална революция, на всички им е 
ясно, че ще загубят живота си единствено и само бедните – един 
път като протестиращи и втори път пак бедните, като полицаи, 
вои� ници и др., пазещи интересите на богатите.

Не случаи� но съществуват НАТО и ЕС, които при поискване от 
българските управляващи, държавите-членки солидарно ще ока-
жат помощ, тъи�  като ако допуснат бедните, т.е. „улицата“ да дикту-
ва в една държава, утре същото може да се случи и в други държави.

Така например, съгласно чл. 5 от Устава на НАТО „Страните се 
съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях 
в Европа или Северна Америка се разглежда като нападение срещу 
всички тях и всяка страна се съгласява… да окаже помощ на напад-
ната страна… включително използването на въоръжени сили за 
възстановяване и поддържане…“.

Този текст не съдържа изрично разпоредбата, че „въоръжено-
то нападение“ трябва да бъде „външно“, което дава възможност 
да бъде разширено тълкуван, тоест всяко въоръжено нападение, 
включително и „вътрешно“, а като такова може да се квалифицира 
и един социален бунт или революция в една от държавите.

Българското правителство и стоящите зад тях олигарси, когато 
са притиснати от улицата с бунтове и протести, и тяхното статукво 
бъде заплашено от социални размирици, те ще ги квалифицират по 
всяка вероятност като „въоръжено нападение“.
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Пределно ясно е на всички, че световният финансов елит няма 
да допусне развитието на подобни събития и бързо ще окаже по-
мощ по искане на българското правителство.

С приемането на текста на чл. 222 от Лисабонския договор, уп-
равляващите в държавите-членки на ЕС, за да се застраховат, прие-
ма клауза за солидарност, която в т. 1 приема, че „Съюзът и негови-
те държави-членки деи� стват съвместно в дух на солидарност…със 
всички средства, включително и с военни средства с цел:

………………….
б) да окаже помощ на държава членка, на неи� на територия, по 

искане на политическите и�  органи, в случаи�  на природно или пре-
дизвикано от човека бедствие“.

Разбира се, социални бунтове и революции, ако са предизвика-
ни от бедните българи определено са „бедствие“ за управляващи-
те и олигарсите, след които могат да загубят всичко. Те няма да се 
поколебаят да поискат всякаква помощ, включително и военна, за 
да възстановят техния ред и сигурност според създаденото от тях 
статукво.

Установеното статукво в ЕС в никакъв случаи�  няма да допусне 
размирици, които по-късно могат да потропат и на тяхната врата, 
затова незабавно ще откликнат на искането и ще помогнат на бъл-
гарските политици, т.е. на искането на правителството, и на стоя-
щите зад тях интереси на богатите и ще им окажат помощ, включи-
телно и военна.

Какво е възможно да се направи по мирен път, за да се подобри 
икономическото положение и излизане от бедността на българите?

Необходими са преди всичко мирни средства, за да се промени 
статуквото в България, напр. провеждане на избори, след промяна 
на изборния закон.

Управляващите на държавата следва да проведат преди всичко 
законодателна реформа, започваи� ки с приемането на нова Консти-
туция, наричан по друг начин основополагащ документ – напр. Кон-
цептуален акт.

Необходимо е пълна промяна на статуквото и държавността 
съгласно този акт, включително и възстановяване на държавните 
активи.

Неутралните експерти считат, че олигарсите трябва да разбе-
рат, че заграбеното трябва да се върне като напр.:

Първо, незабавен преглед на 80–100 от наи� -големите привати-
зационни и концесионни сделки и държавни поръчки;
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Второ, да се отворят така наречените „досиета на прехода“ и 
да се прегледат поименно доходите на наи� -забогателите личности 
през последните 25–30 години. Да се установи деи� ствителния раз-
мер на недвижимото имущество на тези личности у нас и ако е въз-
можно в чужбина…. .

Предлаганата проверка ще засегне големи интереси на българ-
ските олигарси. Те ще направят всичко възможно това да не се слу-
чи. Шансовете за успех не са за подценяване….1

На първо място трябва да се възроди държавността в България 
и неи� ната икономика, което е необходимо условие, за да могат да 
излязат българите от състояние на бедност. Необходимо условие 
е държавата да преразгледа нелегитимните сделки и възстанови 
собствеността си над наи� -печелившите приватизирани неправо-
мерно предприятия и преустановяване на незаконно съобразните 
концесионни сделки.

Чрез промяна на икономическата политика, постепенното ще се 
възстановява икономическия растеж на България, но всичко това 
не е възможно да се случи веднага:
–  Ежегодно ще се повишават всички заплати, пенсии и социални и 

др. помощи;
–  Ще се премахне бедността и абсолютната бедност (мизерията);
–  Ще се подобрява качеството на безплатното здравеопазване;
–  Ще се провежда нова политика за разпределението и преразпре-

делението на националните блага;
–  Ще се преодолява ограничаването на голямото доходно неравен-

ство;
–  Ще се възстанови социалния мир и социалното и икономическо 

спокои� ствие;
–  Ще се подобряват мерките по прегледа на финансовия сектор;
–  Справяне със сенчестата икономика;
–  Ще се увеличава качеството на образованието и др.

Напълно ясно е, че процесът за намаляване на бедността може 
да започне само в една икономически стабилна и богата държава, 
като начало са необходими само десетина милиарда годишно.

В резултат на ограничаване на корупцията ежегодно в държав-
ната хазна ще влизат над 11 млд. евро, а с възстановяване на неза-
конно продадените на безценица печеливши предприятия и разва-
ляне на незаконните концесии- стотици милиарди.
1  http://epicenter.bg/article/Prof-Ivan-Angelov-kak-da-si-varnem-chast-ot-ograbeno-
to
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2.7. Създаването на огромна безработица в нарушение на 
международното право

Умишлено съвременното международно право до сега не уреж-
да ефективна борба с безработицата под въздеи� ствието на светов-
ния финансов елит, поради което не се разработва и приема специа-
лен универсален или регионален международен договор.

В тази насока ефективно не са развити и противодеи� ствието и 
премахването на безработицата в националните законодателства.

Само законодателствата на определени държави, като напр., 
скандинавските и няколко други държави, хуманно със закон са 
уредили въпросите с безработицата и справедливо са определили 
помощите и субсидиите за всички безработни.

В повечето държави, включително и България, богатите и уп-
равляващите не полагат почти никакви грижи за огромния брои�  
безработни.

Безработицата в България от 1990 г. насам е огромно зло за 
много голям брои�  граждани, тъи�  като на практика те са лишени от 
средства за оцеляване, и ги обрича на бедност и мизерия.

В България се манипулира общественото мнение с лавина от 
различни манипулирани статистически данни относно това, колко 
е добре ситуацията у нас, и колко е нисък процента на безработица 
и т.н.

Съгласно установеното статукво, в редица села само няколко 
човека работят, а повечето възрастни хора се изхранват с гледане 
на животни, затваряне на буркани със зимнина или получават пари 
от децата си – емигранти зад граница и др.

В големите градове положението на обикновените българи е 
малко по-добре, но повечето от работещите там са ниско платени 
(така нар. работещи бедни), затова са почти като безработните.

Според публично изразено становище на икономиста Димитър 
Събев управляващите прикриват бедността в България на фона на 
манипулирани данни за рекордно ниска безработица, силен иконо-
мически растеж и огромен ръст на доходите. ( Bodil: Как управлява-
щите прикриват бедността в България)

Както е известно огромната безработица в България възниква 
и съществува до сега след 1990 г когато бяха разпродадени на без-
ценица и приватизирани над 5 200 предприятия през целия период 
на незаконната приватизация.

Закриването на хиляди предприятия, води до отсъствието на 



152 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

милиони места за трудова заетост, тоест милиони българи стана-
ха безработни и без никакъв източник за оцеляване и обречени на 
мизерия и глад.

След продажбата на безценица и осъществяване на криминал-
ната приватизация на огромен брои�  предприятия, не бяха открити 
нови предприятия, в които населението да работи и голяма част от 
българите автоматично станаха бедни и безработни. Само в Кре-
миковци са работели около 20 000 души, стотици хиляди в другите 
държавни предприятия и т.н.

Олигарсите и управляващите (чрез определени журналисти, 
психолози, социолози и др.) ежедневно и непрекъснато ни убежда-
ват, че безработицата е социално-икономическо явление, което е 
присъщо на преминаването на България към пазарна икономика, 
нещо което е необходимо и т. н.

Не се коментира публично въпроса, че безработицата е толкова 
голяма и е настъпила вследствие на раздържавяването и прилага-
нето на шокова терапия на българския народ, и че безработицата в 
другите държави в преход и много малка.

Въпросът, кои� то възниква е защо в повечето държави с пазар-
на икономика и в държавите в преход има много нисък процент на 
безработица, отколкото е в България?

В България един от определящите индикатори за характера на 
равнището на икономическото развитие на държавата и социално-
то равновесие е огромната безработица.

Публикуваните официални данни са манипулирани, за да заблу-
дят българската общественост, че в България безработицата не е 
голяма.

Разбира се, в тях умишлено не се включват хилядите нерегис-
трирани безработни, така нар. скрита безработица, над един ми-
лион безработни намерили работа зад граница, българите с оп-
ределена квалификация, които са отказали да заемат предложе-
ната им неквалифицирана работа (напр. всеки четвърти с висше 
образование е безработен), хиляди младежи, които не учат и не 
работят, предимно с ниско образование и без определена квали-
фикация и др.

Сега в България безработни са:
–  Огромен брои� , вече поколение наследствени безработни;
–  Голям брои�  инвалиди (хора с физически или умствени уврежда-

ния);
–  Голяма група от българи не притежаващи необходимото образо-
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вание и квалификация;
–  Уволнени след съкращения или след закриване (продаване) на 

предприятия;
–  Хора в лошо здравословно състояние;
–  Млади хора и семеи� ства, в които всички са безработни (без собст-

вен дом и без необходимите доходи и т.н.);
–  В тази група се включват и 1 милион безработни, намерили по-до-

бро заплащане и реализация зад граница – емигранти и др.
Изтичането на мозъци се осъществява вече три десетилетия на-

ред вследствие на нищожните заплати и голямата безработицата, 
отсъствието на професионална реализация на над 1 милион ква-
лифицирани български работници във всяка област, които станаха 
емигранти и сега получават много по-добри заплати и професио-
нална реализация в други държави.

Емигрантската вълна дава сериозно отражение върху на пазара 
на труда и българския бизнес все по-осезаемо усеща недостига на 
квалифицирана работна ръка.

Жестокостта на българските работодателите е огромна, тъи�  
като вместо да увеличат работните заплати и да задържат остана-
лите квалифицирани работници и да дадат работа на армията бъл-
гарски безработни, те възнамеряват да внесат по-ниско платени 
работници от по-бедните държави, като напр. от Молдова, Украи� на 
или от азиатските държави.

Според изследване на Групата на Зелените в Европеи� ския пар-
ламент, годишно в следствие на корупционни практики в България 
се отклоняват от държавната хазна около 11 милиарда евро, вместо 
да бъдат дадени за средна работна заплата или социални помощи 
на около 3 милиона безработни.

В България, за да се започне борба за намаляване и премахване 
на безработицата е необходимо на първо място да има политическа 
воля от управляващата класа за постепенното гарантиране на пра-
вото на труд на българите в съответствие с поетите задължения, 
произтичащи от ратифицираните наи� -значими международни до-
говори, като напр. МПИСКП, ХОПЕС и др., а също така и съблюдава-
не на Конституцията и др. закони на българската държава.



154 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

2.8. Наличието на голяма престъпност в противоречие с 
международното право

Съгласно международно право още от края на 19-ти век се при-
емат първите международноправни актове, забраняващи извърш-
ването на всички видове престъпления, както трансгранични, така 
и национални, но вече трети век борбата с тях няма абсолютно ни-
какъв ефект.

В световен мащаб явно нормите и контрола за тяхното прило-
жение не са много ефективни, защото в повечето държави се до-
пускат много високи нива както на битова, така и на организирана 
престъпност.

След 1990 г. престъпността в България нараства в невиждани 
мащаби, различните форми на организирана, групова и индивиду-
ална престъпност са много голямо зло и огромна беда за българ-
ският народ, която умишлено е породена чрез създаването на ма-
сова бедност.

Още в приетите през втората половина на 19-ти век междуна-
родни актове, официално е признато, че в основата на формиране-
то на престъпното съзнание и осъществяването на масовата прес-
тъпност лежи масовата бедност.

В проведения през 1990 г. VІІІ-ми Международен конгрес на ООН 
по превантивност на престъпността и третиране на престъпниците 
като основни причини за възникване на престъпленията, включи-
телно и на наи� -тежките се определят: бедността, безработицата и т.н.

Общото събрание на ООН през 2006 г. с резолюция № 60/288 
приема Глобална антитерористична стратегия за борба с терори-
зма, в която на първо място за възникването на едно от наи� -опасни-
те съвременни престъпления – тероризма (национален или тран-
сграничен) посочва „БЕДНОСТТА“.

В свое изследване, публикувано на 27.11.2018 г. от Евростат се 
посочва: България е държавата с наи� -голяма престъпност, насилие 
и вандализъм в Европа.

В приетата от Народното събрание през м. август 1990 г. Нацио-
нална стратегия „Ран-Ът“ е предвидено, че след приватизацията и 
т.н. и след изпадането на населението в БЕДНОСТ ще се появят раз-
лични форми на престъпност.

Прогнозата се оказва вярна, защото в България след 1990 г. 
престъпността се развихря в невиждани мащаби, като продължава 
да нараства и до днес.
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В публикувания на 12.09.2018 г. Доклад се отбелязва: Престъп-
ността в България продължава да нараства „с близо 3 на сто са се 
увеличили престъпленията в страната за последната година спря-
мо 2016 г., като общия брои�  на регистрираните престъпления е 
близо 107 хиляди“.

Според официалната статистика престъпността продължава да 
намалява, но това се отнася до известна степен само в областта на 
битовата престъпност, тъи�  като в другите области постоянно на-
раства .

В доклада се отбелязва „И се запазва криминогенната обстановка 
в България – безработица, бедност, битова престъпност. Не искате да 
промените този модел на управление, но за България тои�  е пагубен“.

Съществуващият модел в България генерира осъществяването 
на малко или много престъпления като напр.:
–  Престъпления против републиката (измяна, предателство и шпи-

онство, диверсия и вредителство, тероризъм и др.);
–  Престъпления против личността (убии� ство, телесна повреда, 

злепоставяне, отвличане, принуда, издаване на чужда таи� на, оби-
да, клевета, изнасилване, блудство, трафик на хора и др.);

–  Престъпления против собствеността (кражба, грабеж, присвоя-
ване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и 
повреждане на собственост, злоупотреба на доверие и др.);

–  Престъпления против паричната и кредитната система (фалши-
фикация на пари, ценни книжа и документи и др.);

–  Компютърни престъпления (хакерство и др.);
–  Общоопасни престъпления (взривяване, палеж, злоумишлено на-

воднение и др.);
–  Престъпления по служба ( злоупотреба с власт, злоупотреба със 

служебно положение и др.);
–  Корупция по високите етажи на властта и на всички нива (под-

куп, скъпи подаръци- коли, апартаменти, движимо и недвижимо 
имущество и др. като фаворитизъм, протекционизъм, непоти-
зъм-шуробаджанащина, търговия с власт и др.) и др.

Публично се признава официално, че в със създадения след 
1990 г. модел се свързва началото на деи� ността на българските ор-
ганизирани престъпни групи, които участват в различни видове 
престъпления като: производство, търговия и трафик с наркотици, 
контрабанда на оръжие, цигари, трафик на хора, проституция, неза-
конен трафик на антични предмети, изнудване, убии� ства (над 150 
поръчкови убии� ства и др.) и др.
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Защо тези, от които зависи не искат да променят този модел?
Защото от съществуващото циментирано статукво в България 

някои�  печели много и затова никои�  от печелившите, главно от уп-
равляващата класа и кръговете около тях не искат да го променят 
или премахнат.

В едно от последните изследвания на статистическата служба 
Евростат за 2017 г. България е в челните класации по висока прес-
тъпност, насилие и вандализъм. Проучването на Евростат е изгот-
вено във връзка със стратегията на ЕС за устои� чиво развитие.

Ефективната борба с престъпността в България изисква не 
думи и фалшиви обещания, манипулирана статистики, само регис-
трация на престъпленията и т.н., а принципна политическа воля, 
реално изработване, ефикасно прилагане на държавна политика, 
деи� ствителна превантивна деи� ност, борба с корупцията и т. н.

3. Как трябва да се осъществи промяната на 
държавността?

В България е необходимо да се промени абсолютно всичко, т.е. 
да бъде създадено ново държавно устрои� ство, като се смени изцяло 
системата на статуквото.

В това отношение в последните сериозни изследвания и публи-
кувани в отделни книги се разглежда въпроса относно създаването 
на „Четвърта българска държава“,1 което е актуално, но е необходи-
мо много внимателно да се изясни дали трябва да бъде създадена 
„Четвърта“ българска държава или да бъде създадена 4-та държав-
ност на Третата българска държава.

Основаването на „Първа“ българска държава е назряла истори-
ческа необходимост в следствие на стечение на обстоятелства, но 
създаването на „Втора“ и „Трета“ българска държава се осъществя-
ва след освобождаването от чуждо иго, по времето на които на гео-
графската карта не е съществувало българска държава.

През 1944 г. настъпва промяна в социалното и политическото 
устрои� ство на държавата, когато през 1946 г. се сменя наименова-
нието от Царство България – с наименованието Народна република 
България, след което се променя изцяло държавността.

След 1989 г. също така настъпва промяна в социалното и поли-
1  Янков М., Концептуален поглед към четвъртата българска държава, С., изд. ХЕ-
ЛИОПОЛ, 2019
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тическото устрои� ство на държавата, като отново се променя наи-
менованието от Народна република България – става Република 
България, и се сменя изцяло държавността.

Сегашната ситуация в България повече се доближава до съби-
тията настъпили през 1944 и 1989 г., когато България не е губи-
ла своята идентичност и не изчезва като държава на географската 
карта, като става с Първата и Втората българска държава.

Концептуален поглед към нова българска държавност – Да, но 
възникват сериозни съмнения, че това може да стане веднага или 
дори в близкото бъдеще.

В цитираният труд се приема, че:
„Задачата ни днес:
Да се превърнем в суверенна и справедлива страна с народ от 

свободни личности, единни в целите си и обединени в ресурсите си.
Постигането на тази цел има три етапа:
А. Взимане на властта от марионетния окупаторски елит и удър-

жане на взетата власт с умения и средства за защита;
Б. Премахване на наддържавното управление, за да станем кон-

цептуално властни;
В. Целите на управлението в страната да са в полза на общество-

то ни, тоест да върнем държавността като основна цел на държава-
та, чрез записване в конституцията ни на:
–  Всенародно одобрени принципи и правила за начина на живот в 

страната;
–  Избор на такъв модел на управление, кои� то да гарантира прона-

родното управление;
–  -Смяна на финансово-икономическия колониален модел с беин-

флационен и справедлив.“1

Изпълнението на тези чудесни цели и задачи са възможни и не-
обходими само, след като България и българския народ успеят, да 
осъществяват политически, икономически, социални, хуманитарни 
и други реформи и се промени съзнанието и духовността на обик-
новените българи.

Социално-икономическо и политическото положение, държав-
ността на статуквото управляващо държавата, както и формирана-
та огромната бездуховност, в която е изпаднал българският народ 
не позволява и прави невъзможно веднага да се пристъпи към съз-
даването на концептуална власт.

Трябва реалистично да се приеме, че е необходимо да извървим 
1  Янков М., пак там., стр. 118
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дълъг път на развитие и просветление, докато създадем „чистата и 
свята република“, за която мечтае Левски.

Следва да изясним въпроса възможно ли е в България по мирен 
път да се промени статуквото?

След като българите, вече повече от 30 години са едни от наи� - 
бедните и корумпирани в Европа, а до 2020 г. са провели само ня-
колко незначителни мирни протеста – стачки, от които нито една 
от тях не е завършила с пълен успех възможно ли е да постигнат 
някакво успешно социално развитие или политически промени, 
както и промяна на държавността на статуквото?

За да се осъществи промяна на държавността е необходимо, да 
се стабилизира икономически българската държава и частично да 
се възстановят държавните активи, след осъществяването в Бълга-
рия на прогресивни законодателни промени.

Държавни производствени активи са оценени към 31 декември 
1990 г. от Световната банка на 580 милиарда лева, от които след 
осъществената незаконна приватизация и продажбата на безцени-
ца на държавните активи, в държавната хазна са влезли само ня-
колко десетки милиарда лева.

Вследствие на умишленото обедняване на България – лишава-
не от държавните активи, обикновените българи изпаднаха в ми-
зерия и глад.

Официално, на 18.10.2018 г. по новините в Би Ти Ви съобщиха, 
че всяко ЧЕТВЪРТО българско дете гладува, гладува и всеки ВТОРИ 
възрастен българин. Сега ситуацията не променена към по-добро.

Едновременно с това вследствие на лишаването на българите 
от държавни активи, мнозина станаха милионери. Според офици-
алните данни на БНБ за 2019 г. милионерите вече са 170 165, като 
само през 2018 г. има 79 депозита над 1 милион лева, като през съ-
щия период са изтеглени повечето от влоговете до 1000 лева (тоест 
бедните са станали още по-бедни и затова са изтеглени скромните 
влогове).

В това отношение следва да се отбележи, че многоброи� ните ма-
нипулативни твърдения по масмедиите са напълно неверни и из-
мамни, за това, „че българите са станали по-богати, тъи�  като през 
2018 г. са внесени повече от 100 милиона лева“.

Това, което се скрива и се премълчава е, че тези над 100 мили-
она лева не са внесени от целия български народ, а само от 79 души.

За да се установи цялата истина е необходимо независими екс-
перти да изяснят чрез ревизия какво е станалото държавните акти-
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ви в България след 1990 г. – кое е законно и кое не.
За да се осъществи независима икономическа ревизия на пре-

хода и приватизацията е необходимо да е налице политическа воля 
на управляващите, системните партии и др., както и на олигарсите, 
които са зад тях – но такава скоро едва ли ще има.

Ако пак се осъществи „ревизия на приватизацията“ от сегашно-
то статукво, както отбелязва Ясен Бояджиев и след поредната „ре-
визия на приватизацията“ отново няма да има нито доказани прес-
тъпления, нито доказани престъпници.

Според поета Стефан Цанев, чудесно е да се направи ревизия на 
приватизацията, но кои� то го направи, може да бъде убит. Защото 
тези, които ограбиха България, все още дърпат конците в България 
(пред Bulgaria ON AIR – 3 декември 2017 г.).

Специалистите икономисти поясняват: „Как да си върнем част 
от заграбеното“ и посочват наи� -малко два начина:

Първо. Незабавен преглед на 80–100 от наи� -големите прива-
тизационни и концесионни сделки и държавни поръчки. Особено 
за тези, за които има подозрения за престъпления. Те могат да се 
проучат основно с участието на наи� -добрите независими почтени 
юристи, финансисти и други експерти;

Второ. Да се отворят така наречените „досиета на прехода“. За 
целта да се разгледат поименно доходите на наи� -забогателите лич-
ности в България през последните 25–30 години. Да се изберат меж-
ду тях 500–600 от наи� -голям калибър. В този преглед да участват и 
независими експерти-уважавани в обществото почтени хора… .

Предлаганата проверка ще засегне големи интереси на българ-
ските олигарси. Те ще направят всичко възможно това да не се слу-
чи. Шансовете за успех не са за подценяване… .

Ако гражданите упражнят силен натиск управляващите ще бъ-
дат принудени да деи� стват… дали нашият народ е нетърпим към 
масовата приватизация или обхванат от масово равнодушие. Това 
ще е критерии�  да разберем има ли у нас дебили и колко са те.1

Възможно ли е това да се случи при сегашното, циментирано 
статукво?

Очевидно това няма да бъде допуснато по никакъв начин от 
тези, които дърпат конците, защото те не желаят това и лесно няма 
да го допуснат.

Кога това ще стане възможно?
Тогава, когато първо се промени изборния закон, съгласно кои� -

1  http://epicenter.bg/article/Prof-Ivan-Angelov-kak-da-si-varnem-chast-ot-ograbenoto
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то да стане възможно за народни представители в Народното съ-
брание да бъдат избирани личности, които не са членове или изди-
гани от квотите на системните партии, а пряко издигнати от наро-
да – за да бъдат наистина народни представители, а не както е сега 
партии� ни представители.

Новите народни представите на първо място разработват и 
приемат нова Конституция в съответствие, с която се приема и 
ново законодателство.

3.1. Приемане на нов изборен закон

Създаването на нова държавност задължително, за да е законно 
и извършено по мирен път, е необходимо да започне с приемането 
на нов изборен е закон, съгласно кои� то ще се проведат избори за 
нови състави на Парламент и други държавните органи. За тази цел 
е необходимо властимащите да бъдат „убедени“ с ежедневни, мир-
ни протести.

Изборният закон уреждат всички въпроси свързани с избира-
телното право, създаването на избирателна система и урежда всич-
ки други въпроси, свързани с изборите, тяхната организация, про-
цедура и техника и др.

В Конституцията се уреждат само принципите и основните въ-
проси, а всички подробности се уреждат от Изборния закон.

В Конституцията и Изборният закон се установяват принципи-
те, реда и организацията на изборите за държавните органи, както 
и уреждане на взаимоотношенията между избиратели и избраници.

Избирателната система в България следва да бъде първона-
чално смесена (мажоритарна – 55 % и пропорционална – 45 %), а 
по-късно изцяло – 100 % мажоритарна избирателна система.

Във всяка държава изборният закон е конкретен израз на ха-
рактеристиките на държавната система и поставящ основите на 
държавността и основополагащо начало на осъществяването на 
всички справедливи промени, които трябва да се направят за въз-
становяването на справедливостта и човещината в България.

Задължително условие за да има успех новата държавност е, да 
се изберат нови хора с прогресивно мислене и деи� ствия, които да 
приемат нова Конституция и ново законодателство.

Деи� стващият изборен закон предвижда пропорционална систе-
ма, т.е. в изборите да участват само системните партии – създали 
сегашната система, т.е. съществуващото статукво.
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Издигането и избирането пряко от народа, на честни и милеещи 
за България и народа граждани за народни представители, е пред-
поставка за деи� ствително прогресивни и справедливи, очаквани 
изменения.

Народно събрание с изцяло подменен състав, в което народните 
представители не са обвързани със системните партии, със същест-
вуващото статукво, както и свързани с външни сили зад граница и 
др., могат да разработят и приемат нова, отговаряща на интересите 
на социалната държава и народа Конституция и съответстващо на 
неи� ните разпоредби законодателство.

Основният закон на всяка съвременна държавата е Конститу-
цията, чиито разпоредби са основна, отправна точка за приемането 
на всички останали закони, които заедно формират националното 
законодателство на България, което следва да изразява волята и 
интересите на народа, а не както е сега управляващата класа, оли-
гарсите и гравитиращите около тях кръгове. 

Без да бързат, новите народни представители следва методично 
да синхронизират всички променени Закони, Кодекси и др., както и 
всички подзаконови нормативни актове, деи� стващи в държавата – 
постановления, правилници, наредби, инструкции и др.

С подписка следва законово да се разреши законодателна ини-
циатива на група, съставена наи� -малко от 10 000 български гражда-
ни. Законопроектите задължително преди гласуване в Народното 
събрание следва да бъдат подложени на общонародно разглежда-
не. След общонародно обсъждане и съобразява с всички справедли-
ви бележки, законопроектите ще бъде подложени на гласуване, за 
приемане като закон от Народното събрание.

След приемането на новия изборен закон и след избирането в 
съответствие с него на нови народни представители, те приемат 
първо нова Конституция, в съответствие с която, с предимство е 
необходимо да бъдат приети следните нови нормативни актове, за 
да бъде гарантирана новата държавност:
–  Закон за смяната на системата;
–  Закон за ограничаване на корупцията;
–  Закон за ограничаване на бедността;
–  Закон за съдебната власт и др.

От приемането на нов изборен закон зависят произтичащите 
прогресивни последствия, които са свързани с възстановяването 
на справедливостта и хуманизма в България след разбиване на ус-
тановеното и циментирано статукво в държавата.



162 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

В Изборния закон, следва да бъде уреден начина на издигане 
предимно на необвързани със системните партии специалисти, 
а също така и на необременени, способни млади и интелигентни 
българи, издигани пряко от народа.

Задължително в новия Закон, следва да се включи разпоредба 
относно задължителната възможност за отзоваване на народните 
представители и всички други на изборна длъжност, след неспра-
вяне или злоупотреба с възложеното представителство и функции.

Всички изборни длъжности са с мандат от наи� -много две годи-
ни с право да бъдат преизбирани въз основа на атестация относно 
годност и на базата на това, което е извършено на практика през 
изминалия период.

Народните представители, както и другите изборни длъжности 
трябва да се избират от не повече от около 50 000 души.

След известен преходен период, изборите за народни предста-
вители, както и за всички останали изборни длъжности се провеж-
дат само по мажоритарната изборна система (т.е. избират се само 
българи, издигнати пряко от народа).

За да не бъдат изборите скъпоструващи като до сега, следва да 
се провеждат с гласуване по Интернет, което драстично ще намали 
разходите, особено за често провежданите избори.

За обобщаване на резултатите от изборите се назначава Цен-
трална избирателна комисия в състав от председател, зам. предсе-
дател, секретар и членове с представителство на гражданите. Тя е 
длъжна в тридневен срок, след провеждането на изборите да обяви 
официалните резултати.

Заседанията на Избирателната комисия, следва да бъдат гаран-
тирани с необходимата прозрачност, като задължително присъст-
ват наблюдатели от гражданската квота.

Избирателните списъци се съставят от общинските админи-
страции по населените места, в които се води регистър на населе-
нието, като избиратели могат да бъдат всички лица навършили 18 
години и тези, които са живели постоянно през последните 5 годи-
ни в България.

Участие в изборите ще се разрешава само на лица, които живе-
ят, учат или работят постоянно в България и имат интерес от това, 
кои�  ще управлява държавата (както и на българските граждани зад 
граница, с валиден задграничен паспорт).

Гражданите на други държави-членки на ЕС могат да гласуват, 
т.е. да участват в избори, ако живеят постоянно в България.
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Изборите на територията на България се провеждат в отделни, 
законово установени избирателни раи� они. Мандатът на изборните 
длъжности не бива да бъде повече от 2 години с право на преизби-
ране, за да може бързо да се сменят хората, които са негодни за за-
емане длъжността, за която са били избрани или злоупотребяващи 
със служебното си положение.

Изборът, както и преизбирането става на основата на доказа-
ни качества и деи� ствия, след посочването на точно извършеното 
предизборно деи� ствие или атестация на предходния период . За 
тези, които се докаже, че не отговарят на необходимите изисква-
ния или не са се справили успешно в периода след изборите, не се 
допускат до следващите избори.

Целта на изборния закон е да съдържа разпоредби, в съответ-
ствие с които да се проведат честни избори, по времето на които 
българските граждани да имат възможност свободно да изразят 
своята воля, основана на пряко избирателно право с таи� но гласу-
ване.

Избирателното право следва да гарантира на всеки български 
гражданин, правото да избират и да бъдат избирани във всички 
представителни органи на държавната власт, ако отговарят на из-
искванията за честност, неподкупност и справедливост.

С приемането на нов Изборен закон ще се постави началото на 
демократични промени и края на държавността на статуквото в 
България, което ще бъде уредено чрез приемането на нова Консти-
туция.

3.2. Приемане на нова Конституция

Приемането на нова Конституция в Българя е втората зако-
носъобразна крачка (след избирането на нови народни представи-
тели), абсолютно необходимо, защото тя е основния държавен акт, 
съгласно кои� то ще се уредят основите на новата държавност. Само 
нови хора, с ново мислене, могат да разработят нова, справедлива 
Конституция, уреждаща нова държавност.

Конституцията е основният закон на всяка съвременна държа-
ва (тоест върховният закон, закон на законите), в която се опреде-
лят формата на държавното устрои� ство, принципите на управле-
ние, определя се статута на върховните институции на държавната 
власт, регулира основния правов ред, определя структурата на ор-
ганите на държавата, икономиката, установява и урежда отноше-
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нието между държавата и гражданите, обществените отношения и 
др.

Върховният юридически акт в държавата е Конституцията, тъи�  
като в него принципно се определя цялостното положение на об-
ществото и формата на държавното устрои� ство и принципите на 
управление.

Деи� стващата Конституция на България е приета през 1991 г. 
и отразява интересите на властимащите ( управляващата класа и 
кръговете около нея), което произтича от приетата Национална 
Стратегия за преход към пазарна икономика (известна като „План 
Ран-Ът“ и предвидена за приемане в него).

Основните противоречия, произтичащи от деи� стващата Кон-
ституция са:

Първо, в преамбюла на Конституцията народните представите-
ли обявяват, че се стремят да изразят волята на българския народ 
относно:
–  Обявяване на верността към общочовешките ценности: свобода, 

мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.
(свидетели сме на грубо нарушение на текста, тъи�  като на практи-
ка за българските граждани от нея не произтича никаква справед-
ливост, не са гарантирани правата им и затова същите не разпо-
лагат с политическа, икономическа и социална свобода, а са под-
ложени на нечовешки страдания, мъки, бедност и глад, същест-
вува огромно неравенство между бедни и богати, голям дефицит 
е справедливостта и се култивира търпимост към мизерията, ко-
рупцията и т.н.);
–  Издига се като върховен принцип правата на личността, неи� ното 

достои� нство и сигурност.
(вместо прилагане на този принцип в деи� ствителност на огромното 
мнозинство бедни не се гарантират никакви права на човека, пора-
ди което те не могат да водят достоен, а мизерен живот без каквато 
и да било сигурност);
–  Да създадат демократична, правова и социална държава.
(всъщност съгласно Националната Стратегия-плана „Ран-Ът“, и в 
съответствие със споразуменията с МВФ и др. в България „уж“ под 
предлог за осъществяване на преход към пазарна икономика, дър-
жавата е раздържавена напълно и са създадени условия на живот, в 
съответствие с които, държавата в продължение на около 30 годи-
ни не е нито демократична, нито правова, нито социална държава);

Второ, в Глава първа са открояват следните противоречия:
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–  Съгласно чл. 1 (1) България e република с парламентарно упра-
вление.

(тази разпоредба е само на хартия, тъи�  като съгласно съществуваща 
практика парламента се управлява от управляващата партия, коя-
то по правило съставя правителството, т.е. от Министерски съвет);
–  Съгласно чл. 1 (2) Цялата държавна власт произтича от народа. 

Тя се осъществява от него непосредствено…
(народът не само не се допуска непосредствено до прякото упра-
вление на държавата, съгласно международноправния принцип за 
самоопределение на народите, но никои�  дори и не се допитва реал-
но до него и не се интересува от неговото мнение);
–  В съответствие с чл.1 (3) никоя част от народа, политическа пар-

тия или друга организация, държавна институция или отделна 
личност не може да си присвоява народния суверенитет. (българ-
ският народ винаги е притежавал народен суверенитет само на 
хартия, затова се намира в такова мизерно положение);

–  Съгласно чл. 4 (1) Република България е правова държава. Тя се 
управлява според Конституцията и законите на страната.

(Правовата държава е държава, в която стриктно се прилагат кон-
ституцията и законите, но ЕК десетилетие наред в ежегодните си 
доклади препоръчва на България да реформира корумпираната си 
съдебна система, в която почти няма справедливо правораздаване 
и законност);
–  В съответствие с чл. 4 (2) Република България гарантира живота, 

достои� нството и правата на личността и създава условия за сво-
бодно развитие на човека и на гражданското общество.

(като цяло правото на живот не е гарантирано напълно, прилагане-
то на правата на човека въобще, поради което българите не живеят 
достои� но, и не съществуват условия за свободното развитие на чо-
века, а почти няма изградено истинско гражданско общество, тъи�  
като това са подставени лица);
–  Чл. 5 (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не мо-

гат да и противоречат.
(съгласно съществуващата практика редица закони не са синхро-
низирани и противоречат на Конституцията);
–  Съгласно чл. 6 (1) Всички хора се раждат свободни и равни по дос-

тои� нство и права.
(на практика българите са равни само при раждане, веднага след 
това във всичко проличава неравенството между бедни и богати);
–  В съответствие с чл. 6 (2) Всички граждани са равни пред закона. 
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Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, 
основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, про-
изход, религия, образование, убеждения, политическа принад-
лежност, лично и обществено положение или имуществено със-
тояние.

(на хартия всички са равни, но на практика някои са по-равни, осо-
бено правоимащите, т.е. пари-имащите. В България се допускат 
ограничения на правата по различни признаци, особено по признак 
произход, образование, убеждения, политическа принадлежност, 
имуществено състояние и др.);
–  Съгласно чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от неза-

конни актове или деи� ствия на органи и длъжностни лица.
(до сега нито държавата, нито едно от длъжностните лица не са но-
сили отговорност за вредите причинени на българите от актовете, 
напр. за приемането на Стратегията „Ран-Ът“, която с приложение-
то си от 1990 г. насам допринесе българите да живеят в мизерия, 
глад, корупция, геноцид и т.н.);
–  В съответствие с чл. 14. Семеи� ството, маи� чинството и децата са 

под закрила на държавата и обществото.
(под всяка критика е защитата на семеи� ствата, особено на младите 
и възрастните, не е защитено напълно маи� чинството, а Закона за 
закрила на детето, вместо да защитава българските деца, като им 
предостави около 40 права, съгласно ратифицираната Конвенция 
за правата на детето на ООН, закона умишлено ги ощетява много 
(дискриминира), предоставяи� ки им само 8 права).

Почти всички права, предвидени в Глава втора, не са гарантира-
ни частично или в пълен обем или не се предоставят за упражнява-
не на българските граждани.

Много голям недостатък на деи� стващата Конституция е, че не 
съдържа разпоредби, които да предвиждат по отношение на всич-
ки държавни органи стриктен обществен и граждански контрол и 
система за отзоваване или прекратяване предсрочно на мандата.

Приемането на нов основен закон – Конституция на България е 
задължително, тъи�  като е необходимо да създаде правна основа за 
изграждането на новата държавност, да се озаконят настъпващите 
нови, справедливите промени в държавата.

Новата Конституция следва да определи върховен държавен ор-
ган, кои� то трябва да бъде новосъздаден контролен орган, съставен 
изцяло от гражданска квота и ще има право да предлага за отстра-
няване Главата на държавата – Президент или др. Министър-пред-
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седателят както и всички останали длъжностни лице при доказано 
несправяне със задълженията или заподозрени в корупционна или 
друга незаконна деи� ност също така могат да бъдат отстранени.

Съставите на всички държавни органи следва да се избират 
наи� -много за две години с право да бъдат преизбирани. Гласуване-
то за членовете на Народното събрание и др., за да не натоварва бю-
джета ще се осъществява чрез Интернет или чрез установяването 
на друг безплатен начин.

3.3. Приемане на ново законодателство

Приемането на нова Конституция и ново законодателство, за-
дължително се осъществява след избирането на нови членове на 
законодателния орган, кои� то да осъществява новата законодател-
на власт и приеме изцяло ново законодателство.

Затова първо е необходимо приемането на нов изборен закон, 
в съответствие с кои� то се избират народни представители, които 
съставят законодателен орган – Народно събрание или др., което да 
приеме първо, Конституция, а след това в съответствие с нея да се 
приемат всички нови закони на държавата, които заедно с Консти-
туцията се наричат законодателство.

Законодателството на всяка държава представлява система от 
деи� стващи взаимосвързани, взаимодопълващи се и хармонизира-
ни нормативни актове, основополагащ на които е Конституцията 
като основен, върховен закон и нито един акт на територията на 
държавата не може да му противоречи.

Законодателството изразява волята на суверена – народа, пора-
ди което отделните, значими закони следва да бъдат одобрявани 
чрез пряк народен вот – референдум. До сега повече от 25 години 
допитване до народа почти не е правено (само един път), т.е. народ-
ният вот-изразен с гласуване на референдуми не е подкрепен, осо-
бено за такива значими събития като: приемането на Национална-
та Стратегия (известна като План-Стратегия „Ран-Ът“), Приемане в 
НАТО, членство в ЕС и др.

Народът в Народното събрание пряко не е представен (т.е. пря-
ка демокрация под никаква форма не се осъществява), а уж се осъ-
ществява пряка демокрация. Тя всъщност не е народна, а пряка 
партии� на демокрация – затова е правилно да се каже не Народно, а 
Партии� но събрание.

Тоест законовите (закони, кодекси и др.) и подзаконовите нор-
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мативни актове (постановления, правилници, наредби, инструкции 
и др.) отразяват волята на партиите и интересите на властимащи-
те-богатите, но не и на народа.

В съответствие с новата Конституция е необходимо да се про-
менят всички законови и подзаконови актове, тоест цялото законо-
дателство.

Законодателният процес трябва да се осъществява внимателно, 
като се започне с приемането на нови закони във всички области, 
засягащи държавността като напр. закони:
–  За смяна на системата;
–  За обновяване на функциите на всички висши държавни органи;
–  За гражданският контрол на всички държавни органи;
–  За принципите на деи� ност на МНО, МВР и всички други минис-

терства, банки, митници и др.;
–  За деи� ността на средствата за масова информация;
–  За гражданската система на контрол (чрез използване на специа-

листи, в това число пенсионери, домакини и др.);
–  За борба с корупцията;
–  За борба с бедността;
–  За просветата и образованието;
–  За здравеопазването;
–  За БНБ и финансите;
–  За борба с националната и трансгранична престъпност;
–  За охрана на границата;
–  За Митниците; и др.

Новото законодателство на България постепенно с отстранява-
нето на всички противоречия, следва да представлява единна-хар-
монизирана система, законите на която са взаимосвързани и до-
пълващи се норми (без да си противоречат), установяващи спра-
ведливост.

До сега винаги на първо място законодателствата са уреждали 
икономиката (икономическите интереси на управляващата класа, 
олигарсите и др.) и решаването на други проблеми, но средства за 
гарантирането на правата на човека никога не са достигали.

Затова новото законодателство следва да постави на първо мяс-
то отделянето на средства за гарантиране на правата на човека и 
след това за икономиката и за решаването на другите въпроси в 
държавата.

При разработването на новото законодателство на България 
трябва много да се внимава с приемането на всеки нов закон, дали 
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негови текстове не противоречат на Конституцията и дали са хар-
монизирани с текстовете на приети до момента закони и сключени 
международни договори.

Вероятно ще се налага многократно изменяне и допълване на 
законите, докато не се получи пълна хармонизация, затова не тряб-
ва да се бърза с приемането на новите закони и кодекси и подзако-
новите нормативни актове. Вероятно ще се наложи да се променя и 
Конституцията, ако противоречи на деи� ствителността.
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Глава ІV.

Необходимост от смяната на системата на 
статуквото в България

1. Защо е необходима смяната на системата?

Системата на статуквото в България е изградена в абсолютно 
несъответствие и нарушение на принципите на общото междуна-
родно право (напр. изцяло при създаването на социално-икономи-
ческата, политическата и др. системи), поради което трябва да бъде 
разградена и сменена изцяло, за да се приведе съгласно междуна-
родното право, тъи�  като е определена от обикновените български 
граждани като „система, която убива“.

Сега под държавност в България се приема създадената, изра-
зяваща се в политическа организация на обществото, налагана от 
властимащите, която установява посредством принуда и насилие, 
потисничество, мизерия, глад, корупция и др. (установени през 
1990 г. с приетата от Народното събрание – Стратегия „Ран-Ът“).

Редица автори считат, че системата на статуквото налага гено-
цидни правила за обикновените български граждани, регламенти-
рани в българското законодателство, тъи�  като българското насе-
ление се е стопило с няколко милиона, а ежедневно гладуват всяко 
четвърто дете и всеки втори възрастен българин.

Други автори приемат също така, че тази система е „прикрито 
робовладелска“, тъи�  като генерира робска подчиненост, използват 
се форми на неоробство, осъществява се задължителен и принуди-
телен труд, създадени са условия на живот пораждащи мизерия, 
глад, безработица, корупция и други, породени от озаконените фор-
ми на обществен паразитизъм.

Полза от поддържането на обществен паразитизъм имат само 
обогатяващите се шепа местни и чужди олигарси, смучещи жизне-
ните сили на живеещите от наемен труд.1

Системата на статуквото генерира също така и огромна коруп-
ция в противоречие с принципите и нормите на международното 

1  Янков М., цит. съч., стр.114
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право. От влизането си в ЕС през 2007 г. до сега според международ-
ните институции (ООН, ЕС и др.) България постоянно е държава-
та-членка на ЕС с наи� -високи нива на корупция и в десетката между 
наи� -корумпираните държави в Европа.

Сегашната система на статуквото толерира корупцията в про-
тиворечие с общото международно право, затова следва да се про-
мени.

При разработване на антикорупционното законодателство, 
България следва да почерпи от опита на редица преди време много 
корумпирани държави, а сега години наред според международни-
те класации държави с наи� -ниски нива на корупция, които за да по-
стигнат тези резултати са въвели на общодържавно ниво „нулева 
толерантност към корупцията“.

В отделни държави при съмнение за корупция се прилага „през-
умпция за виновност“, тоест виновен до доказване на обратното, 
„доказване произхода на доходите и средствата за закупуване на 
много скъпи предмети, ценности, колекции, движимо и недвижимо 
имущество и др.“.

След получаването на независимост на проведените избори 
през 1959 г. партията ПАП печели изборите и Ли Куан Ю става ми-
нистър-председател на Сингапур, която през 1963 г. получава пъл-
на независимост от Великобритания.

Под мъдрото и справедливо ръководство на Ли Куан Ю се осъ-
ществява така нар. „сингапурското икономическо чудо“, в следствие 
на което Сингапур от много изостанала, корумпирана държава се 
превръща в държава с развита икономика и много ниски нива на 
корупция.

Какво е направено за постигането на това ниско ниво на коруп-
ция?

Сингапур след получаването на независимост се намира в пла-
чевно състояние – огромната бедност и корупцията са част от начи-
на на живот, а държавата не разполага с никакви природни ресурси 
– налагало се внос дори на вода и пясък за строителството.

Ли Куан Ю в качеството си на министър-председател, започва 
реформите с девиза „Ако искаш да победиш корупцията, бъди готов 
да поставиш зад решетките своите приятели и роднини“.

Държавата започва да се управлява с желязна ръка само съглас-
но Закона (с нулева толерантност), пред кои� то всички били равни 
– от служителите на наи� -ниски нива до членовете на парламента.

За кратко време е унищожена деи� ствалата до тогава схема: 
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ВЛАСТ-ПАРИ-КОРУПЦИЯ. За тази цел Министерството на финанси-
те разработва специална антикорупционна програма, включваи� ки 
мерки относно:
–  Осигуряването на прозрачност на контрола от висшестоящите 

върху нискостоящите;
–  Въвеждане на ротация на служителите, за да се избегне формира-

нето на корупционни схеми;
–  Провеждането постоянно на внезапни инспекции;
–  Усъвършенстването на процедурите за взаимодеи� ствие на граж-

даните с организациите с цел изключване ва бюрократичните 
забавяния;

–  Формиране на независими и обективни СМИ, които безпри-
страстно да огласят всички корупционни скандали и др.

В държавата се създава ефективен антикорупционен орган на-
рече Бюро за разследване на корупцията (БРК), чиито Директор е 
директно подчинен на министър-председателя. БРК през 1989 г. 
решава, че минималната глоба за корупция е недостатъчна и я уве-
личава от 10 хиляди на 100 хиляди сингапурски долара.

БРК изпраща зад решетките на затвора – федерални министри, 
обществени деятели, ръководители на профсъюзите, топ-мени-
джъри и др.

Антикорупционната стратегия приета в Сингапур съдържа три 
основни, но изключително ефективни насоки:
–  Изключване от държавния апарат на подкупите;
–  Максимално опростяване на държавните процедури;
–  Жестоко наказание след установяване на корупционните деи� ст-

вия.
Антикорупционна стратегия в Сингапур формира ново, антико-

рупционно съзнание в обществото.
Друг значим пример е Нова Зеландия, която години наред е счи-

тана от международните органи за една от държавите с наи� -ниски 
нива на корупция.

Положителните резултати в държавата са постигнати с много 
високото ниво на прозрачност и борба с корупцията, включващо 
откритото участие на обществеността в приемането на решения от 
правителството, търговските компании, тръстовете и др.

Населението е с формирано антикорупционно съзнание и сега 
новозеландците никога не могат да одобрят или приемат за нор-
мално, когато обществени ресурси преминават в ръцете на тесен 
кръг корумпирани.
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Според международните органи традиционно между първите 
държави в света с наи� -ниски нива на корупция е Швеция, чиито на-
селението е с формирано антикорупционно съзнание, което нами-
ра отражение в практическия живот.

Швеция е една от малкото държави, в които още през 19-ти век 
са разработени и приети Комплексни мерки за борба с корупцията, 
в основата на които е формирането на морално-етични норми на 
поведение, които изключват меркантилните деи� ствия.

С много ниски нива на корупция са също така и Дания, Финлан-
дия, Норвегия и др., като много сериозни успехи в борбата с коруп-
цията имат и редица държави в преход като Словакия, Чехия, Унга-
рия, Полша и др.

В Румъния, която по корупция се равняваше на България, през 
2002 г. се започва първоначално успешна борба с корупцията, вклю-
чително и с високите етажи, след създаването на Национална ди-
рекция за борба с корупцията (НДБК), като напълно независима 
институция.

Първият главен прокурор на НДБК е Лаура Кьовеши, под чието 
ръководство са реализирани разследвания на 10 000 висши длъж-
ностни лица (депутати, сенатори, членове на правителството, ми-
нистри, магистрати и др.).

Този успех не се хареса на финансовата олигархия, които напра-
виха всичко възможно, за да ограничат ефективната борба с коруп-
цията (особено по отношение на висшите етажи на властта – пре-
миер- министри, кметове и др.).

Под фалшивия предлог за превишаване на правомощията през 
м. февруари 2018 г. правосъдният министър на Румъния призовава 
Кьовеши да бъде уволнена, за това, че си е свършила добросъвест-
но служебните задължения, т.е. „защото е превишила правомощия-
та си“, тъи�  като е подвела под отговорност лица от висшите етажи 
на властта.

Същата година през м. април Президентът отхвърли искането 
на министъра на правосъдието, но през маи�  Конституционният съд 
реши, че президентът е длъжен да освободи главния прокурор.

Така в Румъния бе задушена ефективната борба с корупцията.
Естония е държавата, от бившите социалистически държави, 

която е постигнала много ниски нива на корупция и вече е между 
20-те наи� -некорумпирани държави в света, след като през м. април 
2013 г. антикорупционното законодателство е изменено и ефектив-
но прилагано, вследствие на което, постепенно Естония се нарежда 
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до малкото държави с почти нулево ниво на корупция.
В България следва да се формира политически стремеж за при-

емане на положителния опит на посочените държави и достигане 
на ниски нива на корупция, а не да се сравнява само с десетината 
държави, които са в челните класации на Европа с наи� -висок ин-
декс на корупция.

Друг много голям проблем на държавността на статуквото е съ-
ществуващата бедност, с която държавата ни отново е с ваи� -високи 
нива в ЕС, според Европеи� ската комисия и други международни ор-
гани .

Необходима е политическа воля за да започне осъществяването 
на ефективна борба с бедността и неи� ното постепенно премахва-
не. За тази цел в България е необходимо да се разработи специално 
законодателство, гарантиращо, че държавата в лицето на неи� ните 
специализирани органи постепенно ще премахна причините гене-
риращи корупция и бедност, вследствие на което постепенно ще се 
премахне корупцията, бедността, мизерията, нощуването под от-
крито небе, гладуването и т.н.

Населението на всички други държави – членки на ЕС живеят 
много по-добре от българския народ, но този факт изобщо не сму-
щава управляващата класа, след като тяхното богатство се увели-
чава от съществуващата корупция и бедност.

Безспорен факт е обаче, че от влизането си в ЕС през 2007 г. до 
сега, България според Трансперънси Интернешънъл неизменно е 
наи� -бедната държава в ЕС.

За да започне ефективна борба бедността в България е необхо-
димо формирането на политическо и икономическо мислене, в съ-
ответствие с което да се разработи национална Концепция за пре-
махването на бедността, която следва да се основава на:
–  Постигането на висок и устои� чив икономически растеж;
–  Провеждането на приоритетна политика за намаляване и пре-

махване на бедността;
–  Провеждането на политика за увеличаване на доходите;
–  Пенсионна система, която предвижда периодично увеличаване 

на заплатите и пенсиите, до достигане на пенсиите в другите 
държави-членки на ЕС;

–  Изграждане на стабилна и адекватна система за обществено оси-
гуряване;

–  По-голяма адекватност и ефективност на публичните разходи за 
социални плащания;
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–  Повишаване на заетостта и доходите и активно включване в па-
зара на труда;

–  Предоставянето на качествени социални услуги;
–  Осигуряването на адекватни доходи;
–  Равноправен достъп до образование, здравеопазване и социални 

услуги;
–  Осигуряването на равен достъп до качествено предучилищно и 

училищно образование;
–  Подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и осигу-

ряването на покрив на всички бездомни и др.
За да изпълни България задълженията си, произтичащи от чл. 

11, т.1 от МПИСКП, държавността трябва да гарантира на абсолют-
но всички българи да реализират правото си на задоволително 
жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и жили-
ще, както и на непрекъснато подобряване на условията на живот. 
Държавата трябва да гарантира за всички българи конкретно:
–  Достои� но за всеки човек жизнено равнище;
–  Достатъчно количество питателна храна ежедневно;
–  Наличието на подходящо за сезона облекло;
–  Жилище, отговарящо на хигиенните стандарти и покрив за без-

домните;
–  Непрекъснато подобряване на условията на живот.

В България, за да се изпълнят изискванията, произтичащи от 
т. 2 на чл. 11 на МПИСКП, задължително следва да бъдат защитени 
всички българи, като се гарантира упражняването на правото на 
всички на защита от глад като напр.:
–  Във абсолютно всяко селище да бъде осигурена безплатна кухня 

за всички социално слаби;
–  За бездомните да бъде осигурено безплатно легло за нощуване и 

безплатна храна в създадените във всяко селище домове за без-
домни и др.

Разбира се, че е не възможно напълно, сто процентово да бъде 
премахната бедността, защото това на практика е невъзможно.

Винаги ще има макар и много малък брои�  хора, с или без обра-
зование, които няма да работят и които ще дават всичките си пари 
за алкохол, дрога, за хазартни игри и др., т.е. маргинилизация на от-
делни лица, които просто не могат да спестят дори един лев.

На такива хора много трудно може да се помогне, защото про-
блемът е психически, а както е известно психиката се променя 
трудно и бавно.
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В държавата трябва да се вземат всички необходими мерки, 
бедността не бива да засяга нормалните хора, образованите и пред-
приемчивите българи, и да бъде гарантирано упражняване на пра-
вото им на достоен живот.

В България управляващите са длъжни да гарантират правото 
на наи� -бедните на достоен живот и правото им на защита от мизе-
рия и глад, т.е. правото на достоен живот, като осигури на всички 
наи� -малко подслон и безплатна храна.

За да се промени цялата система на статуквото в България е не-
обходимо да се започне с промяната на наи� -значимите и главната 
основа на държавността, а именно намиращите се в центъра на сис-
темата на държавно устрои� ство – държавната власт ( която съглас-
но Конституцията би следвало да бъде раздела на законодателна 
власт, изпълнителната власт и съдебната власт).

Наи�  значимата между трите власти е законодателната, тъи�  като 
другите две са допълващи защото изпълнителната власт е свърза-
на с правоприлагането на приетите от законодателния орган акто-
ве, а съдебната власт е свързана с правораздаването съгласно при-
етите закони от Народното събрание.

2. Смяна на законодателната система

Законодателната система се създадва за осъществяване на за-
конодателната власт в България, представляваща завършена сис-
тема от взаимосвързани задължителни елементи, след наличието 
на които е възможно осъществяването на законодателното пра-
вотворчество и други деи� ности от законодателния орган, създаден 
съгласно Конституцията от Народното събрание.

Задължителните елементи на законодателната система са: пър-
во, нормативно приемане създаване на необходимата организация-
та за деи� ност на съответния държавен орган (напр. на Народното 
събрание съгласно Конституцията и др.); Второ, избор на членове 
на този орган (напр. депутати в Народното събрание); Трето, при-
емането на проектозакони и др. деи� ности; Четвърто, влизането в 
сила на законите; Пето, прилагането на законите в държавата.

Почти всички елементи (с изключение на третия) днес са 
повлияни от системата на статуквото, като напр. депутатите са 
членове само на системните партии, законите се приемат само в 
съответствие с интересите на статуквото, приложението на зако-
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ните на практика е само в интерес на властимащите.
В деи� стващата Конституция от 1991 г. и установената в нея за-

конодателна власт, т. е. законодателна система на статуквото, не 
съответстват с изискванията на международното право относно 
създаването на законодателство, насърчаващо социалния прогрес, 
подобряващо условията на живот на обикновените българи, а точ-
но обратното обрича ги на мизерия, глад, корупция и т.н.

Законодателната власт би следвало да бъде справедлива част 
от държавното управление, като част от установената държавност, 
която е призвана съгласно Конституцията да приема, изменя, до-
пълва или отменя законовите актове.

Съществуващата сега в България законодателната власт е уре-
дена уж като независима власт съгласно Конституцията и деи� ства-
ща паралелно с „независимите“ изпълнителната власт и съдебната 
система.

Властите в България формално (на хартия) са независими и 
разделени, но по стечение на обстоятелствата през последните 
десетилетия управляващите партии, ги владеят и управляват то-
тално и трите, при което е невъзможно да бъдат независими една 
от друга, тъи�  като и трите власти изпълняват волята на партията, 
която е на власт.

Във всички демократични държави, съществуват истински 
граждански общества, които коригират властите, като за осъщест-
вяването на една от трите власти избират една партия, а за осъ-
ществяването на другата власт, избират друга партия.

Съгласно Конституцията в България законодателната власт се 
осъществява от Народното събрание, което в последните години 
е доминирано от управляващите партии. Депутатите в Народното 
събрание се избират за срок от 4 години, но в Конституцията не са 
предвидени никакви законови възможности за тяхното отзоваване.

Гражданите имат право да гласуват само за партии, коалиции и 
„независими депутати“ съгласно Изборния закон. В Закона умиш-
лено не се допуска възможността или разрешава на обикновените 
граждани да издигат кандидатурите на други граждани (нечлену-
ващи в системните партии) и да гласуват за тях, а само за партии� -
ните кандидатури.

Всеки депутат има право на законодателна инициатива, а съ-
гласно Конституцията такова право има и Министерския съвет.

В Конституцията умишлено не е предвидено народът и обще-
ството да имат законодателна инициатива.
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Президентът на България също така няма конституционно пра-
во на законодателна инициатива, но има право еднократно да вър-
не определен законопроект /да наложи вето/, след което същият 
може да бъде приет от Народното събрание.

Народното събрание съгласно чл. чл. 62–91 от Конституцията е 
единственият върховен законодателен орган на държавната власт, 
кои� то би трябвало да изразява волята на народа, но на практика от 
1991 г. изразява само волята на управляващите партии.

Наименованието „Народно събрание“ не отговаря на деи� стви-
телността, тъи�  като в него депутатите нито са защитавали интере-
сите на народа, нито някога депутатите са били издигани пряко от 
народа, а на партиите. Затова по-правилно е, както бе подчертано 
по-горе, то да се нарече Партии� но събрание.

Депутатите винаги са били издигани само от системните пар-
тии и са защитавали само техните интереси.

Народното събрание е постоянно деи� стващ орган, кои� то освен 
приемането или отменянето на законите, приема държавния бю-
джет, установява данъците и определя техния размер, насрочва из-
бори за президент на републиката, избира и освобождава минис-
тър-председателя и членовете на Министерски съвет, ратифицира 
и денонсира международни договори и т.н.

Създадената законодателна процедура на Народното събрание 
включва:
–  Внасянето на проектозакон;
–  Дебати по проектозакона се водят само в зала „Пленарна“ (умиш-

лено не се допуска от Конституцията да се провежда предвари-
телно общонародно обсъждане на внесените проектозакони);

–  Гласуването на проектозакона се извършва на две четения;
–  Законът влиза в сила след неговото приемане, освен ако Прези-

дентът на републиката не е наложил правото си на отлагателно 
вето (което може да се наложи на един закон само един път – то-
ест ветото е беззъбо- еднократно отлага влизането в сила, а не е 
окончателно и не може да се наложи втори път);

–  В случаите, когато Президентът е наложил един път правото си 
на отлагателно вето, ако законът е прегласуван в Народното съ-
брание, втори път Президентът няма право на вето, а законът 
влиза в сила, след като бъде обнародван в Държавен вестник от 
Президента.

Парламентарният контрол е деи� ност в Народното събрание, 
при която народните представители имат възможност да упражня-
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ват контрол върху деи� ността на правителството, единствено чрез 
задаването на въпроси.

През последните десетилетия този контрол е повече от форма-
лен и без никакво значение, защото правителството е съставено от 
членове на управляващата партия (или коалиция), а мнозинството 
в Народното събрание също така е съставено от членовете на упра-
вляващата партия (или коалиция).

Съгласно Конституцията, Народното събрание има право да 
разрешава референдуми. За демократичността на работата на На-
родното събрание, говорят фактите, че в досегашната деи� ност то 
е разрешило само един път за повече от 30 години прилагането от 
народа на пряка демокрация – референдум.

Законодателната система от начало до краи�  следва да се про-
мени съгласно изискванията на международното право, за да стане 
деи� ствително справедлива законодателна система, в полза на дър-
жавата и обикновените български граждани .

Само ако законодателната система е в съответствие с междуна-
родното право е възможно тя да се превърне в основен и наи� -зна-
чим институт на демокрацията в България.

3. Смяна на системата на изпълнителната власт

Изпълнителната власт във всяка държава се осъществява от 
система от органи, като напр. в България това са Централните ор-
гани на изпълнителната власт и Ръководните органи на админи-
стративните структури (които отчитат деи� ността пред Народното 
събрание) и др.

Изпълнителната власт би следвала да бъде само част от упра-
влението на всяка държава, тъи�  като е призвана да изпълнява за-
коните (т.е. да осъществява правоприлагане) и ежедневните задъл-
жения на правителствено ниво, но в някои държави на практика 
правителствата осъществяват цялото държавно управление, дик-
туваи� ки на законодателната и съдебната власт независимо, че на 
хартия съществува разделение между трите власт.

Съгласно чл. 8 от Конституцията на България, съществува раз-
деление на държавната власт на три (законодателна, изпълнител-
на и съдебна власт), но практиката показва, че трите власти се до-
минират изцяло от изпълнителната власт, а в много случаи, дори 
пряко от министър-председателя.
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Начело на изпълнителната власт в България съгласно законо-
дателството е министър-председателят, тъи�  като сме парламентар-
на република (докато в президентските републики начело е прези-
дентът).

Почти през цялото време от 1990 г. насам партията (или ръково-
дената от нея коалиция) спечелила парламентарните избори, огла-
вява и съставя правителството и оказва влияние върху съставяне-
то и деи� ността на другите власти.

На практика се оказва, че не съществува никакво разделяне (то 
е само формално на хартия уредено от Конституцията) на държав-
ната власт – на законодателна, изпълнителна и съдебна, като на 
практика цялата държавна власт в България се осъществява само 
от изпълнителната власт.

Съгласно законодателството в България е създадена сложна 
система от органи, осъществяващи изпълнителната власт, която 
всъщност изцяло зависи от волята на министър-председателя, кои� -
то изразява интересите само на статуквото.

Формално цялата система на изпълнителната власт според чл. 
19 от Закона за администрацията (от 2014 г.) включва:
–  Министерски съвет, чии� то състав се състои от министър-предсе-

дател, зам. министър председатели и министри;
–  Териториални органи на изпълнителната власт – областни уп-

равители, кметовете на общини и раи� они и на кметствата и на 
кметските наместници.

Освен това органи на изпълнителната власт са също така и – 
председатели на държавни агенции, държавни комисии, изпълни-
телни директори на изпълнителни агенции, ръководители на дър-
жавни институции, които имат функции във връзка с осъществява-
нето на изпълнителната власт и др.

Всички изброени (с изключение на кметовете) се определят и 
назначават само ако са част от управляващото статуквото.

По правило органите на изпълнителната власт изразяват воля-
та на управляващата партия, т.е. волята на група лица, членове на 
тази партия, които осъществяват правно уредена деи� ност по осъ-
ществяването на част от функциите на държавата от неи� но име.

Една от важните особености на държавните органи е, че длъж-
ностните лица от тяхно име прилагат средства и способи, чрез кои-
то упражняват държавната власт и при необходимост използват 
принуда, за да наложат изпълнение в интерес на статуквото.

Структурата на системата от органи на изпълнителната власт 
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включва: Министерски съвет, Министерства, Областни админи-
страции, Изпълнителни агенции, Специализирани държавни адми-
нистрации и др.

Според начина на вземане на решение, органите са еднолични 
(упражняващи своята компетентност чрез заповеди) и колегиални 
(които приемат решения по определена процедура), а според вида 
на управление органите биват: с обща и специална компетентност.

Същността на изпълнителната власт се изразява в единно дър-
жавно ръководство за изпълнение на законите в полза на интере-
сите на статуквото.

Деи� ността по реализиране на изпълнителната власт има вла-
стнически характер, и органите на тази власт имат своя оперативна 
самостоятелност и притежават правомощия да издават юридиче-
ски задължителни разпореждания за изпълнение на законите, кои-
то са приети изцяло в полза на статуквото.

Изпълнителната власт се осъществява на основата на юриди-
чески принципи, които не са точно формулирани, а обикновено се 
извеждат по целесъобразност в полза на статуквото като напр.: 
принцип на законността, кои� то е регламентиран в чл. 105, ал. 1 от 
Конституцията, съгласно кои� то Министерският съвет определя и 
осъществява цялата своя деи� ност съгласно Конституцията и зако-
ните, което означава, че всички актове и деи� ствия трябва да са в 
полза на статуквото и др.

Както гореспоменатия, така и др. принципи официално (но без 
да се прилагат на практика) на които „уж“ се основава правител-
ството като напр. върховенство на закона, демократичност, про-
зрачност, гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието 
на гражданите и др. са само на хартия, тъи�  като всъщност се при-
лага само един принцип – всичко в съответствие с интересите на 
статуквото.

Министерският съвет е висш орган на изпълнителната власт 
– правителството на България, на кои� то формално се възлага осъ-
ществяването на програмата на парламентарното мнозинство.

На практика парламентарното мнозинство, изпълнява програ-
мата на правителството и персоналните желания и указания на ми-
нистър-председателя. Доверието и подкрепата на парламента през 
последните години в Министерския съвет е всъщност подкрепа за 
съществуването на статукво, от което всички те всички печелят.

Министерският съвет е титуляр, централен орган на изпълни-
телната власт формално с обща компетентност, но изцяло зависещ 
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от едноличната воля на министър-председателя.
Общата компетентност на Министерския съвет намира израз 

във възможността чрез своите актове и деи� ност да въздеи� ства вър-
ху различните обществени сфери в полза на съществуващата систе-
ма на статуквото.

Разпорежданията на правителството са задължителни за всич-
ки органи на изпълнителната власт, до които са адресирани.

В приетата Програма за управление на Правителството на Р. 
България за периода 2017–2021 г. (приета с Решение № 447 на МС 
от 09.08.2017 г.), съставена в съответствие с подписаното Коали-
ционното споразумението между политическа партия ГЕРБ и Обе-
динените патриоти (НФСБ, Атака, ВМРО), формално е основано на 
убедеността на страните за неотклонно развитие на България.

Програмата за управление на правителството съдържа цели и 
мерки за реализиране на основните приоритети, като напр. нама-
ляване на административните тежести за гражданите и бизнеса и 
др.

Остава съвсем малко до края на Програмата – 2021 г., а на прак-
тика почти нищо от заложените за изпълнение 65 приоритета, 236 
цели и 902 мерки, които или качествено не са изпълнени или изоб-
що не са изпълнени като напр.:
–  ПРИОРИТЕТ 29: Създаване на нов ред за преследване на корупци-

ята и противодеи� ствие на престъпността.
На практика, абсолютно нищо не се е променило, тъи�  като как-

то по времето на приемане на Програмата, така и сега според евро-
пеи� ските институции България е с наи� -високи нива на корупция и 
престъпност;
–  Цел 92: Постигане на траи� ни и устои� чиви резултати в борбата с 

корупцията и организираната престъпност; за независимост на 
съдебната власт.

Устои� чиво е потвърдено воденето на неефективна борба с ко-
рупцията и организираната престъпност. Според ежегодните до-
клади на ЕК – зависимостта на съдебната система продължава да 
бъде един от големите проблеми на съдебната власт в България;
–  Мярка 335: Приемане на нов Антикорупционен закон, кои� то ще 

обедини фрагментарното законодателство и ще създаде един ан-
тикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на 
незаконно придобитото имущество.

Според европеи� ските институции и други наблюдатели, прие-
тият през 2018 г. Антикорупционен закон, не съдържа никакви ан-
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тикорупционни мерки за борба с корупцията, а единствено урежда 
отнемането на незаконно придобитото имущество. Тоест, относ-
но борба за премахване на причините, пораждащи корупция не са 
предвидени никакви разпоредби, а единствено са предвидени раз-
поредби за борба със следствието – отнемане на незаконно придо-
битото имущество. Противодеи� ствие на причините и условията, 
пораждащи корупцията няма, на практика те остават непокътнати, 
тоест налице е непрестанно генериране на корупция.

Единствено ПРИОРИТЕТ 1: Организиране и провеждане на 
Председателството на Съвета на ЕС, бе реализирано успешно с це-
ната на стотици милиони лева.

Ротацията на провеждането на Председателството през шест 
месеца държавите членки на ЕС разглеждат с рутина, а не като спе-
циално мероприятие или празник, за кои� то следва да се отделят 
милиони.

Посочените несъответствия на организацията и функционира-
нето на цялата система на Изпълнителната власт след 1990 г. по-
казват грубо нарушение на принципите на общото международно 
право.

Системата на изпълнителната власт е създадена в нарушение 
на международното право, тъи�  като не е насочена към насърчаване 
на социалния прогрес и подобряването на условията на живот на 
обикновените българи, а има точно обратния ефект, мнозинството 
от българските граждани живеят в мизерия, глад, безработица, ко-
рупция и т.н.

Правителството единство създава условия за просперитет на 
привържениците на статуквото, поради това милионерите, пре-
димно от техните редици непрекъснато се множат, като вече над-
минават 170 000 души, според БНБ.

Поради тази причина, за да отговаря системата на изпълнител-
ната власт на изискванията на принципите на общото международ-
но право е необходимо коренно да се промени и да се изгради нова, 
държавност на справедливостта.

4. Смяна на съдебната система

Съдебната система на България включва съдилищата от всички 
инстанции и другите съдебни органи, чиято деи� ност съответства 
на принципите на общото международно право и на правото на ЕС.
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Повече от 10 години, от както България е член на ЕС ежегодни-
те мониторингови доклади на ЕК по механизма за сътрудничество 
и проверка определят държавата ни като наи� -бедна и с наи� -корум-
пираната съдебна система в ЕС.

В докладите ЕК ежегодно препоръчва реформа на българската 
съдебна система, тъи�  като тя не отговаря на общите принципи на 
Правото на ЕС като напр., че съдилищата трябва да бъдат безпри-
страстни и независими от правителството и законодателната власт, 
спазване на принципа на правовата държава, зачитане на свобода-
та, равенството на основните права и др.

Препоръките на ЕК нямат задължителна сила по Механизма, 
поради което управляващите в България не се съобразяват с тях и 
години наред не са реформирала нищо съществено, докато в ЕС не 
бъде създадена общоевропеи� ска система на контрол, която да има 
задължителен характер.

В Глава 6 (чл. 117–134) от Конституцията на Р. България са уре-
дени въпросите, свързани със създаването съдебната система, коя-
то осъществява съдебната власт в държавата (Висш съдебен съвет, 
кои� то се състои се от съдии� ска и прокурорска колегия, Главна про-
куратура на България, ВКС, ВАС и Конституционен съд, раи� онни, 
окръжни, военни, административни и апелативни съдилища, след-
ствие и др.) магистратите се разделят на три категории: съдии, про-
курори и следователи, които се ползват с имунитет.

Тъи�  като съдебната власт до голяма степен е корумпирана, за 
да възтържествува справедливостта е необходимо да почерпим от 
световния опит, да се възприеме презумпция за виновност по отно-
шение на доходите. Тоест всеки притежаващ над 200 000 лв. е вино-
вен до доказване на произхода на парите си.

Възприемането също така на ефективна форма, която да гаран-
тира справедливостта на работата на съдебната система е въвеж-
дането на ежегодни проверки на съответствие със закона на реше-
нията на всички съдилища и други органи.

За тази цел трябва да се създаде граждански орган, в кои� то да се 
организират всички пенсионери, работили в тази област.

Трябва да се прекрати съдебната практика на безкраи� ното ба-
вене решаването на определени дела.

Продължителността на решаване на съдебните дела не трябва 
да бъде по-дълго от 3–4 г., тъи�  като бавно производство означава 
липса на правосъдие.

Законово утвърждаване на отговорността, отчетността и ефек-
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тивността на цялата система и задължително оптимизирането на 
системата и структурата на системата от съдебни органи.

По отношение на организацията и деи� ността на ВСС се възпри-
ема, че това значимо в деи� ността на съдебна система звено, се опре-
деля като деи� ност на репресивен орган спрямо онези магистрати, 
които отстояват върховенството на правото и независимостта си, 
защитават своята чест и достои� нство.

Така напр., бившият председател на СРС Методи Лалов напусна 
съдебната система през 2019 г. заради корупция, като в мотивите 
си в молбата си до Съдии� ската колегия на Висшия съдебен съвет, 
посочва влошаването на състоянието на съдебната система и др.

Методи Лалов отбелязва „Илюзия е да се мисли, че може да има 
смели, независими и справедливи съдии в една силно корумпирана 
конструкция, която е ръководена от политически зависим ВСС….“, 
а също така и „ВСС се превърна траи� но в репресивен орган спрямо 
онези магистрати, които отстояват върховенството на правото и 
независимостта си, защитават своята чест и достои� нство“, обяснява 
бившият председател на СРС.

Необходимо е също така да се промени практиката, осъдител-
ните решения за България приети от Европеи� ският съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) и определените суми за нарушаване на правата на 
човека и основните свободи в България, следва да се заплащат не 
от джоба на данъкоплатеца. Тези суми следва се плащат от джоба на 
корумпираните съдии, и от джоба на тези, които са приели незако-
носъобразните решения.

За да се приведе в съответствие с изискванията на съвременно-
то международно право е необходимо да се променят изцяло прин-
ципите на работа, структурата, функцията и деи� ността на система-
та от съдебни органи, контрола върху решенията и цялата система 
на правораздаване и др., които обслужват интересите на системата 
на статуквото.

5. Смяна на икономическата система

Създадената икономическа система в България след 1990 г. е в 
грубо нарушение с принципите на международното право за пови-
шаване на жизненото равнище, пълната заетост на работната сила 
и създаване на условия за икономически и социален прогрес и раз-
витие.
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Още от 1991 г. се провежда „деколективизация“, т.е. разбиване 
и унищожаване на селското стопанство, промишлеността и др., без 
да се създадат нови заместващи и допълващи структури, както бе 
направено в почти всички държави в преход.

Почти изцяло е унищожена икономическа инфраструктура на 
България, без да бъде заменена с друга, в резултат на което настъп-
ва огромна безработица, инфлация, корупция и т.н.

Сега икономиката на България продължава да е слабо индус-
триализирана, с неправилно развит огромен частен сектор и запа-
зен много малък брои�  стратегически държавни предприятия. Ико-
номическата активност на държавата се определя от такива фак-
тори като – БВП на глава от населението, безработицата, валутен 
курс, национален дълг и др.

Днес българската икономика трябва да реши редица проблеми, 
за да започне неи� ното подобряване:

1. Обучението на квалифицирани кадри за трудовия пазар е 
спиране на трудовата емиграция.

2. Ориентация на образователната система към „произвежда-
нето“ на повече кадри със средно професионално образование.

3. Приемането и ефикасното приложение на съответното зако-
нодателството.

4. Силно ограничаване на бюрокрацията и корупцията, които 
пречат на чуждестранните инвестиции;

5. Издигане на ефективността на здравеопазването.
6. Мотивирано спиране на напускане на младите, висококвали-

фицираните специалисти от България и др.
За да бъде в съответствие с международното право, българската 

икономическа система трябва да работи за просперитета на държава-
та и народа, а не за милионерите, а освен това гъвкаво трябва да бъде 
съобразена с изискванията на световната икономическа система.

Вместо икономиката ни да е съобразена с националните ни ин-
тереси, угоднически се отказваме от печеливши договори и проек-
ти (южен поток и др.).

Редица държави като Гърция, Сърбия, Швеи� цария и др., склю-
чиха с Китаи�  договори за милиарди долари, а България тъпче на 
едно място, заради чужди интереси.

За да бъде в съответствие с международното право, българска 
икономика следва да се насочи към създаването на такива блага, 
удоволетворяващи всички българи, необходими и за нормалното 
функциониране на икономиката на държавата.
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6. Смяна на образователната система

Създаваната от 1990 г. до сега образователна система изцяло 
противоречи на международното право, тъи�  като не е с необходи-
мото качество, особено за обикновените българи.

Съществуващата образователна система не отговаря на качест-
вото на образование, което съществува в държавите – членки на ЕС 
и особено в развитите държави.

Българското образование би следвало да бъде единен съвреме-
нен процес на възпитание, обучение, придобиване на знания и др. 
както и за пълноценното реализирането на всички българи в жи-
вота.

Съгласно т.1 на чл. 13 на МПИСКП, ратифициран от България, 
образованието в държавата трябваше да бъде насочено към пълно-
то развитие на всички българи, за да могат да изпълняват полезна 
роля в обществото, но неговите разпоредби макар и задължителни 
не се изпълняват.

Създадената от статуквото образователната система в Бъл-
гария умишлено не гарантира, предвидените в чл. 13 от МПИСКП 
право на всички български деца на високи критерии на качествено 
образование, правото на пълно развитие и др.

Образователна система на статуквото е подчинена изцяло на 
интересите на богатите в България, както по отношение на образо-
ванието на техните деца, така и по отношение на техните печалби 
от нея.

Законово е уредено качественото образование да бъде почти 
изцяло в частни ръце – т.е. да бъде платено, добрите детски гра-
дини, основни и средни училища да са високо платени, както и ви-
сшето образование. Качествено образование в България могат да 
получават само децата на богатите, тъи�  като само те могат да си 
позволят плащането на огромни такси.

Всички видове частно образование в България са създадени на 
принципа „печалба“, т.е. те са финансови пирамиди, а не предоста-
вят съвременно образование.

В България образованието би следвало да бъде на наи� -високо 
ниво, което означава задължително внедряване на на-новите по-
стижения в науката във всички области и създаване на конкурент-
ни специалисти в световен мащаб.

В България образованието трябва да бъде общодостъпно, без-
платно и даващо възможност за развитие на всеки българин в зави-
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симост от неговите индивидуални способности.
Големият принос на всеки преподавател е да разкрива индиви-

дуалните способности на всеки ученик и да ги насочва към точно 
им развитие.

Необходимо е проучване на опита на държавите с наи� -добро об-
разование в света и творчески, съобразно нашите условия и въз-
можности да се създаде модел, отговарящ на националните ни осо-
бености.

Образованието във Финландия се смята за едно от наи� -добрите 
в света, като през последните години учениците в тази държава по-
казват наи� -високото ниво на знания в света. Невероятно е, че се из-
ползват такива форми на обучение, че за получаване на тези високи 
резултати учениците прекарват наи� -малко време в учене.

Във Финландия се прилагат следните 7 принципа на образова-
ние:
–  РАВЕНСТВО

•  Равенство на училищата. Няма елитни, нито „слаби“ училища. 
Всички имат еднакво оборудване, възможности и пропорцио-
нално финансиране. Почти всички училища са държавни;

•  Равенство между учениците – за всяко дете по отделно се със-
тавя индивидуален план за обучение и развитие;

•  Равенство в изучаването на всички предмети – не се привет-
ства изучаването на едни предмети за сметка на други;

•  Равенство между родителите – няма никакво значение какво 
работят и какъв е социалния им статус;

•  Равенство при учениците. Единствено изключение за създа-
ване на класовете е, че те могат да се профилират в зависи-
мост от индивидуалните способности и за надарените деца;

•  Равенство при учителите;
•  Равенство на правата на възрастния (родителя, учителя) или 

на детето;
–  БЕЗПЛАТНО

•  обучение;
•  транспорт;
•  учебници;

–  ИНДИВИДУАЛНОСТ
•  индивидуален план за обучение на всеки ученик;
•  в клас учениците изпълняват задачи с различна трудност;
•  оценяват се, съгласно персоналното ниво;
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•  наред със стандартното обучение има две уникални разно-
видности на образователния процес:

 –  поддържащо обучение на „слабите“ ученици от учителите 
след часовете;

 –  коригиращо обучение се провежда индивидуално или в 
малки групи;

–  ПРАКТИЧНОСТ
•  във финландските училища няма изпити;
•  в училище се преподава само онова, което ще потрябва на де-

тето в живота;
–  ДОВЕРИЕ

•  доверие към училищните работници и учителите – всеки 
педагог използва онзи метод на обучение, кои� то счита за 
наи� -подходящ;

•  доверие към учениците – смята се, че ученикът сам избира 
кое ще му е по полезно;

–  ДОБРОВОЛНОСТ
•  учи се онзи, кои� то желае;
•  задачата на средното училище – да се разбере дали даденият 

тии� неи� джър си струва да продължи обучението или му е дос-
татъчно минималното ниво от знания, на които е полезно да 
отидат в професионално училище;

•  склонността на всеки ученик към даден вид деи� ност се опре-
деля чрез тестове и беседи от „учителите на бъдещето“, които 
са специалисти, част от училищния персонал;

–  САМОСТОЯТЕЛНОСТ
•  према се, че училището трябва да научи детето на наи� -важно-

то – да бъде самостоятелно в бъдещия успешен живот;
•  педагозите не се намесват в конфликтите на учащите, предос-

тавяи� ки им възможност всестранно да се подготвят към жиз-
нените ситуации, да развият способността да отстояват себе 
си;

•  обучението е петдневно, само първа смяна;
•  от 1 до 3 клас бележките отсъстват, до 7 клас има само сло-

весна оценка (без слаб), а след това в държавата се прилага 
10-бална система.

Във Финландия редовно се прави изследване, доколко училищ-
ната система съответства на промените, случващи се в обществото 
и съвременните изисквания.
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В България е необходимо да се отстранят съществуващите не-
достатъците на образование посредством:
–  Повишаване на качеството на образование на всички нива;
–  Образователната инфраструктура спешно се нуждае от модерни-

зация;
–  Рационализиране на структурата на образователната система;
–  Повишаване на публичните разходи за образование, които са все 

още са наи� -ниските в ЕС;
–  Многократно повишаване на ниското заплащане на преподавате-

лите;
–  Непрекъснато продължаваща се квалификация на абсолютно 

всички преподаватели;
–  Обучение на достатъчно квалифицирани преподаватели;
–  Въвеждане на ефективни методи на преподаване;
–  Преодоляване на масовата цялостна апатия и духовен упадък;
–  Снабдяване на училищата с липсващите основни съоръжения и 

модерни оборудвания;
–  Предотвратяване на липса на диалог между преподаващи и обу-

чаващи се;
–  Повишаване престижът на преподавателската професия, кои� то е 

много нисък;
–  Премахване на непривлекателни условия на работа;
–  Преодоляване на недостига на преподаватели, кои� то продължа-

ва да се задълбочава;
–  Преодоляване на нуждата от продължаващо професионално раз-

витие на знанията в областта на предметите на преподаване;
–  Обучение в областта на поведението на учителите;
–  Подобряване на мрежата на детски градини и ясли, която не е 

достатъчно развита.
В заключение е необходимо да се изясни, какво първоначално, 

задължително трябва да се реформира в образователната система, 
за да съответства на съвременните изисквания:

Първо, пълно равенство на всички детски градини и ясли, учи-
лища и ВУЗ-овете;

Второ, въвеждане на пълно безплатно обучение, учебници и 
транспорт;

Трето, непрекъснато изследване на образователната система, 
дали отговаря на изисквания на съвремието;

Четвърто, индивидуално обучение на всеки ученик, съставяне 
на индивидуален план съгласно неговите индивидуални способ-
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ности (задължителни следва да бъдат само четене, писане, аритме-
тика и др., които са необходими в живота);

Пето, учи онзи, кои� то желае, не е задължително всички да бъдат 
с висше образование, България има нужда и от трактористи, шо-
фьори, миньори и др. Всеки вид труд е почтен и необходим, поради 
което всички трябва да бъдат уважавани на равно;

Шесто, по-голямата част от предметите трябва да са избираеми, 
а учениците самостоятелно да избират, кои�  предмет ще им е инте-
ресен и полезен;

Седмо, преподава се само това, което ще бъде необходимо в жи-
вота;

Осмо, преценяване от „учителите на бъдещето“ на индивидуал-
ните способности на всяко дете, дали трябва да продължава обра-
зованието и в каква насока трябва да се развият неговите индиви-
дуални способности;

Девето, непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на 
всеки преподавател;

Десето, обучението във ВУЗ трябва да бъде само на световно, 
конкурентно ниво, в противен случаи�  то не е необходимо.

7. Смяна на системата на здравеопазването

Системата на здравеопазване в България не е изградена в съот-
ветствие със световните стандарти, затова изцяло противоречи на 
изискванията на международното право

В България по масовото състояние на физическото, психическо-
то и социално благополучие на населението се съди за системата на 
здравеопазването.

Почти всеки втори български гражданин е с няколко заболява-
ния, включително и психически.

Това е така, защото в България не се отделят достатъчно сред-
ства за масовото здравеопазване, както и за приложението на прак-
тика на постиженията на науката в здравеопазването.

Здравето на населението на България до голяма степен зависи 
и от развитието и ефективното приложение в практиката на реди-
ца науки, като психофизиология, психология, диетология, фармако-
логия, биология, медицинска социология, медицинска антрополо-
гия и др.

Българските граждани имат проблеми и с психическото здраве, 
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поради което не са способни да се справят със сложните обстоятел-
ства на живота, не могат да запазят оптималния емоционален фонд 
и адекватно поведение.

Здравеопазването в България е смесено-държавно и частно, 
което преди 1990 г. е било изцяло безплатно, т.е. всичко е било дър-
жавно и финансирано изцяло от държавния бюджет. В средата на 
1990-те години започват реформи чрез децентрализация и въвеж-
дане на осигурителна система. Това довежда, че над 50 % от здрав-
ните услуги се плащат директно от пациентите.

Според СЗО България е на едно от последните места в света по 
качествени резултати на лечението, а между всички европеи� ски 
държави България се нарежда на едно от последните места по пре-
доставяне на качество на здравните услуги. Според данни на Блум-
бърг България е държавата с наи� -неефективно здравеопазване в ЕС 
и с наи� -ниската продължителност на живота.

България се оказва и на едно от последните места в Европа по 
качество на здравеопазването според актуалните данни на НУМ-
БЕО – интернет портал за сравнения между държавите по света. За 
сравнение – държавите като Словакия, Северна Македония и Гър-
ция са на по-предни позиции от България по качество на здравео-
пазването в Европа.

За да бъде здравеопазването на наи� -високо световно ниво е не-
обходимо да се вземе пример от добрите практики на здравеопаз-
ване в държавите, които отговарят на световните стандарти.

Испания е първенец в световните класации по ефективно здра-
веопазване. Тя е призната за една от наи� -здравословните държави 
в света от Блумбърг с около 93 от 100 възможни точки, тъи�  като 
здравна система, за да покрива със специално отношение цялото 
население, взема на мерки и осъществява превенция, така че по-
стоянно да следи и редуцира всички случаи�  на сърдечно – съдови, 
онкологични и други заболявания.

Според изследване на Блумбърг Италия има една от наи� -ефек-
тивните здравни системи в света.

В Швеция също така медицинските услуги са на много високо 
ниво, като 97 % от всички медицински разходи са покрити от дър-
жавата, а гражданите заплащат само остатъка.

Системата на здравеопазване в Швеи� цария по оценка на СЗО, е 
една от наи� -добрите в света, а продължителността на живота – една 
от наи� -високите.

Гражданите на Южна Корея са задължени по закон да се подла-
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гат на годишни медицински прегледи, които са безплатни, тъи�  като 
изцяло ги покрива държавата.

Австралия има отлично развита безплатна медицина, тъи�  като 
75% от разходите се покриват от федералното правителство, а ос-
таналите 25 % са обхванати от частното здравно осигуряване.

Здравеопазването в държавите в преход също така е значително 
по-добре от това в България, а е доказано, че дори и на Балканите 
е признато, че здравеопазването у нас е много по-лошо от Северна 
Македония и Албания.

В България има прекрасни лекари и медицински кадри, но голе-
мия проблем е лошото финансиране, организиране и функционира-
не на системата за здравеопазване.

Все повече се чувства недостиг на общопрактикуващи лекари 
и се очаква този проблем да се задълбочава. Един от основните не-
достатъци на здравната система е, че новозавършилите лекари ня-
мат право да разкрият практика на джипи.

За да се издигне в България здравеопазването на световно ниво, 
срочно следва да се реформира здравната система като се акценти-
ра на:
–  Драстично увеличаване на бюджета за здравеопазване;
–  Изработването на ясни и категорични критерии за функциони-

ране на цялата система на здравеопазването, като например за 
какво е определена болница и как трябва да функционира;

–  Въвеждане на безплатно здравеопазване;
–  Безплатното хоспитализиране и операции;
–  Осигуряване на безплатни лекарства;
–  Изцяло финансиране на държавното здравеопазване от държа-

вата;
–  Инвестиране в нова апаратура и нови деи� ности в областта на 

здравеопазването;
–  Повишаване на заплатите, за да се спре отлива на млади и други 

хора от системата на здравеопазването (в момента инвестираме 
в богатите държави, които предлагат на нашите медицински ка-
дри много по-добро заплащане и условия на труд);

–  Осигуряването на продължаващо обучение и квалификация на 
кадрите;

–  Осигуряване на пенсионери, учащи, инвалиди и др.;
–  Постигането на ефективно и качествено здравеопазване;
–  Постоянно актуализиране на мерките за превенция;
–  Задължителни безплатни годишни прегледи;
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–  Удоволетвореност на населението от здравните грижи и др.
За да съответства здравеопазването в България с изискванията 

на международното право, незабавно трябва да се ориентира към 
държавно – безплатно и ефективно здравеопазване, възприело 
наи� -доброто от държавите с наи�  доброто здравеопазване в света.

8. Смяна на абсолютно всички подсистеми на системата на 
статуквото в България

За да бъде като цяло системата в съответствие с международно-
то право е необходима промяна на подсистемата на работа на всяко 
министерство, агенция и други ведомства.

Държавни органи представляват взаимосвързана система, коя-
то включва всички лица, с регламентирани правомощия, които след 
встъпването си в длъжност стават служебни лица и персонифици-
рат всеки държавен орган като правен субект.

В зависимост от числеността на служебните лица държавните 
органи се делят на еднолични и колективни, които се избират или 
назначават.

Според компетентността си, държавните органи се делят на 
централни, деи� стващи на цялата територия на България (напр. 
Парламент, Правителство, Президент, Главен прокурор, министри 
и др.) и местни държавни органи (напр. областен управител, кмет 
и др.).

Новата държавност изисква пълната промяна на функциите, 
принципите на работа, съставът и др. на абсолютно целия държа-
вен апарат, а също така и на частните органи.

Първоначално промяната на държавността изисква задължи-
телно да се започне с държавните органи, регламентирани в кон-
ституцията: Народно събрание, Президент, Министерски съвет, Съ-
дебна власт и Конституционен съд.

Принципно в началото следва да се промени и работата и функ-
циите на силовите министерства и агенции (напр. МНО, МВР и др.), 
както и на министерствата и агенциите, от които зависи в наи� -го-
ляма степен нормалното функциониране на държавата (напр. М в-н 
Р, Агенция „Митници и др.).
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А) Първоначално смяна на принципите на работа на силовите 
министерства и структури

Правоохранителните органи (МВР, агенциите за сигурност, 
службите на разузнаването и др.), въоръжените сили и другите 
държавни структури, на които е делегирано правото да прилагат 
сила е прието да се наричат силови министерства, силови агенции 
и ведомства или силови структури.

Редица държави се наричат полицеи� ски държави, тъи�  като 
властта в тях се поддържа със сила, включително и репресии, за да 
контролират социалния, икономическия и политическия живот на 
гражданите.

В чл. 1 от Закона на МВР се посочва, че „Този закон урежда прин-
ципите, функциите, деи� ностите, управлението и устрои� ството на 
МВР и статута на неговите служители“. Тоест този закон като се има 
предвид, че е разработен и приет от системните партии, е приет с 
принципна насоченост МВР да защитава статуквото в България.

В съответствие с чл. 2. (1) Деи� ността на МВР е насочена към за-
щита на правата и свободите на гражданите, противодеи� ствие на 
престъпността, защита на националната сигурност, опазване на об-
ществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

В чл. 3. (1) от Закона деи� ността на МВР се осъществява въз осно-
ва на следните принципи:

1. Опазване на Конституцията, законите и международните до-
говори, по които Р. България е страна;

2. Зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражда-
ните и тяхното достои� нство;

3. Публичност и отчетност;
4. Политически неутралитет;
5. Обективност и безпристрастност;
6. Защита на информацията и източниците на придобиване;
7. Защита на служителите при и по повод, изпълнението на 

служебните им задължения;
8. Взаимодеи� ствие с другите органи на държавната власт, орга-

ните на местното самоуправление, както и с гражданите и с юриди-
ческите лица;

9. Сътрудничеството с Комисията за разкриването на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.
(2) Върху деи� ността на МВР се осъществява граждански контрол от 
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проведените в деи� стващото законодателство органи.
От анализи на съдържанието на чл. 2 при сравнение със същест-

вуващата практика в държавата произтича, че:
–  В България не се съблюдава нито Конституцията, нито ратифи-

цираните международни договори;
–  Грубо са нарушени правата и свободите на българите с приложе-

нието на Плана „Ран-Ът“ съгласно международното право;
–  Не се спазва политическия неутралитет, а на тази база съществу-

ва безнаказаност и се осъществяват престъпления срещу българ-
ския народ и т.н.

За да съществува нова държавност е необходимо бъдещото 
вътрешно ведомство изцяло да промени своите принципи на рабо-
та и начини на функции и деи� ност, които сега служат единствено на 
статуквото.

Съгласно Инструкцията за взаимодеи� ствие между МВР и Дър-
жавната агенция „Национална сигурност“(ДАНС) имат задачата да 
осъществяват взаимодеи� ствие с цел да осигури своевременно и за-
коносъобразно изпълнение на законовите задачи (тоест текстът на 
чл.1 (2) е разработен така, че да гарантира двете институции чрез 
специално приетите законите максималното ефективното да оси-
гурят изпълнение на задачите и постигане на целите на статукво-
то).

Цялата система на МВР, обслужва статуквото, затова в бъдеще 
системата, за да обслужва обикновените българи, трябва да се по-
стави на други основи съгласно международното право.

Въоръжените сили в България се създават в зависимост от дър-
жавното управление и устрои� ство, затова по различни принципи се 
различават по численост, принципи на формиране, организацион-
на структура и функции и др.

В България въоръжените сили са разделени на 3 вида: Сухопът-
ни вои� ски, военноморски и военновъздушни сили.

Създадена е също така и жандармерия (вътрешни вои� ски) и во-
енна полиция, които според военната доктрина на държавата мо-
гат да се включват и в неи� ните въоръжени сили.

Българската армия освен трите рода въоръжени сили вои� ски, 
включва и различни формирования и структури, директно подчи-
нени на Съвместното командване на силите, на МО, като Служба во-
енна полиция, Национална гвардеи� ска част и др.

След 1990 г. голяма част от висококвалифицирания офицерски 
състав е съкратен от служба. Ракетните вои� ски са унищожени, а ВВС 
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и бронетанковите редуцирани до незначителни формирования, за-
пада също така и ВМФ. Преминава се към назначаване на редови 
кадрови военнослужещи, без особени изисквания за образование и 
интелектуални качества.

На 29 март 2004 г. България се присъединява към НАТО и се 
провежда масивно съкращаване на персонал и техника.

От около 100 000 души армията първоначално е сведена до 
51 000, като се предвижда поетапно да бъде намалена до 23 000 
души.

От 152 000 души през 1988 г. до сега българската армията е сви-
та до 32 000 души и се предвижда съкращаване с още около 10 хи-
ляди вои� ника.

Законът за отбраната и въоръжените сили на Р- България, кои� -
то е в сила от 2009 г. (многократно изменян и допълван) е приет от 
системните партии и е разработен с цел защита на съществуващото 
статукво.

В съответствие с чл. 123, при обявяване на положение на вои� на, 
военно положение или извънредно положение държавните органи 
на въоръжените сили:

1. Извършват обща мобилизация, с изключение на случаите на 
обявяване на извънредно положение;

2. Прилагат деи� ствия и мерки за охрана на обекти, застрашени 
от терористични актове;

3. ………………
5.Ограничават движението по основните пътни артерии;
6.Ограничават движението на влакове и установяват контрол 

върху граждани и пътници;
9.Ограничават или забраняват достъпа до държавни учрежде-

ния;
Този текст може да се тълкува разширително, т.е. като даващ 

право на олигарсите, да използват армията чрез управляващите в 
случаите на застрашаване на тяхното управление и да обявят из-
вънредно положение като: обявят, че това са терористични акто-
ве, въоръжените сили охраняват богатите и техното недвижимото 
имущество, ограничат със сила движението по основните пътни 
артерии, осъществят контрол върху всички граждани и ограничат 
достъпа до всички държавни учреждения.

Това реално означава използването на армията за осъществя-
ването на пълна блокада на държавата, с цел блокиране на всички 
деи� ствия на протестиращите, целящи промяна на статуквото.
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Съгласно чл. 132. (1) Въоръжените сили изпълняват задачите 
по охрана и отбрана на стратегически обекти и критичната инфра-
структура при условия и по реда, определени в плановете за опера-
ции на въоръжените сили.

Няма никакво съмнение по отношение на това, за какво „усло-
вията и реда“ са определени в плановете на операциите на въоръ-
жените сили.

Съгласно чл. 182 от Закона армията не може да се използва за 
защита на партии� ни интереси, тъи�  като това ще наруши неи� ната 
политическа неутралност. В същото време в Закона е предвидено 
обявяването на извънредно положение по преценка на богатите и 
управляващите, когато са заплашени техните партии� ни интереси и 
богатства.

В чл. 242 от Закона се предвиждат случаите на нарушаване на во-
енната дисциплина, като т. 2 предвижда, че е нарушаване на воен-
ната дисциплина е на лице, в случаи�  на нарушаване на правилата за 
подчиненост. Този текст противоречи на текста, че армията не може 
да се използва за решаване на партии� ни задачи, тоест намесата по 
партиен принцип на въоръжените сили и нарушаване на принципа 
на политическа неутралност предвиден в чл. 182. (1) от Закона.

При тълкуването на този текст се подразбира, че ако военнослу-
жещите не изпълнят заповед, свързана с потушаване на социални 
вълнения не се счита за не подчинението, предвидено в текста в чл. 
242, т. 2 от Закона.

В един нов Закон следва да се предвиди принципната възмож-
ност въоръжените сили да не се използват за друго, освен за защита 
на териториалната цялост на България и за защита на интересите 
на неи� ното население (но не и на богаташи).

Въоръжените сили на България, както и всички останали сило-
ви структури (държавни и недържавни военизирани организации) 
трябва единствено да служат на интересите на България, на тери-
ториалната цялост, националната сигурност и т.н., тоест само на 
държавата и на всички обикновени българи.

Б) Променянето на принципите на работа на всички други 
министерства, агенции и ведомства

За да се установи държавност в съответствие с международното 
право е необходима коренна промяна на абсолютно всички минис-
терства, агенции и други ведомства.
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Първоначално следва да се отдели внимание за промяна на ми-
нистерствата, които осигуряват външното и вътрешното функцио-
ниране на държавата като напр. МВ-нР, МВР, както и Министерство 
на финансите, Министерство на икономиката, Социалното минис-
терство, Министерството на здравеопазването, министерството на 
образованието, Министерството на труда, Агенция „Митници“ и др.

Външно министерство се създава, за да осигури осъществява-
нето на държавната външна политика в международните отноше-
ния при осъществяване на сътрудничеството с другите държави 
и междуправителствените организации, като осъществява своята 
задгранична деи� ност непосредствено и чрез дипломатическите и 
консулски представителства.

Законодателството в България и конкретно Законът за дипло-
матическата служба, приет през 2004 г., са създадени от системните 
партии, за да обслужват интересите на статуквото.

Външната политика е израз на вътрешната политика и е ясно, 
че служители на цялата външно-държавна система, начело с ми-
нистъра на В-нР, посланиците, консулите и представителите в меж-
дудържавните организации са назначени там, за да изразят стопро-
центово интересите на статуквото.

Целта на външна политика съгласно чл.3 (1) от Закона не е на-
сочена за защита на България в международните отношения, как-
то и защита на българските граждани в съответствие с нормите на 
международното право, а се осъществява изцяло в полза на интере-
сите на представителите на статуквото.

Новата държавност на България следва да се осъществява в съ-
ответствие с интересите, принципите, организацията и деи� ностите 
изцяло в полза на държавата и на всички неи� ни граждани, съгласно 
с принципите и нормите на съвременното международно право.

Друг много важен държавен орган е Министерството на финан-
сите, приемащ бюджета и осъществяващ финансовата политика. 
Особено важно е разпределението на бюджета, кои� то предвижда 
осигуряването, разпределянето и финансирането на всички въ-
трешни и външни функции на държавата.

Министерството на финансите и цялата финансова политика на 
България също е призвана да обслужва статуквото.

Трябва да се създаде финансово министерство, което да обслуж-
ва интересите на България и българския народ съгласно междуна-
родното право.

В България изключително значим отрасъл е енергетиката, кои� -
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то засяга жизнено важни за населението стратегически отрасли, 
пряко свързани с ежедневния бит – вода, осветление, отопляване, 
гориво за бита, превозните средства и др.

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ както добива на 
енергия, така и големи естествени и изкуствени подсистеми, служе-
щи за производство, преобразуване, разпределение и използване 
на енергии� ните ресурси.

Статуквото уреди така нещата, че електроснабдяването, вода-
та и други енергии� ни източници са отдадени на концесия, че не се 
контролират от държавата. Държат в пълна мъгла схемите, с които 
се манипулират сметките за ток, вода, парно и др.

Министерство на енергетиката на България функционира като 
самостоятелно министерство от 2014 г., което има за задача под-
държането и експлоатацията на енергии� ните съоръжения, произ-
водство и пренос на топлинна и електрическа енергия, добив и пре-
работка на рудни и нерудни изкопаеми, използването на водните 
ресурси за добив на ток и др. Министерството не може да контроли-
ра, почти всички стратегически енергии� ни съоръжения отдадени 
на концесия, по отношение на които не е запазен контролния пакет.

Новата държавност следва да създаде на принципно нова осно-
ва – енергии� но министерство, което изцяло да се грижи за интере-
сите на българския народ и България в съответствие с междуна-
родното право.

Митницата е изключително важна държавна институция, която 
контролира вноса, износа и транзита на стоки и внася голямо перо 
от дължимите митнически сборове в държавния бюджет, ако не е 
корумпирана и парите не се насочват в частни джобове.

Агенция „Митници“ се състои от Централно митническо упра-
вление, 11 митници и 66 митнически бюра и пунктове, от които се 
събират около 45 % от данъчните приходи в държавния бюджет, 
тъи�  като основна функция на митническата администрация е съби-
рането на митни сборове и други държавни вземания.

За да бъде в съответствие с международното право е необхо-
димо създаването на нов тип митническа администрация, с нови 
принципи на работа и деи� ност, като не се допуска фиктивен износ 
на стоки и други прилагани сега схеми, при които се избягва съби-
рането на мита, данъци, акцизи и такси и други приходи към дър-
жавния бюджет.
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В) Промяна на принципите на функциониране на системата за 
масова информация

За ефективното и безвъзвратно премахване на системата на 
статуквото е необходимо да се променят изцяло съотношението на 
собственост, принципите на деи� ност и т.н. на подсистемата за ма-
сова информация, която играе съществена роля за промиване на 
мозъците на обикновените българи, известна като четвърта власт.

Средствата за масова информация (наричани мас-медии) в 
България са създадени за влияние, манипулиране и оформяне на 
масовото съзнание на българския народ, в пълно нарушение на из-
искванията на съвременното международно право.

В Международната харта за правата на човека и в др. междуна-
родни актове е предвидено, че всички хора имат право на получава-
нето на точна информация.

Информацията в България по правило се поднася в изкривена 
форма, за да се манипулира съзнанието на обикновените българи в 
интерес на богати и управляващи.

В България днес свободата на словото е подменена с бизнес ин-
тереси, вместо средствата за масова информация да защитават ин-
тересите на цялото българско общество.

В нарушение на принципите на общото международно право в 
България между водещите партии и бизнеса (статуквото) има скри-
та договореност умишлено да се премълчава истината, уличаващи 
факти и др. информация, която не е в интерес на тези страни.

За тази цел почти всички средства за масова информация са в 
ръцете на богатите собственици и деи� стват по тяхно указание от-
носно манипулирането на съзнанието на обикновените българи.

Манипулираната информация ежедневно се тиражира и раз-
пространява чрез текст, образ или звук посредством електрон-
ните медии (радио, телевизия, Интернет и др.), печатните медии 
(вестници, списания и др.) и традиционните печатни издания (кни-
ги, периодични издания и др.).

По-голямата част от съвременната журналистика има за цел да 
съобщава и предава манипулирани истини, полуистини, лъжи и не-
вярна, фалшива информация за промиване на мозъците на обикно-
вените българи.

В България чрез използването на редица способи и начини поч-
ти изцяло е задушена разследващата журналистика. Уволняват се 
журналисти, които си позволяват да разкриват или да говорят ис-
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тината за управляващата класа, олигарсите или политиците, а в 
същото време силно се поощряват само тези, които ежедневно им 
създават публичен имидж.

За да бъде системата за масова информация в съответствие със 
съвременното международно право е необходимо:
–  СМИ изцяло да служат на интересите на всички български граж-

дани;
–  По-голямата част от СМИ да бъдат държавни;
–  Бързо въвеждане и ефективно прилагане на принципите за неза-

висимост, прозрачност, честност, справедливост и етика от абсо-
лютно всички СМИ;

–  Медиите да престанат да бъдат използвани като криви огледала, 
в които се отразява деи� ността и желанията на несъществуващо 
гражданско общество;

–  Да не се използват медиите за насаждане на масов страх чрез еже-
дневни, непрекъснати предавания и поднасяне на ужасяваща ин-
формация (напр. показването на последствията от терористични 
актове, пандемии – коронавирус, свински грип и др.)

Средствата за масова информация следва да се превърнат в 
средства, които справедливо, прозрачно и точно запознават обик-
новените българи с деи� ствителността от живота, а не за да манипу-
лират и промиват мозъците им в интерес на статуквото.
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Глава V.

Как да се осъществи смяната на системата?

1. Само с мирни средства

Използването на мирни средства означава, че се отхвърлят 
деи� ствията на насилие като форма за решаването на социални, ико-
номически, политически и др. проблеми като напр.: мирни демон-
страции, мирни протести и др.

За да се смени системата в България не трябва да се използва 
насилие, а задължително да се използват само мирни средства, кои-
то да позволят (вътрешните и външните сили) промяната на съ-
ществуващото статуквото.

Задължително е, да не се използва насилие, тъи�  като както на-
ционалният финансов елит, така и външният – световния финансов 
елит и др., няма да допуснат използването на друго освен на мирно 
средство за започване на промяната на националното и световното 
статукво, тъи�  като това ще бъде лош пример за другите угнетени 
народи.

Използването на насилствени, а не на мирни средства ще бъде 
повод за незабавната груба саморазправа, включително и използ-
ването на въоръжено насилие и оръжие.

Колкото и да ни се иска промяната да стане много бързо и с из-
ползването на всички възможни средства, опита и мъдростта тряб-
ва да ни подскаже, че това може само да забави желаната промяна, 
а не да я ускори (защото е ясно какви ще бъдат последствията от 
страна на управляващите след използването на насилствени сред-
ства-тоест нарушаването на закона).

При използването на мирни или ненасилствени средства е въз-
можно да има успешно развитие само тогава, когато съществува 
деи� ствително гражданско общество. В противен случаи�  мирните 
средства могат да се изродят или да бъдат провокирани да прерас-
нат в насилствени средства.

За статуквото ще бъде добре дошло използването на насилие и 
нарушаването на закона, за да пристъпят към саморазправа. Затова 
трябва да се постъпи разумно и мъдро, да не се дават никакви пово-
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ди, като не трябва да се използват средства, които биха довели до 
кръвопролитие.

В случаите, когато се стигне до социално недоволство с използ-
ването на насилие и проливане на кръв, това ще бъде кръвта само 
на бедните и онеправданите.

От една страна това ще бъде пролята кръвта на протестиращи-
те бедни, а от друга страна пак ще бъде проляна кръвта на бедните, 
но в качеството на полицаи, вои� ници и др., които са наети, за да за-
щитават богатството и интересите на олигарсите.

В национален план богатите са защитени отвсякъде, единстве-
ната допустима възможност за промяна е, ако след постоянни мир-
ни протести, се разреши изменението първоначално на изборния 
кодекс – избирането на нови депутати, след това те да приемат 
нова Конституцията и в съответствие с нея бъде прието ново зако-
нодателство за промяна на статуквото.

В европеи� ски и в световен мащаб, финансовият елит е бетони-
рал защитата на своите богатства, срещу деи� ствия, които могат да 
им донесат загуба.

Те вече са взели мерки в случаи� , че са застрашени от социални 
революции или др., както в европеи� ски, така и в международен ма-
щаб. Създадена е опция, управляващите на една държава след из-
черпване на вътрешнодържавните средства, имат възможността да 
се обърнат с молба за помощ към другите държави-членки на ЕС 
или на НАТО.

Богатите са създали множество таи� ни и явни съюзи и организа-
ции, чрез които да си оказват помощ при заплаха от социални про-
мени и смяна на статуквото.

Легитимно и официално са приети клаузи за солидарност, съ-
гласно които богатите да си помагат взаимно при заплаха на све-
товното статукво, напр. съгласно чл. 5 от Устава на НАТО и чл. 222 
от Лисабонския договор. Същите са създадени за оказване на вза-
имопомощ между богатите държави, в случаи�  на възникнало соци-
ално или друго бедствие, тоест когото то пряко е свързано с нару-
шаването на реда и закона.

Единствено тези клаузи не могат да бъдат ефективни срещу 
мирните масови протести на населението на всяка държава.
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1.1. Ежедневни протести

Протестите са форма на негативна реакция на обществото на 
съществуващата обществена ситуация – напр. социално – икономи-
ческа, която следва да се осъществява съгласно националното зако-
нодателство и международното право.

Протестите, за да бъдат ефективни, следва да се осъществяват 
ежедневно, но мирно съгласно националното законодателство, за-
щото наи� -малкото отклонение от закона, дава основание на власти-
мащите, създали съответния политически режим, да санкционират 
протеста и така тои�  да не донесе очаквания резултат (кои� то е неу-
добен на съществуващото статукво).

Като пример трябва да се вземе опита на редица държави, които 
с ежедневни мирни протести постигнаха успех на своите искания.

Напр. в Словакия през 2018 г. недоволното от корупционното 
управление на държавата население започна провеждането на еже-
дневни, мирни протести от 2 март до 22 юни 2018 г., като първо-
начално е свален министър-председателя, след това цялото пра-
вителство, постигат провеждането на предсрочни парламентарни 
избори и приемането на нови закони.

Във Франция мирните протести не са стихвали години наред, 
като те стават ежедневни и дългосрочни след обявяването на 11 
декември 2019 г. на пенсионни реформи от президента Макрон и 
премиера на Франция.

Под призива на синдикатите обществения сектор е на крак 
срещу пенсионната реформа като се провежда всеобща стачка и е 
блокиран обществения транспорт и т.н., като в ежедневните мирни 
протести участват милиони французи. Могат да се вземат предвид 
и други ежедневни мирни протести, провеждани в редица държави.

Теоретично са възможни провеждането на различни видове 
протести като напр.:
–  Политически протест – протест (с антидържавен, антиправител-

ствен или др. характер), кои� то е насочен към представителите на 
държавната власт, с цел промяна на политическата ситуация или 
промяна на установения политически режим или система;

–  Социален протест – протест (във формата на демонстрации, стач-
ки и др. със социални искания), кои� то е насочен срещу социално-
то неравенство, срещу съществуващите в обществото проблеми 
(ниски пенсии, заплати, социални помощи и др.), по правило от 
икономически характер;
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–  Културен протест – протест, кои� то е свързан с определено съби-
тие в културния живот на държавата, кои� то може да прерастне в 
естетичен протест на населението и др.

Протестите могат да бъдат:
–  Мирни:

•  митинг;
•  протестно гласуване;
•  мълчалив протест;
•  бои� кот;
•  стачка (трудова, професионална или др.)
•  гладна стачка;
•  петиция;
•  саботаж и др.

–  С насилие:
•  бунт;
•  въстание;
•  революция и др.
За да може в България да се организират ежедневни мирни 

протести е необходимо създаването на истинско гражданско об-
щество, което наистина, без прекъсване ще настоява за промяна на 
статуквото, а не както до сега

Досегашната практика на отсъствието на истинско гражданско 
общество, а само на поставени лица, доказва, че промяна и смяна ва 
статуквото е немислимо.

1.2. Ежедневно гражданско бунтуване

Гражданският бунт по правило е в ненасилствена форма и е из-
раз на масово недоволство и бунтуване на населението насочено 
срещу съществуващия ред, установен от държавната власт.

Ежедневното бунтуване (напр. социален протест и др.), наи� -чес-
то изразяващо се в гражданско неподчинение, което всъщност е не-
приемането на деи� ствията на правителството като правилни в опре-
делена насока, напр. приемането на определени реформи, повиша-
ването на цените, надписването на сметките за битови нужди и др.

Гражданското бунтуване като форма на гражданското недо-
волство, е основано на лични морални убеждения, и задължително 
трябва да бъдат публичен акт, изискващ масово обществено при-
знание и подкрепа.
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Гражданското бунтуване е насочено срещу създаден режим и 
може да бъде във формата на гражданско неподчинение, масова 
стачка, демонстрация, прекратяване на икономическата активност 
в държавата и т.н.

Наи� -често на практика гражданското бунтуване се осъщест-
вява посредством гражданско неподчинение, с цел да се привлече 
общественото внимание към смяна на определени закони, социал-
но-икономически проблеми и др.

1.3. Непрекъснат бойкот

Бои� котът е форма на гражданско неподчинение, изразяващ ма-
сово недоволство и протест на обикновените граждани. Конкретно 
отразява масов отказ от определени деи� ствия, като напр. отказ от 
купуване на определени стоки или продукция, отказ от ползването 
на определени услуги, отказ от заемането или наемането на опре-
делена работа и т.н.

С бои� кот може да се изразява отказът да се извършват опреде-
лени търговски сделки с определено физическо лице, фирма, дър-
жава и др.

Бои� котът и израз на протест без насилие, за кои� то може да се 
приеме, че е:
–  Форма на политическа и икономическа борба, чрез частичното 

или пълно прекратяване на отношението с определено лице, гру-
па, организация, партия и др.

–  Продиктуван от определени деи� ствия от една срещу друга дър-
жава;

–  Вследствие на нарушаване на международното право;
–  Може да бъде в пряк и в преносен смисъл – т.е. прекратяване на 

отношенията с някои�  в знак на протест срещу определени деи� ст-
вия и др.

Единствено непрекъснато осъществяваният бои� кот може да 
доведе да исканите резултати, включително и до извоюване на на-
ционална независимост на една държава от друга.

Така напр. през 1920 г. Махатма Ганди започва да организи-
ра движение за несъдеи� ствие, ненасилие и мирна съпротива като 
„оръжие“ срещу Британския Радж, като през 1921 г. тои�  разширя-
ва платформата за ненасилие, за да включи „свадеши“- бои� кот на 
чуждестранни стоки, особено на британските. Ганди призовава ин-
дии� ците да бои� котират британските образователни институции 
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и съдебните зали, да напуснат британските служби и т.н. Ганди е 
арестуван многократно от британската колониална власт, като 
прекарва общо осем години в затвора.

На 3 юни 1947 г. британският министър-председател Клемант 
Атли провъзгласява независимостта на Индия.

Погледнато от този ъгъл се оказва, че с ненасилствени средства 
и конкретно с непрекъснат бои� кот, обикновените хора могат да по-
стигнат абсолютно всичко.

В такъв случаи�  възниква въпросът – може ли с непрекъснат бои� -
кот българите да свалят съществуващото циментирано статукво?

Да, възможно е само при наличието задължително на истин-
ско (а не подставено) гражданско общество и след промяната на 
съзнанието на обикновените българи. Едва след като се утвърди 
реално гражданско общество и след събуждането на българите е 
възможно да осъществи гражданското неподчинение чрез бои� -
кот.

В България в настоящия момент, с изключени на отделни много 
малки групички, не съществува масово гражданско общество, кое-
то да осъществи бои� кот на държавността на статуквото.

Необходимо е да се осъществи масов и непрекъснат бои� кот на 
управлението на статуквото във всички сфери.

Така напр. е необходимо на първо място да се осъществи пълен 
и абсолютен бои� кот на заемането на длъжностите и попълването 
на личния състав на силовите органи в България.

Необходимо е никои�  да не постъпва на работа в:
–  Полицията;
–  Армията;
–  Жандармерията;
–  Военна полиция;
–  Гранична полиция;
–  Митници и др. силови и несилови структури.

Втората важна крачка на масов и непрекъснат бои� кот е не за-
емането на всички видове административни и др. длъжности във 
функционалните държавни органи – в Министерства, агенции, ве-
домства и др.

На трето място, е необходим масов и непрекъснат бои� кот на за-
емане на административни и др. длъжности във всички държавни 
и частни структури, организации, фирми и др. на управляващите.

На следващо място с масов и непрекъснат бои� кот следва да се 
блокира цялата деи� ност на всичко свързано с деи� ностите на ста-
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туквото, като напр. масов бои� кот на изборите и други деи� ности на 
статуквото.

Възможно ли е всичко това да се случи на настоящия етап?
При сегашното положение след манипулирането и промиване-

то на мозъците на обикновените българи, когато вече е налице и 
съществува масово равнодушие, овчедушие и почти пълна бездухо-
вност на българите едва ли е възможно осъществяването на масов, 
непрекъснат бои� кот на съществуващото статукво.

Колкото по-рано се създаде истинско, масово гражданско обще-
ство, тоест формирането на гражданско отговорно поведение, ду-
ховност, съпричастност и т.н., толкоз по-рано българските гражда-
ни ще могат да осъществят масов и непрекъснат бои� кот с ненасил-
ствени деи� ствия, ще потърсят своите права и постигнат всеобща 
справедливост.

1.5. Постоянно гражданско неподчинение

Гражданското неподчинение е една от формите, които много 
често довеждат до положителни резултати и постигане на целите 
на гражданските протести.

Съгласно съществуващата практика, гражданското неподчине-
ние представлява масов отказ от подчинението на определени ан-
тиобществени закони, незаконосъобразни постановления на пра-
вителството и др., без да използва физическо или друго насилие.

За пръв път американският писател Хенри Деи� вид Торо описва 
теория през 1849 г. в своето есе Гражданско неподчинение, в което 
тои�  обяснява своите причини за отказа от плащане на данъци, като 
акт за протест срещу робството и др.

Това есе оказва голямо влияние върху формирането на теория-
та и практиката на гражданско неподчинение.

Оформят се различни методи на активно гражданско неподчи-
нение, които включват поведение, с което протестиращите умиш-
лено де противопоставят на определени незаконосъобразни пра-
вила и антиобществени закони.

На практика се прилагат редица ненасилствени деи� ствия като 
напр. мирно блокиране на публичното пространство, окупиране на 
обществени сгради, блокиране на работата на обществени съоръ-
жения и др., след което протестиращите очакват да бъдат арестува-
ни, атакувани, бити или заплашвани под различни форми от право-
охранителните органи.
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В тази връзка протестиращите трябва предварително да се под-
готвят да реагират по-наи�  подходящ начин (без използването на 
насилие) и да могат да се противопоставят максимално, без да за-
страшават пряко органите, които са призвани от закона да подър-
жат обществения ред (защото в противен случаи�  може да се стигне 
до проливане предимно на тяхната кръв).

Като цяло са се оформили два типа гражданско неподчинение:
–  Първо, това са случаите, когато отделните индивиди, предпри-

емат деи� ствия на гражданско неподчинение, с цел изразяване на 
убеждения с морален или политически характер;

–  Вторият тип, е свързан със случаите, когато гражданското непод-
чинение е един израз на широка кампания на масовото недовол-
ство. Когато е публично и без насилие, може да се приеме за кра-
ен убеждаващ политически метод.

Методи на гражданското неподчинение получават широко раз-
пространение по време на проведените на „цветни революции“ в 
края на 20-ти и началото на 21-и век.

Гражданското неподчинение оправдава неподчинението на 
законите и правилата, като се позовава на морала и ценностите, 
че съответните норми имат антиобществен характер и са приети 
единствено в полза на интересите на богатите и управляващите 
и е необходимо да се защитят правата на обикновените гражда-
ни.

В много случаи протестиращите се позовават на фактите, че 
националното законодателство противоречи на международното 
право.

Огромно значение за практическото получаване на независи-
мостта на Индия, изиграва мирното гражданско неподчинение под 
непосредственото ръководство на Махатма Ганди.

Мохандас Ганди (1869–1948), известен като Махатма – Велика 
душа, е индии� ски адвокат, политик, пацифист и водач на индии� ско-
то движение за независимост, което довежда през 1947 г. до края на 
британското владичество в Индия, поради което е наричан „Бащата 
на нацията“.

Под ръководството но Махатма Ганди е използвано гражданско 
неподчинение, като ненасилствено съпротивително движение в 
Индия.

Махатма Ганди получава международна известност с практиче-
ското приложение на концепцията за ненасилствените протести за 
постигне на политически цели. Философията му се основава върху 
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принципите на ахимса – ненасилие, или липса на желание да уби-
ваш или да нараняваш.

Ганди успява да обедини народа на Индия за ненасилствено, ма-
сово неподчинение на Британското законодателство, тоест наи� -ва-
жното за него е било индии� ците да не използват насилие.

Така напр., в допълнение към бои� кота на британските проду-
кти, тои�  призовава хората да бои� котират британските образова-
телни институции и съдебни зали, да напуснат правителствените 
служби и да оставят британските титли и отличия. Ганди успява 
да мобилизира индии� ския народ да откаже всякакъв контакт с ан-
гличаните.

Парализиран е целият обществено-икономически живот в Ин-
дия.

Освен това Ганди успява да убеди и промени възгледите на мла-
дите хора, които отначало са поискали незабавна независимост 
(което означава постигане на независимост чрез насилие).

Махатма Ганди счита, че гражданското неподчинение следва да 
се предприема, след използването на всички други начини за убеж-
даване, тъи�  като тези които го извършат, трябва да са готови за по-
насяне на наказания, полагащи се за нарушаване на закона.

Гражданското неподчинение на Махатма Ганди за да постигне 
успех е било необходимо постоянство (от 1921 до 1947 г), когато 
Индия получава национална независимост от Великобритания.

1.5. Ежедневни демонстрации

Демонстрацията е мирен израз на протест, относно подкрепата 
на социално-икономическа или политическа идея. Възможно е да 
бъде организирана само от малка група хора, но впоследствие да 
прерастне в масов, мирен протест, тоест в мирен поход по улиците, 
носене на плакати, изнасянето на речи и др.

Демонстрацията е успешна, само ако има масово участие в нея.
Организаторите на мирните демонстрациите трябва изрично 

да се разграничат от възможното прерастване в осъществяването 
на насилствени деи� ствия (блокиране на кръстовища, пътища и др., 
хвърляне на камъни, палене на автомобили, чупене на витрини, об-
ръщане или палене на кофи с боклук и др.).

Организаторите също така трябва да се разграничат от прово-
каторите, нарочно поставени лица, изпратени с цел да опорочат и 
компрометират мирната демонстрация.
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Демонстрацията е масово шествие, изразяващо обществено-по-
литическите настроения чрез:
–  Масова манифестация;
–  Масово събрание;
–  Масово шествие;
–  Масов митинг;
–  Масови петиции и др.

Само масово организираната и постоянно – ежедневно осъщест-
вяваната демонстрация може да доведе до смяна на корупционни 
правителства, решаването на социално-икономическите проблеми, 
изменението на антинародни закони, приемането на справедливо 
законодателство и др.

1.6. Непрекъснато, ежедневно провеждане на стачки

Стачката е мирен протест и форма на общественото недовол-
ство, която е ненасилствено деи� ствие и е предимно свързана с ор-
ганизирани синдикални деи� ствия за осъществяването на правото 
на труд (условия на труд, заплащане на полагания труд, почивки, 
отпуски и т.н.).

Трудовите стачки по правило имат за цел въздеи� ствие върху ра-
ботодателя за постигането на по-добри трудови придобивки.

Стачките могат да бъдат различни видове, като напр.:
–  Трудови стачки:

•  Генерална стачка – масово участие на цялото население на 
една държава;

•  Частична стачка – в която участват само част от работниците 
на определено предприятие;

•  Отраслова стачка – когато в нея участват трудещите се само 
от един отрасъл;

•  Японска стачка – когато работниците увеличават значително 
производителността на труда, водеща до допълнителни раз-
ходи;

•  Италианска стачка – протестът се изразява в много точно из-
пълнение на задълженията, което напр. може да доведе до на-
маляване на производството;

•  Полска (наричана още окупационна) стачка – превземане, 
окупиране на предприятието (сградата и др.) от работещите 
там;
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•  Ротационна стачка – когато само част от работниците стачку-
ват, за да не прекъсват производствения процес;

•  Предупредителна стачка – с нея се демонстрира определено 
недоволство, с което ако работодателя не се съобрази се пре-
минава към ефективни деи� ствия и др.;

–  Политически стачки – свързани са с мирното изразяване на недо-
волството на обществото от управлението на държавата;

–  Граждански стачки:
•  Гражданско недоволство – с тях се изразява мирното граж-

данското недоволство по наи� -различни въпроси от обществе-
ния живот;

•  Гражданско неподчинение – изразява се с блокиране или по 
друг ненасилствен начин на достъпа до предприятия, пътни 
артерии и др., които не винаги са законни;

•  Граждански протести – по мирен начин се изразява негатив-
ната реакция на гражданското общество;

•  Гражданско бунтуване – изразяват масовото недоволство по 
мирен начин

•  Бои� кот – вид гражданско мирно неподчинение
•  Студентски стачки – бои� котиране на учебните занятия или 

блокиране на учебните заведения
–  Окупационни стачки – окупиране на предприятия, сгради, улици, 

кръстовища, гари и др.;
–  Солидарни стачки – стачкуване от солидарност, в подкрепа на 

други стачкуващи, с което се увеличава натиска върху тези, сре-
щу които е насочен;

–  Гладни стачки – мирна форма на протест срещу определен соци-
ално-икономически, политически или друг проблем изразяван 
единично или колективно;

–  Седящи стачки – когато формата на мирен протест се изразява от 
група съмишленици, седеи� ки пред определени обществени сгра-
ди,напр. сградата на правителството, на парламента или др.

През последните 30 години в България са проведени само ня-
колко стачки, които почти всички завършиха с неуспех.

Само проведената през 2007 г. по-продължителна учителска 
стачка (над 40 дни) с цел повишаване на заплатите, завърши с из-
вестен успех, като педагозите постигнаха увеличение на заплатите 
с 18 % .
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Практиката показва, че само постоянно, ежедневно провежда-
ните продължително време стачки водят до очаквания успех.

1.7. Непрекъснати публикации

С публикацията се разгласяват в публичното пространство на-
мерения на дадена група, движение, партия, правителство и др. от-
носно осъществяването на бъдещи деи� ствия или постигането на 
определени цели или резултати.

Така напр. ако възникне движение за развито гражданско обще-
ство, неговото създаване ще цели да образова и информира българ-
ското общество относно създаденото държавно управление съглас-
но чл. 41 (1) от Конституцията „ Всеки има право да търси, получава 
и разпространява информация…“.

Необходимо е с непрекъснати публикации във всички възмож-
ни електронни и печатни медии да се информира българската об-
щественост и обикновените хора за състоянието на българската 
държавност.

В преамбюла на Конституцията е записано, че България е соци-
ална държава.

В деи� ствителност грубо са нарушени принципите и нормите на 
съвременното международно право, които предвиждат насърчава-
не на социалния прогрес и подобряване на условията на живот.

Необходимо да се изясни, че държавната власт в деи� ствител-
ност не произтича от народа (това е само на хартия) и не се осъ-
ществява с негово пряко участие (не се провеждат референдуми по 
всички въпроси свързани със самоопределянето на народа относно 
социално-икономическо и политическо развитие и т.н.).

Напр. съгласно чл. 1 (2) от Конституцията на България „Цяла-
та държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него 
непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“.

На практика вече около 30 години след приемането на деи� ства-
щата Конституция, разпоредбите на този текст, грубо са потъпкани 
и цялата власт не произтича от народа, а от партиите.

Народът участва само в качеството си на гласоподаватели в из-
борите, но изобщо не е предвидено в изборния закон, че народът 
има право да издига свои кандидатури в противоречие с Конститу-
цията за участие във властта.

Народът на практика не се допускат до издигане на свои кан-
дидатури за избор, а гласуват само за народни представители и др., 
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издигнати само от партиите. Така властта произтича само от парти-
ите, но не и от народа.

Властта не само, че не се осъществява съгласно Конституцията 
непосредствено от народа, но и дори под никаква форма не се допус-
ка до нея, посредством извършването на общонародно допитване.

В съответствие с чл.4 (1) от Конституцията „Р. България е пра-
вова държава“.

За правова държава се счита държавата, в която се приемат за-
кони, изразяващи волята на народа, които след това се прилагат 
равнопоставено за всички.

Законите като цяло се приемат в интерес на управляващите и 
олигарсите, а след влизането им сила се прилага дискриминацион-
но по различни признаци. Неотдавна един американски посланик 
заяви публично, че „в България има закони за бедни и за богати“.

В движението за развито гражданско общество се приема, че е 
време всички честни и родолюбиви българи да се събудят от със-
тоянието до което са докарани умишлено – инертни, безволеви, 
равнодушни, несъстрадателни, бездуховни и т.н., като цяло счита-
ни от богатите за стадо, т.е. със стадна психика.

Това може първоначално да бъде постигнато с поредица еже-
дневни публикации по всички въпроси за негативното управление 
на статуквото като напр.:
–  Че е нарушено конституционното право на народа – властта про-

изтича и се осъществява от народа;
–  България не е правова и социална държава, както изрично се по-

сочва в Конституцията и съгласно международното право;
–  На народа вместо да му се предостави правото на самоопределе-

ние съгласно международното право е подложен на частичен ге-
ноцид;

–  Според ЕК, редица авторитетни международни органи и държа-
ви, в България съществуват много високи нива на корупция, осо-
бено по високите етажи на властта;

–  Според ежегодните доклади на Европеи� ската комисия, България 
и българския народ са наи� -бедни в рамките на ЕС и др.

Тези и други съществуващи негативни проблеми в България, 
въпреки ограничения достъп до медиите, е необходимо да се об-
съждат непрекъснато по всички възможни електронни и печатни 
медии, а не само това да бъде еднократен акт (една статия или др.), 
кои� то след възникнали последващи събития, умишлено ще потъ-
нат в забрава.
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1.8. Постоянна, разяснителна дейност и просветление относно 
социалната действителност и бъдещото развитие

Просветлението е тясно свързано със състоянието на съзна-
нието и е необходимо, особено когато е манипулирано и мозъкът е 
ограничен в рамките на лъжлива представа за живота.

Обикновените български граждани вече са с до такава степен 
промити мозъци, че не могат реално да възприемат и правилно 
да реагират на деи� ствителността. Затова те десетилетия наред не 
могат да организират повече от един масов мирен протест, а исто-
рията показва, че до сега нито един протест или стачка не са били 
подкрепени солидарно от други българи. Голямата част от възраст-
ните българи бяха засрамени от деи� ствията на младите и интели-
гентните българи, които организираха ежедневни мирни протести 
от началото на м. юли 2020 г.

Мнозинството от българските, поради умишленото жестоко ма-
нипулиране на мозъците е стигнало до дъното на своята душевност 
и хуманност. Култивирана е масова „антидушевност“, съгласно коя-
то никои�  не помага на никои�  друг и се получава затворен кръг.

По отношение на корупцията е формирано масово съзнание на 
търпимост и възприемането на това явление за нещо нормално, съ-
пътстващо нашия живот.

Необходимо е да бъде формирано ново, антикорупционно съз-
нание на българския народ.

Антикорупционно съзнание може да бъде постигнато само с въ-
веждането на антикорупционно образование.

Просветлението (пробуждането), тоест осъзнаването от бълга-
рите на реалностите на социалната деи� ствителност и на икономи-
ческите и политическите реалности, за да се осъществи е необходи-
мо постепенното, но постоянно, поетапно разясняване до пълното 
изясняване на деи� ствителното положение.

От неведението – мъглата на заблудата, с която са обгърнати 
обикновените българи е необходим дълъг период на разясняване и 
убеждаване, за да има масово просветление.

Просветлението е приемане на реалностите на статуквото таки-
ва, каквито са в деи� ствителност.

Пълното просветление, означава пълното осъзнаване на деи� ст-
вителната реалност на съществуващото статукво, изясняване на 
причините и събуждане на желанието за премахване на причините 
и смяна на системата на статуквото.
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Отново следва да се подчертае, че много приятна изненада за 
българското общество поднесоха младите българи ( между 20 и 30 
години), които показаха своята необремененост от статуквото, че 
не са с промити мозъци, поради което в началото на м. юли 2020 г. 
започнаха ежедневни мирни протести .

В заключение следва да се отбележи, че всички други ненасил-
ствени средства, които могат да се използват на практика за пости-
гането на определени цели са за предпочитане пред използването 
на насилствени средства, които мотат да донесат огромни страда-
ния, болка и дори лишаване от живот.

2. Международноправна забрана за използването на 
насилствени средства

Насилието е агресивно и незаконно средство, което се прилага 
чрез преднамереното използване на физическа сила за причинява-
нето на физически травми, жестоко наказание или друго телесно 
увреждане, психологически травми или убии� ство (на човек, живот-
но или унищожаването на собственост и др.).

Насилието може да бъде индивидуално или колективно (орга-
низирано) с използването на оръжие или с други средства.

Насилието може да бъде насочено към хора (деца, жени и др.), 
към властта и управлението, към собственост и към други.

Ще бъдат анализирани наи� -често използваните средства за на-
силие срещу властта и управлението в отделни държави.

2.1. Държавен преврат

Държавният преврат е насилствено средство за завземане на 
властта в една държава. Това е неконституционно средство, което 
обикновено се използва от участници в държавни структури за взе-
мане на властта и по-рядко вследствие на социални бунтове или 
вълнения. Напр., чрез военен метеж, организиран от опозицията, от 
политици, от управляващи в сянка, от задгранични правителства, 
от сивата икономика и др.

Разликата между държавен преврат и революция основно се със-
тои в това, че превратът се осъществява почти винаги от хора, които 
са от предишното управление или от други участвали във властта.

Държавен преврат понякога се осъществява без насилие. В слу-
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чаите, когато е осъществен насилствен преврат, без радикални со-
циални промени при относително ниска масовост, особено когато 
участват военните и става дума за така нар. „пуч“.

В исторически план могат да се откроят няколко типа преврати:
–  Дворцов преврат – чиято характерна особеност са заговорите, в 

които участват ограничен брои�  лица, поддържащи претендента за 
нов владетел (историята, включително и българската е наситена 
с множество примери на сваляне на короновани и некороновани 
особи от престола). Преди време бяхме свидетели на дворцови 
преврати, които са свързани със свалянето на партии� ни лидери, 
които и оглавяват държавата чрез избори или по друг начин. Напр. 
свалянето на 10 ноември 1989 г. на Тодор Живков, често го наричат 
разновидност на „Дворцов преврат“, тъи�  като тои�  си е подал остав-
ката „уж законно“, не по насилствен начин, без принуда и др.);

–  Революционни преврати – произтичат от социалните послед-
ствия и масовото въвличане на народа в насилствена смяна на 
политическия режим, последван от преустрои� ство на полити-
ческия, социалния и икономически ред. Наи� -често се използва 
недоволството на населението от управлението – монархическо 
или друго (напр. Френската революция през 1789 г., Октомврии� -
ската революция през 1917 г. и др.). Социалните революции в ши-
рок смисъл могат да бъдат политически, духовни, технически (на 
производствените сили) и др.;

–  Военни преврати – в тях участва предимно армията, или част от 
нея, самостоятелно (или съвместно с др.) за смяна на властта. Ар-
мията се мобилизира, за да поддържа заговора на група военни 
от висок ранг (известни още от Древния Рим, в Гърция, в Чили и 
др.). Една от формите на военен преврат е метеж, кои� то предста-
влява групово военно насилствено деи� ствие срещу управлява-
щите, което може да бъде еднократно или да представлява поре-
дица от деи� ствия на въоръжена, открита съпротива на военното 
ръководство на правителството (или на част от него). Открито 
неподчинение или противопоставяне на военните на правител-
ството е също така форма на метеж.

Осъществяването на държавни преврати в съвременната епоха, 
изисква висока консолидация на заинтересованите партии, фор-
мални, неформални и др. организации (напр. в 30 африкански дър-
жави в периода 1952 – 2000 г. са осъществени 85 държавни превра-
та – от които 42 в държави от Западна Африка, множество са случа-
ите в Южна Америка и др.).
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Съществуват множество случаи, когато вместо държавен пре-
врат, го наричат революция за идеологическо оправдание.

Държавните преврати могат да бъдат организирани в държава-
та или инспириран зад граница.

2.2. Въстание

Въстанието е организирана въоръжена акция на съпротивител-
но движение, насочено срещу свалянето на властта, на роби, против 
поробителя, за национално освобождение и т.н.

В зависимост от историческата епоха и социалния състав на 
участващите във въстанията се различават по интензивност, про-
дължителност, нивото на организация, по духовни и психологични 
импулси, които вдъхновяват участниците.

В зависимост от гледната точка, за едни хора въстаниците са 
борци за свобода или за други промени, а за страната срещу която 
е упражнена насилие те са партизани, бандити, терористи или др.

Мащабните въстанически деи� ствия, могат да бъдат признати 
от властите в една държава, като пълноправна воюваща сила, тога-
ва въоръженият конфликт се превръща в гражданска вои� на.

С много и наи� -различни въстания е съпроводено развитието на 
човешката цивилизация.

Многоброи� ни въстания са провеждани и по българските земи, 
някои от които значими за България.

Едно от значимите въстания на Асен и Петър през 1185 г. е свър-
зано с възстановяването на Втората българска държава от ромеи� -
ската власт над българските земи.

Въстанието избухва на 26 октомври 1185 г. и е следствие от 
освободителното движение в днешна Северна България по време 
на Византии� ското владичество, причинено от неблагоприятните 
за Византии� ската империя събития в края на 1185 г., след дворцов 
преврат и настъпилите вътрешни смутове, пораженията и�  срещу 
външни нападатели и др.

Точно в този момент византии� ският император облага българ-
ското население с извънреден данък, което предизвиква въстава-
нето на населението в Северна България, към което се присъединя-
ват власите, живеещи отсам р. Дунав.

Начело на въстанието застават братята Теодор и Асен (известен 
като Иван Асен), след което за цар на българите и власите е провъз-
гласен – Теодор, кои� то е коронясан под името Петър ІV.



220 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

След обсадата на Ловеч през 1187 г. византии� ският император 
Исак ІІ Ангел е принуден да сключи примирие с Петър ІV, с което 
фактически признава възобновяването на българската държава на 
север от Стара планина.

Друго значимо въстание е Априлското въстание от 1876 г., което 
е едно от въоръжените въстания на българите в Османската импе-
рия, организирано от Гюргевския революционен комитет (за 1 – 2 
месеца). Според плана на комитета българските земи са разделени 
на 5 революционни окръга (Търновски, Сливенски, Врачански, Пло-
вдивски и Софии� ски).

Въстават 96 градове и села, но прибързаното обявяване на въс-
танието, неопитността на апостолите и въстаниците, недостатъч-
ното снабдяване с оръжие, подготвеността на османските власти и 
редица други фактори допринасят до жестокото смазване на въста-
нието.

Загинали са около 30 000 души, разрушени и опожарени са око-
ло 200 села като част от населението е избито, а другите са прого-
нени.

Въпреки, че Априлското въстание е завършило с неуспех, то е 
своеобразен връх на българското националноосвободително дви-
жение, и извършените зверства намират отзвук в Западна Европа и 
особено в Русия.

Жестокото потушаване на въстанието и отзвука му в Европа, са 
повод за провеждането в периода 23 декември 1876 г. до 20 януари 
1877 г. на Цариградската конференция, на която се признава от Ве-
ликите сили „ПРАВОТО на българите да имат своя държава в етни-
ческите си граници“.

Отказът за изпълнение на решенията на Цариградската конфе-
ренция от страна на османското правителство, води до обявяване-
то на Руско-Турската освободителна вои� на, довела до Освобождава-
нето на България през 1878 г.

2.3. Масови безредици

Масовите безредици наричани още граждански вълнения са 
различни форми на размирици, с които група от хора, организира-
но или спонтанно изразяват своето недоволство по отношение на 
много сериозни социално-икономически или политически пробле-
ми.

Масовите безредици могат да избухнат като формата на краен 
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протест или да граничат с бунт или дори с революция. Те се разгра-
ничават от мирните протести по това, че се провеждат без предва-
рителното разрешение на властите или са активизирани като реак-
ция с използването на насилие на мирните протести.

Редица масовите безредици са реакция или израз на социално-
то или икономическото недоволство от политиките на властта, по 
отношение на които са отхвърлени обичаи� ния диалог и се стига 
до улични насилствени деи� ствия от страна на гражданите, поради 
което същите се считат от органите на реда „за нарушение на об-
ществения ред“.

Масовите безредици като социално явление могат да избухнат 
по различни причини като напр.:
–  социално-икономически – инфлация, безработица, бедност, ко-

рупция и др.;
–  политически – незаконно осъществяване на властта, грубо нару-

шаване на демокрацията, недоволство от управлението на пра-
вителството и др.;

–  етнически – нарушаване на правата на националните малцин-
ства, лошо отношение към коренното население, незачитане на 
етническите традиции и др.;

–  религиозни – незачитане на религиозните свободи, противопос-
тавяне между религиите и др.;

–  криминални – борба за сфери на влияние между престъпните 
групировки, лошо овладяване на криминогенната обстановка от 
властта и др.

През последните години широко разпространение придобиха 
екстремистките изяви на футболните фенове и др.

Безредиците могат да имат преднамерен характер (предизви-
кани от определени социални сили) или непреднамерени (възник-
нали под влиянието на различни фактори).

Масовите безредици могат да имат организиран характер или 
да бъдат провокирани и да имат стихиен, неорганизиран характер.

Организираните безредици изискват предварителна подготов-
ка, което дава възможност на правоохранителните органи да раз-
крият и предотвратят безредиците.

Внезапното, стихии� но избухнали безредици се проявяват с го-
ляма сила за кратко време и трудно могат да бъдат предотвратени 
или спрени.

От събирането на много хора на едно място се формира тълпа, 
която може да бъде агресивна (когато се напада сграда, хора и т.н.), 
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търсеща ( оръжие, документи и др.) и бягаща (предпазване с бяг-
ство, като напр. от бои� ни деи� ствия, наводнение, пожар и т.н.).

Същността на това социално явление е необходимо да се тър-
си в масовото настроение на обществото, представляващо особено 
психично настроение обхванало значителна маса от хора. Тези на-
строения имат следните аспекти:
–  Първо, степен на удовлетвореност или не от съществуващите 

общи социално-икономически и политически условия на живот;
–  Второ, субективна оценка на възможностите за реализиране на 

условията на живот;
–  Трето, стремеж към промяна на условията на живот и др.

Масовите безредици са нелегитимни форми на протест с из-
ползването на насилие, които пораждат насилие.
3. Какъв е изхода от използването на насилствени (а не на мирни) 
средства?

Властта като цяло очаква само да се направи една малка крачка 
на насилие според закона, за да премаже тези, които са се опитали 
да го използват, а покраи�  тях и всички останали. Възможни са мно-
жество сценарии, за които правителството се е подготвило (вклю-
чително и организирането на провокации), но ако нещата излязат 
извън контрол и властта и олигарсите са застрашени, управлява-
щите могат да се възползват от външна помощ за смазване на соци-
алните вълнения.

Световният финансов елит е бетонирал защитата на своята 
власт и богатства, като е създал възможност за организирана въ-
оръжена взаимопомощ, включваи� ки официално клаузи за солидар-
ност в Устава на НАТО и в Лисабонския договор.

3.1. Използването на чл. 5 от Устава на НАТО от управляващите

Член 5 от Устава на НАТО гласи „Страните се съгласяват, че въ-
оръжено нападение срещу една или повече държави от тях в Ев-
ропа или Северна Америка ще се разглежда като нападение срещу 
всички тях и всяка страна се съгласява, че при такова нападение, 
по силата на правото за индивидуална или колективна самозащита, 
призната от чл. 51 от Устава на ООН, ще окаже помощ на нападната 
страна или нападнатите страни, предприемаи� ки незабавни деи� ст-
вия, каквито смята за необходими, индивидуално или съвместно 
с други страни, включително използването на въоръжени сили за 
възстановяване и поддържане на северноатлантическата област“.
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Този текст е разработен и приет така, че да може широко да бъде 
тълкуван и прилаган в интерес на богатите.

Първо, не е изрично уточнено, какво трябва да бъде въоръже-
ното нападение?

Това дава основание текста да бъде тълкуван разширително и 
да се счита, че то просто трябва да е въоръжено, независимо от това 
дали то е външно, вътрешно, в резултат на социална революция, 
социален протест и др., ако е осъществено в държави в Европа или 
Северна Америка.

Второ, въоръженото нападение ще се разглежда като нападе-
ние срещу всички тях. Как може да се тълкува това?

Достатъчно основание е под заплаха да бъдат поставени упра-
вляващите на една държава-членка на НАТО и резонансът от това 
е, че застрашени ще бъде управляващата класа на всички държа-
ви-членки, тъи�  като напр., социалният конфликт може да се раз-
простри и в другите държави.

Трето, в текста на чл. 5 изрично се предвижда, че предприема-
нето на всички, каквито са необходими незабавни деи� ствия, вклю-
чително и използването на въоръжени сили за възстановяването и 
поддържането на северноатлантическата област.

От текста се подразбира, че когато е нарушено статуквото на 
богатите и управляващите в една държава-членка те изрично ще 
получат помощ, след поискване от богатите и управляващите от 
другите държави-членки за възстановяване и поддържането на 
статуквото в тази държава и статуквото в Северноатлантическата 
област.

Като цяло, наред с въоръженото нападение от трети страни, 
текстът на чл. 5 бетонира статуквото на богатите и управляващите 
в държавите-членки на НАТО срещу социално или друго недовол-
ство, протести и бунтуване в тези държави.

Това е правното основание за въоръжена намеса във вътреш-
ните работи на всяка държава-членка на НАТО за възстановяване 
на статуквото на богатите и управляващите, ако не е осъществено 
по мирен начин (след избори, след падане на правителството след 
продължителни мирни протести и др.).

Богатите и управляващите са циментирали своето статукво и в 
рамките на ЕС съгласно приетата клауза за солидарност в Договора 
от Лисабон, поради което е невъзможно да се промени статуквото в 
държава-членка на ЕС освен по конституционен, мирен начин (из-
бори, оставка на правителството и др.).
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3.2. Използване на чл. 222 от Лисабонския договор 
от управляващите

Съгласно чл. 222 от Лисабонския договор ако държава-членка 
стане жертва на терористична атака или природно или предиз-
викано от човека бедствие, Съюзът и държавите членки имат за-
дължението за съвместни деи� ствия в дух на солидарност в неи� на 
подкрепа, след искане от страна на неи� ните политически органи, 
като в такива случаи Съюзът мобилизира всички инструменти, на-
миращи се в негово разположение, включително и военни ресурси, 
предоставени от държавите-членки, напомня също така и задълже-
нието на Съюза да мобилизира всички инструменти, намиращи се 
на негово разположение, за да предотвратят терористично нападе-
ние в ЕС и да защитава демократичните институции и цивилното 
население от терористични нападения.

Първо, изрично в текста е посочено, че ако държава-членка ста-
не жертва на… или предизвикано от човека бедствие солидарно ще 
бъде подкрепена…

Този текст не е необходимо да се тълкува разширително, защото 
какво бедствие за богатите и управляващите може да бъде по-голя-
мо от социални протести, бунтове, вълнения и др., които заплашват 
тяхното богатство.

Второ, в текста е посочено, Съюзът и другите държави-членки 
имат задължението да осъществят съвместни деи� ствия в дух на со-
лидарност да подкрепят държавата-член, след искане и от страна 
на неи� ните политически органи.

Съгласно текста се вменява задължение на богатите от Съюза 
и държавите – членки солидарно да си помогнат срещу бедните на 
една от другите държавите – членки.

Тоест Съюзът и държавите-членки са длъжни да бъдат солидар-
ни с богатите и управляващите и да окажат помощ на държавата, 
т.е. на богатите изпаднали в беда, от името на които правителство-
то или другите политически органи са поискали помощ за спасява-
не на тяхното богатство и възстановяване на статуквото.

Няма никакви съмнения, че когато богатите и управляващите 
са притиснати и от социалното недоволство, те ще го квалифици-
рат като беда, предизвикана от човека.

Трето, вменено е също така и задължението на Съюза да моби-
лизира всички необходими средства, включително и военни ресур-
си за защита на управляващата класа.
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В заключение може да се приеме извода, че всеки социален бунт 
ще бъде смазан, ако не е с мирни средства, защото бедните нямат 
никакъв шанс срещу въоръжените сили на държавите-членки на 
ЕС или НАТО.

Богатите в световен мащаб са солидарни и няма да позволят в 
никоя държава да бъде поставено начало на разбиване на светов-
ното статукво, освен ако не е с мирни средства ( напр. смяната на 
изборния закон, провеждането на справедливи избори, подменяне 
на законодателството, смяна на системата и т.н.).

Не трябва да се заблуждаваме, че дори и използването на мир-
ните средства ще бъде лесно, без съпротива от страна на богатите.

3.3. Използването на други средства

Пределно е ясно, че управляващата класа няма да се поколебае 
да използват всички възможни средства, за да остане на власт.

Преди да използват международните възможности, произтича-
щи от чл. 5 от Устава на НАТО и чл. 222 от Лисабонския договор, 
съществуват редица възможности за защита на статуквото от на-
ционалното законодателство.

Законът за МВР допуска част от разпоредбите му да бъдат тъл-
кувани разширително в полза на статуквото.

Например допускат се и други деи� ности (това означава всякак-
ви други деи� ности, тоест вкл. и за защита на богатите) съгласно чл. 
7. Други деи� ности на МВР могат да се възлагат само със закон, кои� -
то не е проблем за мнозинството на статуквото в парламента.

Формулирането на този текст дава възможност да се тълкува 
разширително, особено за защита на властимащите, вкл. за поту-
шаване на социално недоволство. За властимащите не е никакъв 
проблем да приемат какъвто си пожелаят закон, когато си пожела-
ят по всякакви въпроси „за други деи� ности.

В правомощията на полицеи� ските органи, съгласно чл. 61 (2) 
за осъществяването на индивидуалната превенция на правонару-
шенията полицеи� ските органи извършват деи� ствия по отношение 
на лицата, за които има достатъчно основания да се предположи, 
че ще се извършат престъпни или други противоправни деи� ствия, 
които застрашават обществения ред.

С този текст се развръзват ръцете на полицеи� ските органи сре-
щу извършването на „други противоправни деи� ствия, които за-
страшават обществения ред“. Под тази егида „други противоправ-
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ни деи� ствия“ могат да минат всички деи� ствия, които застрашават 
малко или много статуквото. За съжаление „обществен ред“ е раз-
тегливо понятие, с което може да се квалифицира всяко деи� ствие, 
което застрашава статуквото.

Законът за държавна агенция „Национална сигурност“ е в сила 
от 01.01.2008 г. и съгласно чл. 3 (1), следва да осъществява своята 
деи� ност, според т. 4 – обективно и безпристрастно, а според т. 5 – да 
осъществява политически неутралитет.

Съгласно Закона за военната полиция в сила от 2011 г. се до-
пускат съгласно чл. 25 (2) Организация на взаимодеи� ствието меж-
ду военната полиция и държавните органи, организации, служби 
за сигурност и служби за обществен ред в страната… . Това може да 
стане винаги само със заповед на съответния министър или ръко-
водител, без да се уточнява, в кои случаи и при какви обстоятелства.

Съгласно деи� стващия Закон за въоръжените сили на България 
са предвидени редица текстове за защита на управляващата класа.

Така напр., съгласно чл. 122 (1) при възникване на опасност, из-
вън случаите по и, на цялата или на част от територията на страна-
та може да се обяви военно положение.

Текстът не е много ясен какво означава „извън случаите по и“ 
което предполага, че умишлено е приет така, за да може да се тъл-
кува разширително и да се въвежда извънредно положение, винаги 
когато статуквото е застрашено. (вж. с. 135)

В Закона за военното разузнаване, кои� то е в сила от 01.11.2015 
г., съществуват известни противоречия, което противоречи на обя-
вения политически неутралитет.

Така напр., съгласно текста на чл. 11. на военното разузнаване 
не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.

Обаче съгласно чл. 5. Военното разузнаване се основава на :
(3) взаимодеи� ствие с органите на държавната власт, службите за 
сигурност и службите за обществен ред.

Очевидно е, че при осъществяването на взаимодеи� ствието с 
вътрешнодържавни органи, военното разузнаване изпълнява пре-
димно задачи от вътрешнополитически характер, включително на 
разузнаване, свързано със сигурността на статуквото.

Другото голямо противоречие е между текста на чл. 20 от Зако-
на с Конституцията на България.

Ръководството на военното разузнаване в съответствие с чл. 
20, т. 1. от Закона, се осъществява от министър-председателя, ко-
гато съгласно Конституцията главнокомандващ въоръжените сили 
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на България е неи� ният Президент. Вероятно в приетият през 2015 
г. Закон от парламента на статуквото е целял допълнителното ци-
ментиране на статуквото, за да не го съобрази със съществуващата 
конституционна деи� ствителност.

Армията трябва да бъде неутрална и не следва да се използва, 
когато има социални бунтове или др., а Парламентът трябва да гла-
сува, за да се въведе военно положение.

С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бе обявено 
извънредно положение за съблюдаване на карантината за корона 
вируса, за спазване на режима на изолация, бе гласувано от мнозин-
ството на статуквото в Парламента за привличане на армията при 
патрулиране, за проверка на документите, за проверка на хора и ав-
томобили и др.

От 14 март 2020 г. е в сила Закон за мерките и деи� ствията по 
време на извънредно положение, кои� то съгласно чл. 9. Военнослу-
жещите от въоръжените сили при условията и по реда, определен с 
акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с дру-
ги органи може да участват в прилагането на противоепидемични 
мерки и ограничения на територията на страната, на отделен реги-
он или на контролно-пропускателен пункт.

При тълкуването на този текст става ясно, че военнослужещите 
от въоръжените сили при извънредно положение, с акт на Минис-
терския съвет могат да участват в прилагането на „ограничения“ 
на територията на страната. Това означава, че правителството със 
специален закон (чието приемане винаги може да инициира) или 
с акт на Министерския съвет, съгласно чл. 9 на Закона по време на 
извънредното положение, ако съществува извънредно положение 
може да използва въоръжените сили.

Тези и други средства и възможности в национален мащаб, се 
използват до изчерпването им във вътрешен план. След изчерпва-
нето на абсолютно всички вътрешнодържавни средства или след 
тяхното безрезултатно използване, управляващите под натиска на 
олигарсите в държавата, имат възможност да получат помощ след 
разширеното тълкуване на чл. 5 от Устава на НАТО или чл. 222 от 
Лисабонския договор.



228 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Глава VІ.

Каква трябва да стане държавността в България и 
какви трябва да станат българите?

Според правата и свободите, които се гарантират от съвремен-
ното международно право, българите би следвало да са щастливи и 
доволни от живота. За съжаление те са гарантирани само на хартия, 
тъи�  като съществуващата мизерия и бедност, при които живеят 
обикновените българи доказват, че тези права и свободи изобщо не 
са им предоставени от държавата.

Бъдещата България не може нормално да съществува, ако не 
се промени държавността, съзнанието, мисленето и деи� ствията на 
българите.

Не е необходимо да си поставяме нереални, непостижими и не-
възможни цели, а е необходимо трезво, отчитаи� ки съществуващата 
деи� ствителност, да започнем стъпка по стъпка да създаваме дър-
жавността в България, която да насърчава социалния прогрес и да 
подобрява живота на българските граждани.

Следва да се имат предвид, че не бива да се подценяват абсо-
лютно всички вътрешнодържавни фактори, които могат да заба-
вят, пречат или препятстват процеса на положително развитие и 
подобряването на ситуацията в България, като напр. създателите и 
подкрепящите статуквото, които ще направят всичко необходимо 
за неговото запазване.

В също време трябва да отчитаме и да се съобразяваме и с абсо-
лютно всички външни фактори, които ще окажат пряко или непря-
ко въздеи� ствие върху развитието на процесите в България.

Подценяването и на наи� -незначителния, привидно формален 
факт във вътрешен и външен аспект, може да се окаже фатален и да 
възпрепятства положителното развитие на социалния процес.

Необходимо е без да се бърза и да се допускат фатални грешки и 
пропуски да се подмени всичко, което обслужва статуквото.
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1. Каква трябва да стане държавността съгласно 
международното право?

Държавността в България следва да бъде изцяло в съответ-
ствие с принципите и нормите на международното право, и преди 
всичко в съответствие с изискванията, принципите и нормите, про-
изтичащи от наи� -значимите международни актове, а също така и в 
съответствие със задълженията, произтичащи от ратифицираните 
универсални и регионални международни договори.

1.1. Съгласно Устава на ООН

Уставът на ООН е един от наи� -значимите универсални между-
народни договори, кои� то притежава наи� -голяма юридическа сила 
по сравнение с всички последващи го сключени международни до-
говори от държавите-членки, кои� то неофициално се нарича ДОГО-
ВОР НА ДОГОВОРИТЕ.

Общопризнатата наи� -значима юридическа сила на Устава на 
ООН, произтича от потвърденото правило за неговия примат (вър-
ховенство) от всички държави-членки на ООН в чл. 103 от Устава, 
кои� то гласи „В случаи�  на противоречие между задълженията на 
членовете на организацията, произтичащи от настоящия устав, и 
задълженията им, произтичащи от което и да е друго международ-
но споразумение, задълженията по настоящия устав имат предим-
ство“.

От текста на чл. 103 от Устава на ООН пряко произтича задълже-
нието за държавите-членки, че задълженията, произтичащи от Ус-
тава (кои� то е особен вид международен договор), имат предимство 
пред задълженията, по кои� то и да е друг международен договор.

За България Устава на ООН влиза в сила през 1955 г., и от тогава 
неговите разпоредби са задължителни за съблюдаване в абсолют-
но всички области, които засяга, включително и по отношение на 
изграждането на държавността.

От преамбюла на Устава за България произтичат задълженията:
–  да потвърди вярата в основните права на човека, в достои� нство-

то и ценността на всеки българин като човешка личност…;
(В България вместо държавността да бъде насочена изцяло към 
зачитане упражняването на правата на българите, и уважаване на 
тяхното достои� нство като човешка личност, българите са принуде-
ни да живеят в мизерия, глад, безработица, корупция и т.н.);
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–  да се създадат условия, при които може да се поддържа справед-
ливост и зачитат задълженията, произтичащи от договорите и 
другите източници на международното право.

(създадените от статуквото условия за живот в България са не само 
несправедливи, но и нарушават всички международни задължения 
на държавата, произтичащи от международното право, особено в 
областта на защита на правата и свободите за обикновените бъл-
гари);
–  да насърчава социалния прогрес и подобряват условията на жи-

вот при по-голяма свобода
(в България управниците вместо да насърчават социалния прогрес 
и подобряване на условията на обикновените българи, разликата 
между бедни и богати непрекъснато се увеличава според междуна-
родни и национални наблюдатели като се вземат предвид, бедните 
българи са вероятно вече около 90 %, а милионерите според БНБ са 
над 170 000);
–  да се обединят силите за поддържане на международния мир и 

сигурност.
(в това отношение държавността трябва да бъде изцяло насочена 
към обединяването със силите, които доказано на практика осъ-
ществят деи� ствия за поддържане на международния мир и сигур-
ност, а не да целят постигането на чужди интереси).

Съгласно гл. І 
Цели и принципи, за България, произтичат следните задължения:

–  от чл. 1, т. 2. – Да развива приятелски отношения с нациите, осно-
вани на принципите на зачитане на принципа на равноправието 
и самоопределението на народите….

(съгласно този текст България би следвало да поддържа приятел-
ски отношения с всички държави, основани на принципите на рав-
ноправието и самоопределението, а не както до сега на отношения, 
основани на подчинение, подмазване на международната финан-
сова олигархия, които не съответстват на изискванията на между-
народното право, особено по отношение на правата и свободите и 
самоопределението на българския народ);
–  от чл. 1, т.3. – да постигне международно сътрудничество при раз-

решаване на международните проблеми от икономическо, соци-
ално, културно или хуманитарно естество, както и при развиване 
и насърчаване зачитането правата на човека и основните свободи 
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за всички, без разлика на раса, пол, език или вероизповедание…
(Осъществяваното международно сътрудничество от България за-
сега не разрешават проблеми в полза на българския народ от ико-
номическо, социално или хуманитарно естество. На практика е по-
стигнато точно обратното, грубо са нарушени правата на обикно-
вените българи, особено на тези, основаващи се на признак имотно 
състояние – т.е. на бедните българи);
–  от чл. 2, т.2. – България е длъжна да изпълнява добросъвестно 

задълженията, които са поети съгласно настоящия устав, с цел 
обезпечаване на всички предимства, произтичащи от качеството 
и�  на член…

(едно от важните задължения, произтичащи от Устава за България 
е добросъвестното изпълнение на задълженията за спазването на 
предвидените права и свободи на всички български граждани, като 
едно от предимствата, произтичащи от членството в ООН);
–  от чл. 2, т. 4. – България като член на организацията се въздър-

жа в международните си отношения от заплашване със сила или 
употребата на сила срещу териториалната цялост или политиче-
ската независимост на която и да е държава или по какъвто и да е 
друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации…

( държавността следва да бъде изцяло насочена към въздържане и 
напълно да изключва в международните си отношения на използ-
ването на заплаха със сила или употреба на сила срещу територи-
ална цялост и политическата независимост на която и да е държава 
или по друг начин, несъвместим с целите на ООН);
–  от чл. 2, т. 5. – България следва да оказва всестранна помощ на 

организацията във всяко деи� ствие, предприето от нея, съгласно 
настоящия устав, и се въздържа да оказва помощ, на която и да 
е държава, против която Организацията на Обединените нации 
предприема деи� ствие от превантивен или принудителен харак-
тер…

(в случаите, когато ООН е предприела деи� ствия от превантивен или 
принудителен характер срещу определена държава, държавността 
в България следва да се въздържа и да не допуска оказването на 
каквато и да била помощ на тази държава от държавни или частни 
организации).
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Съгласно гл. ІІ 
Членство

–  от чл. 6 – Член на организацията, кои� то системно нарушава прин-
ципите, съдържащи се в настоящия устав, може да бъде изклю-
чен от организацията с решение на Общото събрание по препо-
ръка на Съвета за сигурност…

(след като държавността в България вече години наред системно, гру-
бо нарушава принципа, залегнал в устава относно закрилата на права-
та на българите, а също така и принципите за равноправие, самоопре-
деление и др. следва ли да бъде изключена от Организацията?);

Съгласно гл. ІV 
Общо събрание

–  от чл. 18, т. 1 – България в Общото събрание има един глас.
(съгласно устава всяка държава-членка разполага в Общото събра-
ние с един глас);
–  от чл. 18, т. 2 – Решенията на Общото събрание по важни въпроси 

се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите члено-
ве…

Съгласно гл. V
Съвет за сигурност

–  от чл. 25 – Членовете на организацията се съгласяват да приемат 
и изпълняват решенията на Съвета за сигурност в съответствие 
с настоящия устав.

(това означава, че България като държава-членка е длъжна да из-
пълнява решенията, приети в съответствие с устава);

Съгласно гл. VІ
Мирно уреждане на споровете

–  от 33 – Страните във всеки спор, чиито продължаване би могло 
да застраши поддържането на международния мир и сигурност, 
трябва преди всичко да потърсят разрешението му чрез прегово-
ри, анкета, посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреж-
дане, прибягване до регионални органи или споразумения или 
чрез други мирни средства по техен избор.
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(България като страна по устава е длъжна да изпълнява предпи-
санията на чл. 33, което означава, че държавността има право да 
използва само мирни средства за разрешаването на всеки мирен 
спор, ако не успеят да го уредят с тези средства, следва да го отнесе 
до Съвета за сигурност – напр. с Турция, Северна Македония и др.);

Съгласно гл. VІІ
Действия в случай на заплахи срещу мира, нарушенията срещу мира 

и актовете на агресия

–  от чл. 43, т.1 – Всички членове на организацията с цел да допри-
несат за поддържането на международния мир и сигурност се за-
дължават да поставят на разположение на Съвета за сигурност 
по негово искане и съобразно със специално споразумение или 
споразумения въоръжени сили, помощ и улеснения, включи-
телно и право на преминаване, необходими за поддържането на 
международния мир и сигурност.

(широката общественост в България не е запозната детаи� лно с 
всички споразумения в случаите, когато е предоставяла въоръжени 
сили, помощ и улеснения на Организацията);
–  от чл. 49 – Членовете на организацията ще се обединят, за да си 

оказват взаимна помощ при прилагането на решените от Съвета 
за сигурност мерки.

(императивността на този текст за България е очевиден, но длъжна 
ли е държавата ни да се обединява с другите държави, когато това 
обединение противоречи на националните интереси на държава-
та?);
–  от чл. 51 – Никоя разпоредба на настоящия устав не накърнява 

неотменимото право на индивидуална или колективна самоот-
брана в случаи�  на въоръжено нападение срещу член на органи-
зацията, докато Съветът за сигурност вземе необходимите мерки 
за поддържането на международния мир и сигурност…

(от този текст произтича правото на българската държавност, да 
предприеме индивидуална самоотбрана в случаи�  на въоръжено на-
падение над неи� ната териториалната цялост или политическата 
независимост, както и да приеме решение за участието при органи-
зирана, колективна отбрана в рамките на ООН, НАТО и ЕС – но както 
е посочено само когато изрично става дума за „самоотбрана“);
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Съгласно гл. ІХ
Международно икономическо и социално сътрудничество

–  от чл. 55 – С цел да се създадат условия за стабилност и благоден-
ствие, необходими за мирните и приятелски отношения между 
народите, основани на зачитане на принципа на равноправието и 
самоопределението на народите, ООН съдеи� ства:

а)  за повишаване на жизненото равнище, пълна заетост на ра-
ботната сила и условия за икономически и социален прогрес 
и развитие;

б)  за решаване на международните икономически, социални, 
здравни и други свързани с тях проблеми; за международното 
сътрудничество в областта на културата и образованието и

в)  за всеобщо зачитане и спазване на правата на човека и ос-
новните свободи за всички без разлика на раса, пол, език или 
вероизповедание.

(В България вече десетилетия държавността на статуквото умиш-
лено не създава необходимите условия за стабилна държава и бла-
годенстващ народ, отношенията с другите народи не са основани 
на принципа на равноправие и самоопределение, управниците са 
доволни от създадено положение, поради което не е поискано от 
ООН да съдеи� ства:
–  за повишаване на жизненото равнище, пълната заетост на работ-

ната сила и създаването на условия за икономически и социален 
прогрес, поради което обикновените българи живеят в бедност и 
гладуват, поради умишлено създадената безработица и огромна 
корупция;

–  за решаването на икономическите, социалните, здравните, обра-
зователните и други проблеми в полза на обикновените българи;

–  за всеобщо зачитане и спазване на правата и свободите на бъл-
гарските граждани без разлика на различни признаци);

–  от чл. 56 – Всички членове се задължават да предприемат съв-
местни и самостоятелни деи� ствия в сътрудничество с организа-
цията за постигане на целите, изложени в чл. 55.

(съществуващата държавност до сега не е предприела нито са-
мостоятелни, нито съвместни деи� ствия с ООН или др., за да постиг-
не целите, изложени в чл. 55, защото постигането на целите не от-
говаря на интересите на статуквото);
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Съгласно гл. ХІV
Международен съд

–  от чл. 93, т. 1 – Всички членове на Обединените нации са ipso facto 
страни в Статута на Международния съд.

(като страна по Статута на Международния съд, България, когато 
изрично даде съгласието да се разглежда дело, по което тя е стра-
на по международен спор, е длъжна да се съобрази с решението на 
съда);
–  от чл. 94, т.1 – Всеки член на организацията се задължава да се 

съобразява с решението на Международния съд по всяко дело, в 
което е страна.

(България е длъжна да изпълнява решенията на Международния 
съд, само тогава, когато изрично е дала съгласие по определено 
дело съгласно чл. 36 от Статута на Международния съд);

Съгласно гл. ХVІ
Разни разпоредби

–  от чл. 103 – В случаи�  на противоречие между задълженията на 
членовете на организацията, произтичащи от настоящия устав, 
и задълженията им, произтичащи от което и да е друго между-
народно споразумение, задълженията по настоящия устав имат 
предимство.

(съгласно този текст, България като страна по него признава, че ус-
тавът, кои� то всъщност е особен международен договор, има по-го-
ляма юридическа сила и предимство пред всички международни 
договори, които сключи след това);
–  от чл. 105, т. 1 – Организацията се ползва на територията на всеки 

от членовете си от такива привилегии и имунитети, каквито са 
необходими за постигането на неи� ните цели.

(българската държавност в съответствие с този текст се задължа-
ва да предоставя на всички представители на ООН, такъв обем от 
привилегии и имунитети, каквито са необходими за постигането на 
неи� ните цели) и др.

От посочените и от много други текстове, произтичат редица 
задължения за българските управници, които десетилетия наред 
се правят, че не съществуват, поради което България е в постоянна 
хиперинфлация, а народът тъне в мизерия, глад, безработица, ко-
рупция и т.н.
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1.2. Съгласно Декларацията за принципите на международното 
право

На 24 октомври 1970 г. Общото събрание на ООН приема Декла-
рация, в която се конкретизира тълкуването на принципите от Ус-
тава на ООН за това, как съгласно принципите на международното 
право следва да се уреждат дружествените отношения между дър-
жавите в съответствие с Устава на ООН.

Декларацията конкретизира и за България, като държава-член-
ка на ООН, как държавността следва да урежда своите отношения с 
другите държави в съответствие с принципите на международното 
право, от които повечето са залегнали в УООН.

Общото събрание потвърждаваи� ки, че съгласно Устава на ООН, 
поддържането на международния мир и сигурност и развитието 
на дружествените отношения и сътрудничество между държавите 
влизат в числото на основните цели на ООН

…………….
Като разгледа принципите на международното право, отнася-

щи се до дружествените отношения и сътрудничество между дър-
жавите

1. Тържествено провъзгласява следните принципи:
ПРИНЦИП, съгласно кои� то държавите се въздържат в своите 

международни отношения от заплаха със сила или от неи� ното при-
лагане както против териториалната цялост или политическа неза-
висимост на която и да е държава, така и по какъв да е друг начин, 
несъвместим с целите на ООН.
(От този принцип за българската държавност произтича, че при 
уреждане на международните отношения следва да се въздържа 
от заплаха или употреба на сила или по друг начин несъвместим с 
УООН);

Освен от воденето на агресивна вои� на, държавността е длъж-
на и да се въздържа от пропагандата на агресивни вои� ни, което е 
престъпление против мира.
(Държавността в България също така следва да се въздържа от при-
лагане на сила, с цел нарушаване на установените международни 
граници или като средство за решаване на международни спорове, 
засягащи държавната територия или държавните граници);

Държавността е длъжна да не осъществява репресии, свързани 
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с прилагането на сила, както и от насилствени деи� ствия, лишаващи 
народите от прилагането на принципа за равноправие и самоопре-
деление, свобода и независимост.

Българската държавност е длъжна да се въздържа от осъщест-
вяването на деи� ствия за организиране, подстрекателство, оказване 
на помощ или участие в актове на гражданска вои� на или терорис-
тични актове в друга държава или от съдеи� стване на организа-
ционна деи� ност в пределите на своята територия.

Държавността в България е длъжна да деи� ства въз основа на 
общопризнатите принципи и норми на международното право и 
добросъвестно да изпълнява своите задължения по отношение на 
поддържането на международния мир и сигурност, съгласно устава;

ПРИНЦИП, съгласно кои� то държавите разрешават своите меж-
дународни спорове с мирни средства по такъв начин, че да не под-
лагат на заплаха международния мир, сигурност и справедливост.
(Българската държавност трябва да се насочи към по-бързото и 
справедливо разрешаване на своите международни спорове чрез 
преговори, анкети, посредничество, помирение, арбитраж, съдеб-
но разследване, прибягване до регионални органи и споразумения, 
или чрез други мирни средства по свои�  избор.

Държавността следва, когато България е страна по междунаро-
ден спор, трябва да се въздържа от всякакви деи� ствия, които могат 
да изострят положението дотолкова, че да бъде подложено на за-
плаха поддържането на международния мир и сигурност.

Всички международни спорове следва да се решават на базата 
на суверенното равенство и в съответствие с принципа за свободен 
избор на средства);

ПРИНЦИП, засягащ задължението в съответствие с устава за 
ненамеса в работите, влизащи във вътрешната компетентност, на 
която и да е друга държава.
(Държавността в България няма право да бъде насочена към пред-
приемането на деи� ствия, които са пряка или косвена намеса във 
вътрешните работи на която и да е друга държава, тъи�  като вся-
ко въоръжено, друга форма вмешателство или заплаха е насочено 
против правосубектността на държавата или против неи� ните по-
литически, икономически или културни основи, са нарушение на 
международното право.
(Българската държавност не може нито да прилага, нито да поощ-
рява прилагането на икономически, политически или мерки от вся-
какъв друг характер, с цел да постигне подчинение на друга държа-
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ва в осъществяване на своите суверенни права и получаването от 
това на каквито и да било преимущества.

Държавността не трябва също така да инициира деи� ствия, кои-
то се считат за организиране, разпалване, финансиране, подстре-
каване или допускане на подривна, терористична или въоръжена 
деи� ност, насочена към насилствено сваляне на строя на друга дър-
жава, както и да съдеи� ства на такава деи� ност, а също да се намесва 
във вътрешните борби в друга държава

Българският народ притежава неотменимото право да избира 
своята социална и културна система без вмешателство, в каквато 
и да е форма от страна на която и да е държава. Държавността в 
България никога не се е съобразявала с това неотменимо право на 
българите и винаги е налага неприемливи за народа решение.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на държавите да сътрудничат помежду си 
в съответствие с устава.
(Държавността в България е длъжна, независимо от различията в 
икономическите и социалните системи на другите държави, да осъ-
ществява сътрудничество в различните области на международни-
те отношения с цел поддържането на международния мир и сигур-
ност и съдеи� ствие на международната икономическа стабилност и 
прогрес.

За тази цел:
а) ………………………;
b)  държавите сътрудничат в установяването на всеобщо зачи-

тане и спазване на правата на човека и на основните свободи 
за всички и в ликвидирането на всички форми на расова дис-
криминация и на всички форми на религиозна нетърпимост;

c)  държавите осъществяват своите международни отношения 
в икономическата, социалната, културната, техническата и 
търговската област в съответствие с принципите на суверен-
ното равенство и невмешателство;

d) ……………………….;
държавите сътрудничат в икономическата, социалната и кул-

турната област, а също и в областта на науката и техниката, и съ-
деи� стват на световния прогрес в областта на културата и образова-
нието);

ПРИНЦИП за равноправието и самоопределението на народи-
те.
(По силата на този принцип, българският народ има право свобод-
но, без външно вмешателство, да определя своя политически ста-
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тус и да осъществява своето икономическо, социално и културно 
развитие и всяка държава е длъжна да зачита това право в съответ-
ствие с разпоредбите на устава.

Управляващите в България са длъжни да се въздържат от осъ-
ществяването на каквито и да било насилствени деи� ствия, лишава-
щи българския народ от правото му на самоопределение, свобода и 
независимост.

Държавността в България също така трябва да се въздържа от 
каквито и да било деи� ствия, насочени към частично или пълно на-
рушаване на националното единство и на териториалната цялост 
на която и да било друга държава);

ПРИНЦИП на суверенното равенство на държавите.
Всички държави се ползват от суверенно равенство. Те имат 

еднакви права и задължения и са равноправни членове на между-
народното общество, независимо от различията от икономически, 
политически или друг характер.

Според Декларацията понятието суверенно равенство включва 
следните елементи:

а) държавите са равни юридически;
b)  всяка държава се полза от правата, присъщи на пълния суве-

ренитет;
c)  всяка държава е длъжна да зачита просубектността на дру-

гите държави;
d)  териториалната цялост и политическата независимост на 

държавата са неприкосновени;
f)  всяка държава има право свободно да избира и да развива 

своите политически, социални, икономически и културни 
системи;

e) всяка държава е длъжна да изпълнява пълно и добросъвест-
но своите международни задължения и да живее в мир с другите 
държави;

ПРИНЦИП за добросъвестното изпълнение от държавите на за-
дълженията, приети от тях в съответствие с устава.

Всяка държава е длъжна добросъвестно да изпълнява своите 
задължения в съответствие с общопризнатите принципи и норми 
на международното право.

Всяка държава е длъжна добросъвестно да изпълнява своите 
задължения в съответствие с международните споразумения, има-
щи сила съгласно общопризнатите принципи и норми международ-
ното право.
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Общи положения
2. Заявява, че
При тълкуването и прилагането на изложените по-горе прин-

ципи, последните са взаимосвързани, и всеки принцип трябва да се 
разглежда в светлината на другите принципи.

3. Заявява по-нататък, че
Принципите на устава, въплатени в настоящата декларация, 

представляват основните принципи на международното право, и 
затова призовава всички държави да се ръководят от тези принци-
пи в своята международна деи� ност…

2. Какви трябва да станат българите?

Обикновените българи вече трето десетилетие живеят при ус-
ловия несъответстващи с поетите задължения от държавата, про-
изтичащи от съвременното международно право. 

В нито една държава в преход, управляващите и богатите не са 
подходили така цинично към своя народ, подлагаи� ки ги на шокова 
и хиперинфлация, а запазиха своите държавни активи и надстрои-
ха създаденото през социализма.

По време на така нар. преход на България към пазарна иконо-
мика беше унищожена напълно инфраструктурата на българската 
икономика, като почти всички стратегически отрасли и предприя-
тия преминаха в частни ръце.

Обикновените българи са дотолкова манипулирани и с проми-
ти мозъци, че според публикуваните публикации на социолозите 
през последното десетилетие те се чувстват по-спокои� ни към това 
как ни управляват по сравнение с периода на шоковата терапия 
след 1990 г. при прилагането на Плана-Стратегия „Ран-Ът“ (анализ 
на агенция „Галъп“ – в. Сега 18 декември 2019 г.). 

Днес актуално звучат думите на Апостола на свободата по от-
ношение на сегашното статукво „сегашната деспотска тиранска 
система да заменим с демократска“ (В. Левски, Из Народа (проекто-
устав на работниците за освобождение на българския народ, около 
21 септември 1871 г.).

На видния български социолог и публицист Иван Хаджии� ски 
(убит във Втората световна вои� на), автор на прочутия труд „Бит и 
душевност на нашия народ“, въпреки отдалечеността във времето 
и разликите в историческия контекст, произведенията му са повече 
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от актуални и днес.
Обикновените българи са подложени на манипулиране от бо-

гатите още от Първото българско царство, а масовата болест – за-
вистта и предателството са манипулирани от българските богата-
ши през турско – чорбаджиите, а сега манипулацията се осъществя-
ва под ръководството на нео-богаташите.

Огромната част от българските граждани след 1990 г. изпадна-
ха и продължават да живеят в бедност и мизерия и със смазано са-
мочувствие. 

Според публикация в „Дои� че веле“ – „Ето от това има нужда бъл-
гаринът: Шокова инжекция самочувствие“ Българите си остават 
едни от наи� -унилите в Западния свят, според поредица от сравни-
телни изследвания на „Галъп интернешънъл“…. 

Защо българите са толкова нещастни и комплексирани? 
Виновни ли са обикновените българи и за какво?
Според ЕВРОСТАТ (публ. 7.11.2019 г.) наи� -високо ниво на живот 

в ЕС по удоволетвореност и щастие е регистрирано във Финландия, 
а едно от наи� -ниските нива в България.

Населението във Финландия живее щастливо и достои� но, защо-
то са им предоставени всички права и свободи, съгласно съвремен-
ното международно право, а на обикновените български граждани 
почти никакви.

Какво е необходимо да се направи?
Необходимо е положителното развитие на редица определящи 

фактори.
Необходими са формирането на духовност, държавническо ми-

слене, антикорупционно съзнание и т.н.
Духовността е проява на човешкия дух на българите и изразява 

наличието на техните морални ценности, етика и съвест, и не е само 
морално-етична или религиозна норма, а общочовешка категория, 
засягаща развитието на цялото общество.

Сега обикновените българи са подложени от управляващата 
класа да живеят в свят без ценности, а по отношение на малцината 
духовни и позитивно настроени хора умишлено да бъдат считани 
за особени и странни.

Според редица публикации, триадата дух, душевност и духо-
вност движат историята, икономиката и политиката на българска-
та държава и имат изключително важно значение за развитието на 
цялата българска нация, както за бедните, така и за управниците.

Обикновените българи след продължителна бедност и мизе-
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рия, са изпаднали в огромно безразличие, равнодушие, бездушие и 
самоподценяване и като цяло не са склонни да помогнат на другите 
българи, когато са в беда.

Необходимо е да си върнем исконните, основополагащи човеш-
ки ценности. Днес понятията „съвест“, „чувствителност“, „чест“, дос-
тои� нство“ нямат никаква стои� ност, а дори обратното, считат се за 
отживелица, неприложима в нашето съвремие.

Характерно за нашето съвремие е, че типът „Баи�  Ганю“ се е пре-
върнал в символ на българската национална душевност и психика, 
а като цяло България се управлява от Баи�  Ганювци.

Новата държавност на България, за да бъде различна от се-
гашната може да бъде изградена само от хора с променена ду-
шевност – добросърдечни, състрадателни, с положителни емо-
ции и психика и т.н., а душевността на българите (бедни и бога-
ти) следва да се промени чрез въвеждането на подходящо обра-
зование за всички.

Изграждане на нова българска държавност е невъзможно, без 
осъществяването на коренна промяна на съществуващото коруп-
ционно съзнание на българския народ.

За изграждането на антикорупционно съзнание е необходимо 
преди всичко разработването и приемането на Национална стра-
тегия за изкореняването и недопускането на корупция в България, 
в която съобразено с българските условия ще се внедрят антико-
рупционните норми на законодателствата на държавите, в които 
има наи� -ниски нива на корупция (напр. сингапурски, шведски, фин-
ландски и др. модели).

Антикорупционна система следва да включи и изграждането на 
всички нива на контролна мрежа от органи, които непрекъснато да 
следят за правилното изграждане на среда на живот на българска-
та общност за обществена нетърпимост към корупцията. 

Необходимо е въвеждането на всеобщо антикорупционно об-
разование1 за постигането на което е необходимо разработването 
на програми, съгласно които изграждането на антикорупционното 
съзнание трябва да започне още от яслите (с картинки и др. наглед-
ни материали), да продължи и в детските градини, средното учили-
ще и във ВУЗ. 

Антикорупционното образование като цяло трябва да бъде 
насочено към изграждане на масово антикорупционно съзнание, 
към обществена нетърпимост към корупцията, към негативно ре-
1  Борисов О., Корупцията по света и в България, изд. Хелиопол, 2019, стр.232
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агиране и деи� ствия към причините, пораждащи корупция и др.
Необходимо е също така и създаването на граждански и об-

ществен контрол, чиито членове да се избират от гражданското об-
щество, кои� то стоят над всички държавни органи, частни лица и 
организации в държавата (напр. абсолютен контрол върху законо-
дателната власт, изпълнителната власт, съдебната власт, системата 
за национална сигурност, МВР, въоръжените сили, СМИ, граждани, 
политически партии и др.).

Гражданският и обществен контрол е контрол на широката об-
щественост, кои� то включва не само гражданските (напр. граждан-
ското общество и др. граждански структури), но и обществените 
(това са всички организации, формирования, групи и т.н., които съ-
ществуват в обществото) организации, чиято главна функция е не 
само защитата на правата на човека и основните свободи, но и га-
рантиране от съвременното международно право прогрес в полза 
на народите и държавите.

Необходимо е да се промени масовото съзнание по отношение 
на равноправието, което би следвало да означава, че всички хора 
са равни по достои� нство и заслужават еднакво отношение, незави-
симо от техните различия по различни признаци като напр. етнос, 
имотно състояние, социален статус или по какъвто и да било при-
знак.

Съвременното международно право изрично изисква пълно ра-
венство между всички, независимо от признаците имотно състоя-
ние, социален произход, раса, език, вероизповедание и т.н. 

Според чл. 1 на Всеобщата декларация за правата на човека 
„Всички хора се раждат свободни и равни по достои� нство и права….“.

Няма никакво съмнение, че и българският народ като всички 
други народи са хора, които имат право да живеят достои� но и да 
упражняват безпрепятствено всички права и свободи, предвидени 
от съвременното международно право.

Българските управници от 1990 г. са създали и продължават да 
създават условия на живот, които принуждават българските граж-
дани да живеят в мизерия и да гладуват „достои� но“ без да упражня-
ват правата и свободите, произтичащи от ратифицираните между-
народни договори.

Съгласно чл. 26 от Международния пакт за граждански и по-
литически права(МПГПП) всички хора са равни пред закона и имат 
право, без всякаква дискриминация, на еднаква законна закрила и 
еднаква и ефикасна закрила против всякаква дискриминация, осно-
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ваваща се на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически 
или други убеждения, национален или социален произход, имотно 
състояние, рождение или всякакви други признаци.

Това означава, че България след като е ратифицирала този Пакт 
съгласно изискванията на съвременното международно право, 
българските управници следваше задължително да гарантират, че 
всички българи имат равни права, а не някои българи (бого-равни-
те, т.е. богатите) да са „по-равни“ от другите. 

С грубото нарушение на международноправните задължения 
на България е допуснато голяма част от българите да гладуват, не-
зависимо, че съгласно чл.11, т. 2 от МПИСКП на всеки български 
гражданин трябва да бъде защитено правото на защита от глад от 
държавата. Каква е тази държавност? 

Съгласно чл. 5 от МПИСКП „нито една разпоредба на този пакт 
не може да бъде тълкувана като даваща право на дадена държава, 
отделна група или лице да се занимава с деи� ност или да извършва 
деи� ствия, насочени към отнемане на правата или свободите, при-
знати с този пакт, или към ограничаването им в по-голяма степен, 
отколкото е предвидено в същия пакт.“

Изцяло е потъпкано правото на българите на защита от глад, 
държавност няма, тъи�  като в този случаи�  отново печелят богатите 
и управляващите.

Група богаташи и гравитиращите около тях васали вече 30 го-
дини са си присвоили правото да извършват деи� ност, насочена към 
отнемане на правата и свободите на обикновените български граж-
дани.

Всички българи следва да имат равен старт за своето развитие.
За сега на практика българите имат гарантирано равенство 

единствено при своето раждане, след което в зависимост от това, 
от какво семеи� ство произхождаш веднага проличава фрапиращо 
неравенство между бедни и богати относно хранене, отглеждане, 
здравеопазване, възпитание, развитие на индивидуалните способ-
ности, образование, реализация в живота и т.н.  

Умственият капацитет и развитие са индивидуален процес, 
което освен природните дадености, до голяма степен зависи и от 
качествената храна, която се поема ежедневно, образованието, кул-
турата, а зависи също така и от това, доколко е пълноценен и задо-
волен начина на живот и т.н.

Независимо от редица фактори, оказващи влияние върху раз-
витието на бедните, съществуват случаи, когато много от умните 
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при добро стечение на обстоятелствата успяват да изплуват от бед-
ността.

Всеки българин е едновременно физическо и духовно същество и 
трябва да се развива задължително, при условия гарантиращи пъл-
ното физическо и духовно развитие на всички български граждани. 

На обикновените българи не се дава възможност да упражняват 
правото си на пълно физическо и духовно развитие, произтичащо 
от международното право.

Циментираното статукво в България създава невиждана ми-
зерия, глад, корупция, престъпност и т.н., оказващи влияние върху 
физическото и духовно развитие на обикновените българите.

За управниците на България след ратификацията на Междуна-
родния пакт за икономическите, социалните и културните права 
(МПИСКП) е било задължително да гарантират на всички обикно-
вени българи наи� -доброто физическо и душевно здраве, но за голя-
мо съжаление на практика то не съществува.

Съгласно чл. 12 от МПИСКП „Държавите-страни по този пакт, 
признават пълното право на всяко лице да постигне възможно 
наи� -добро състояние на физическо и душевно здраве.“

От този текст произтича задължението за държавата да гаран-
тира правото на всеки българин от неговото раждане да му бъдат 
гарантирани полагането на грижи и помощ, а на младите семеи� ства 
за отглеждане на своите деца, да им гарантират наи� -доброто със-
тояние за постигане на физическо и духовно здраве.

С приложената през 1990 г. шоковата терапия съгласно Страте-
гията „Ран-Ът“ бе нарушено правото на обикновените българи, на 
задоволително жизнено равнище, достатъчно храна, облекло и хи-
гиенично жилище, правото на защита от глад и непрекъснато подо-
бряване условията на живот (чл. 11 от МПИСКП).

Според осъществени публикации през 2019 г. „Българския на-
род е обезкървен. Правителството измисля допълнително какви ли 
не пречки за нормален живот“….Никакви политици, политолози, со-
циолози, клакьори, провокатори, платени анализатори, продажни 
медии и др. не могат да заблудят народа….Българският народ добре 
осъзнава своята обреченост, наложена му я от властта на неолибе-
ралния капитализъм. Будната част от нашия народ разбира добре, 
че политиците притиснали в управленски шепи страната ни, са 
всъщност послушни изпълнители на волята на господарите си от 
Западна Европа и др. Тези господари диктуват и насърчават своите 
политически васали.
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През последните години, вместо съчувствие към проблемите на 
другите българи и безкористно желание да се помогне състрада-
телно за разрешаване на техните проблеми, българите все повече 
стават инертни, безучастни, равнодушни и незаинтересовани. 

Трябва отново да се събуди и отново развие вроденото чувство 
на единство на българите и любов към другите.

Необходимо е също така отношенията, основаващи се на взаи-
мопомощ между българите да получат допълнително развитие, да 
започнат взаимно да си помагат, да се безпокоят за лошото състоя-
ние на другите.

Прилагането от страна на богатите принципа разделяи�  и вла-
деи� , носи благини и увеличава само тяхното богатството.

През последните години умишлено, значително се притъпи чув-
ството на голямата част от българите на взаимопомощ. Съзнанието 
на българските граждани се манипулира много лесно, когато те са 
поставени да живеят в условията на мизерия и глад и т.н., и борбата 
основно е за оцеляване.

Здрав дух може да има само в здраво, безгрижно и спокои� но 
тяло, а днес 60 % от българите боледуват, всяко 4-то дете и всеки 
2-ри българин редовно гладуват или недояждат.

Как българите да имат здрав дух, след като са гладуващи и бо-
лни?

Подобна е ситуацията и днес, когато едни стачкуват вместо 
всички солидарно да ги подкрепят и това да доведе до успех на ис-
канията, стачкуващите са сами и в краи� на сметка не получават по-
ложителния резултат на своите справедливи искания.

Взаимопомощта е разновидност на съчувствието (от гр. емпа-
тия), което се проявява като съприживяване на емоциите, чувства-
та и положението на другите българи. Тя може да се прояви само, 
ако съществуват условия, при които е възможно проявата на ал-
труистично поведение.

Съвременният живот в световен мащаб, особено в корпоратив-
ните среди съществува жестока борба – съперничество и конкурен-
ция, при които изцяло отсъства хуманно отношение към съперни-
ка.

Основните ценности залегнали в основата на правата на чове-
ка са достои� нство, равенство, свобода, взаимно уважение, недопус-
кане на дискриминация, справедливост, хуманност, задължително 
жизнено равнище, възможно наи� -добро състояние на физическо и 
душевно здраве, образование и др.



 Каква трябва да стане държавността в България и какви трябва да станат българите? 247

Правата на българите са неотменими съгласно международно-
то право и принадлежат на всяко човешко същество от момента на 
неговото раждане. Правата и свободите са неделими, взаимносвър-
зани и взаимозависими, тъи�  като реализирането на дадено право 
зависи и от притежаването на много други права. 

Само след премахването на мизерията, глада и задоволяване а 
всички потребности от първа необходимост, обикновените бълга-
ри могат да бъдат физически и духовно здрави (здрав дух в здраво 
тяло), а като последствие доволни от начина на живот.

Само физически и духовно здравите българи могат да бъдат ху-
манни, състрадателни, готови на взаимопомощ и щастливи.

Само щастливите, спокои� ните и независими българи могат да 
бъдат възпитавани в антикорупционен дух и склонност към осъ-
ществяването на деи� ствителен и ефективен граждански и общест-
вен контрол.

След започване и ефективно прилагане на законодателството, 
българските граждани постепенно ще усетят голямата полза от 
упражняването на правата и свободите от повишаването на качест-
вото на живот – постоянно подобряване на условията на живот, со-
циален прогрес, осигуряване на право на труд, отсъствието на глад, 
мизерия, безработица, корупция и т.н. 

2.1. Съгласно разпоредбите на Международната харта за 
правата на човека

Международната харта за правата на човека (МХПЧ) е сборното 
наименование на акт, кои� то е съставен от три основи акта: Всеобща 
декларация за правата на човека, Международен пакт за социални, 
икономически и културни права и Международен пакт за граждан-
ски, политически и културни права (и три допълващи ги междуна-
родни акта, наричани факултативни протоколи).

Р. България е длъжна да предостави на своите граждани всички 
права, които са провъзгласени в тези актове, тъи�  като официално под-
крепя съдържанието на Декларацията, като държава-членка на ООН 
(която е във форма на препоръка и не се ратифицира), а двата Пакта са 
ратифицирани, тъи�  като са във формата на международни договори.

От ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (приета 
и провъзгласена с резолюция 217 (ІІІ) на Общото събрание на ООН) 
за гражданите на България, като държава-членка на ООН, произти-
чат следните права:
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–  Чл. 1 – всички българи се раждат свободни и равни по достои� н-
ство и права… .

–  Чл. 2 – всички българи имат право на всички права и свободи, 
провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основа-
ни на раса, цвят на кожата….политически или други възгледи, на-
ционален или социален произход, материално, обществено или 
друго положение.

–  Чл. 3 – никои�  българин не трябва да бъде държан в робство или 
крепостничество: робството и търговията с роби са забранени 
във всичките им форми.

–  Чл. 5 – никои�  българин не трябва да бъде подлаган на изтезания 
или ва жестоко, нечовешко или унизително третиране или нака-
зание.

–  Чл. 7 – всички българи са равни пред закона и имат право без ка-
квато и да е дискриминация на еднаква защита от закона… .

–  Чл. 10 – всеки български гражданин има право при пълно равен-
ство на справедливо и публично разглеждане на неговото дело от 
независим и безпристрастен съд…. .

–  Чл. 16 – всички българи – мъже и жени, навършили пълнолетие, 
имат право на сключване на брак, без ограничения… .

–  Чл. 18 – всеки българин има право на свобода на мисълта, съвест-
та и религията… .

–  Чл. 19 – всеки българин има право на свобода на убеждение и на 
изразяването му… .

–  Чл. 22 – всеки българин има право на социална сигурност… .
–  Чл. 23 – всеки български гражданин има право на труд …и на за-

крила срещу безработицата.
–  Чл. 25 – всеки българин има право на жизнено равнище… .
–  Чл. 28 – всеки българин има право на социален и международен 

ред, при кои� то правата и свободите провъзгласени в тази декла-
рация, могат да бъдат осъществени и др.

Декларацията е преведена на 375 езика и диалекта, което я 
прави наи� -превеждания документ в света и тъи�  като е приета във 
формата на препоръка и не се ратифицира, неи� ният задължителен 
характер за държавите-членки на ООН произтича от това, че неи� ни-
те норми вече са придобили характера на обичаи� ни норми на меж-
дународното право

От МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛ-
НИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА, кои� то е ратифициран от Р. България, 
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затова задължително трябва да бъдат предоставени на всички бъл-
гари, прокламираните в пакта права, като напр.:
–  съгласно чл.1 – на българския народ задължително трябва да се пре-

достави правото на самоопределение, т.е. те имат право свободно да 
определят своето политическо положение и свободно да осъщест-
вяват своето икономическо, социално и културно развитие.

(Българските управници вместо да насърчават това право, грубо го 
потъпкват от 1990 г. с приемането от Народното събрание на Стра-
тегията „Ран-Ът“, след което България изпадна в хиперинфлация, а 
българския народ от тогава до сега изпадна в бедност, безработица, 
корупция и т.н., тъи�  като обикновените българи бяха „самоопреде-
лени“ да осъществяват своето политическо, икономическо, социал-
но и т.н. развитие);
–  съгласно чл. 2 – управниците в България се задължават да оси-

гурят постепенното пълно осъществяване на признатите в този 
пакт права с всички подходящи средства, включително и приема-
нето на законодателни мерки.

(Управниците в България се държат така все едно, че този пакт и 
този текст не съществуват, поради което нито се използват сред-
ства, поощряващи осъществяването на тези права, нито са приети 
каквито и да било мерки, включително и законодателни);
–  съгласно чл. 4 – Управниците в България могат да налагат огра-

ничения на прокламираните в Пакта права на българските граж-
дани само със закон, с цел да се поощри общото благоденствие на 
обществото.

(От 1990 г. насам правата на обикновените българите незаконосъ-
образно се нарушават, първо с приемането на Стратегията „Ран-Ът“ 
(вместо със закон), а в последно време, дори със заповеди на мини-
стри или на друго ниво);
–  съгласно чл. 5 – на никои�  в България – управляваща класа, гру-

па, отделно лице и др. не се дава правото да извършват деи� ствия, 
насочени към отнемане или ограничаване на правата свободите, 
признати в този пакт.

(Със съжаление трябва да отбележим, че от формирането на новата 
държавност през 1990 г. до сега и управляващи, и партии и отделни 
право-имащи и пари-имащи грубо отнемат и ограничават прилага-
нето на правата и свободите на обикновените българи);
–  Съгласно чл. 6 – на всички български граждани се признава пра-

вото на труд, което включва възможност да изкарват прехраната 
си чрез труд.
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(В България правото на труд от 1990 г. е грубо нарушено, тъи�  като 
от тогава до сега около 80% от работоспособните българи са безра-
ботни. Държавността също така не полага никакви усилия, съглас-
но този текст за техническо и професионално насочване и обуче-
ние, изготвянето на програми, гарантиращи основните политиче-
ски икономически свободи на обикновените българи);
–  Съгласно чл. 9 – България, като страна по пакта, е длъжна да 

удовлетвори правото на всеки българин на социална сигурност, 
включително и на обществени осигуровки.

(За съжаление не всички нуждаещи се българи са социално осигу-
рени и не получават обществени осигуровки);
–  Съгласно чл. 10 – всяко българско семеи� ство трябва да получи 

възможно наи� -пълна защита и помощ от държавата, особено за 
грижата, възпитанието и издръжката на децата, особена защита 
също така трябва да се оказва на маи� ките през разумен период 
от време преди и след раждане, както и вземането на специални 
мерки за защита и подпомагане на всички деца и младежи.

(В България не само не са полагат сериозни грижи за семеи� ствата 
на обикновените българи, но не са положени особени грижи за въз-
питанието и издръжката на децата от бедните семеи� ства, както и 
за всички деца и младежи, които трябваше да бъдат защитени от 
икономическа и социална експлоатация);
–  Съгласно чл. 11 – държавата следваше да признае правото и да 

предостави на обикновените български семеи� ства задоволител-
но жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло, жи-
лище, както и непрестанното подобряване на условията на жи-
вот. Освен това трябваше да се уважи правото на всеки българин 
да бъде защитен от глад.

(Вследствие на неправомерните деи� ствия на властимащите от 1990 
г., жизненото равнище на обикновените българи значително падна 
и вследствие на настъпилата огромната безработица настъпи не-
виждана бедност, глад, корупция и т.н.);
–  Съгласно чл. 12 – произтича пълното право на обикновените бъл-

гари да постигнат наи� -добро състояние на наи� -добро физическо 
и душевно здраве.

(Представителите на държавността само са признали правото на бъл-
гарите на постигането на наи� -доброто физическо и душевно здраве 
в различни документи. На практика обаче не е направено абсолютно 
нищо за упражняването на това право от обикновените българи, по-
ради което около 60 % страдат от различни заболявания);
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–  Съгласно чл. 13 – всички българи имат право на образование, 
което трябва да бъде насочено към развитие на личността на 
обикновените българи и на съзнанието на достои� нство, да игра-
ят полезна роля в обществото и т.н.

(Вследствие на създадената практика от 1990 г. насам от същест-
вуващата държавност на статуквото добро образование могат да 
получат децата само в платените училища, които не са достъпни за 
децата от бедните семеи� ства);
–  Съгласно чл. 15 – България признава правото на всички българи: 

да участват в културния живот; да се ползва от научния прогрес 
и да се ползват от защитата на моралните и материалните инте-
реси… .

(Въпреки, че съгласно този текст се признава това право, на прак-
тика не се осигурява възможност за бедните български граждани 
да се ползват от съдържанието на този текст и др.).

Обобщено може да отбележим, че прокламираните в пакта ико-
номически, социални и културни права не само, че не се направи 
нищо да се познават от обикновените българи, но и не им се пре-
доставят възможности за тяхното упражняване. Българите така и 
не разбраха, че техните права са нарушени.

От МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКИТЕ ПРАВА за всички български граждани задължително 
следваше след неговата ратификация да бъдат предоставени след-
ните права:
–  Съгласно чл. 1 – Българският народ има право на самоопределе-

ние, т.е. право свободно да определя своето политическо положе-
ние и свободно да осъществява своето икономическо, социално и 
културно развитие.

(След 1990 г., властимащите нито един път не са се допитали до 
българския народ, а са го „самоопределили свободно“ относно оп-
ределянето на неговото политическо и социално-икономическо 
развитие. Българите също така не се ползват от свободното раз-
полагане с природните богатства, тъи�  като са отдадени на незако-
носъобразни концесии);
–  Съгласно чл. 2 – България като страна по този пакт се задъл-

жава да зачита и гарантира на всички българи на признатите в 
този пакт права, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език, 
религия, политически или други убеждения, социален произход, 
имотно състояние или всякакви други признаци.
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(Правата на обикновените граждани, предвидени в този пакт по-
стоянно се нарушават, особено по политически или други убежде-
ния, имотно състояние и по други признаци);
–  Съгласно чл. 4 – в случаи�  на обществена опасност, която застра-

шава съществуването на българския народ и е официално обя-
вена, могат да се вземат мерки, дерогиращи задълженията на 
държавата по пакта, само до толкова, доколкото положението го 
изисква. На основание на тази разпоредба не могат да бъдат де-
рогирани членовете 6, 7, 8, 11, 15, 16 и 18.

(В България не е необходимо да съществува обществена опасност 
за народа, за да бъдат ограничавани определените членове, тъи�  
като правата по пакта никога не са били прилагани от българските 
граждани);
–  Съгласно чл. 5 – разпоредбите на този пакт не следва да бъдат 

тълкувани като даващи право държавата, отделна група или от-
делни българи да се занимават с деи� ност или извършват деи� ст-
вия, насочени към отнемане или ограничаване на обикновените 
българи на правата и свободите, признати в този пакт.

(След 1990 г. всички властимащи, управляващи партии и отделни 
лица, непрекъснато до сега осъществяват деи� ствия, насочени към 
отнемане или ограничаване на правата и свободите, предвидени в 
този пакт за обикновените българи).
–  Съгласно чл. 6 – на всички българи е предвидено правото на жи-

вот, което трябва да се защитава от закона.
Смъртна присъда не може да бъде наложена за престъпле-

ние извършено от българин под 18 години, и не може да бъде 
изпълнена по отношение на бременни жени. Когато лишаването 
от живот съставлява престъплението геноцид, държавността в 
България е длъжна да не нарушава задълженията, поети съглас-
но Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъпле-
нието геноцид.
(Правото на живот не е напълно гарантирано в България, особено 
когато се касае до извършването му от криминални престъпници, 
дрогирани или пияни шофьори и др. Тъи�  като от 1990 г. от власти-
мащите се осъществява частичен геноцид над българския народ не 
е лошо да се потърси отговорност на осъществилите правонаруше-
ния съгласно Конвенцията за геноцид на ООН);
–  Съгласно чл. 7 – никои�  българин не може да бъде подлаган на 

мъчение или на жестоко, безчовечно или унизително третиране 
или наказание или на медицински или научни опити.
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(Това право не е гарантирано за всички българи, срещу престъпни-
те организации, по политически причини и др.);
–  Съгласно чл. 9 – всеки българин има право на лична свобода и 

сигурност, тоест никои�  българин не може да бъде обект на произ-
волен арест или задържане, или лишаван от свобода, освен на ос-
нование съгласно процедури, установени от закона. Всяко лице, 
жертва на незаконен арест или задържане, има право на обезще-
тение.

(Съгласно установената практика в България, често се допускат из-
ключения от тези разпоредби но се прилага като правило, особено 
по политически причини);
–  Съгласно чл. 14 – всички българи са равни пред съдилищата и 

трибуналите, както и на справедливо и публично разглеждане на 
делата от компетентен, независим и безпристрастен съд.

(В България на хартия и думи всички са равни, но на практика „ня-
кои“ са по равни. Не е възможно да се разглеждат справедливо де-
лата от независим и безпристрастен съд, след като повече от 10 го-
дини Европеи� ската комисия в ежегодните си доклади, отбелязва, 
че българската съдебна система е наи� -корумпирана в ЕС);
–  Съгласно чл. 15 – никои�  българин не може да бъде осъден за 

деи� ствие или бездеи� ствие, което в момента на извършване не е 
представлявало престъпно деяние съгласно националното или 
международното право. Не може да се прилага по-тежко наказа-
ние от онова, което е било предвидено в момента на извършване 
на престъплението.

(Едва ли бедните българи, които нямат пари за адвокат, биха могли 
да знаят, какво е деи� ствието на законите в момента и какво и било 
преди това);
–  Съгласно чл. 18 – всеки българин има право на свобода на мисъл-

та, съвестта и религията, което включва свободата да изповядва 
или възприема религията или убежденията по свои�  избор, както 
и свободата да изповядва индивидуално или колективно, пуб-
лично или частно и т.н. Никои�  българин не може да бъде обект на 
принуда, която да накърнява свободата му да изповядва или да 
приема религия или убеждения по свои�  избор.

(Осъществяването на тази свобода е невъзможна, особено по отно-
шение на убежденията по политически причини, отличаващи се от 
тези на управляващите. На практика се прилагат такива форми и 
средства, които принуждават обикновените българи да се отказват 
от своите убеждения);
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–  Съгласно чл. 19 – всеки българин има право на свобода на слово-
то, което включва свободата да търси, получава и разпространява 
сведения и идеи от всякакъв вид, независимо от границите, било 
устно, писмено, печатно, или като произведение на изкуството 
или чрез каквото и да било средство по свои�  избор.

(Свободата на словото изразено устно или писмено, особено по по-
литически причини винаги се ограничава, чрез заплахи или други 
деи� ствия и средства, докато свободолюбивите българи не бъдат 
физически или психически малтретирани, обявявани за психопати 
(затваряни в психиатрични заведения), в затвор, пребивани, или 
просто убивани (инсценирани, уж случаи� ни инциденти и смърт));
–  Съгласно чл. 21 – на всички българи се признава правото на мир-

ни събрания, което не подлежи на никакви ограничения, освен 
на предвидените със закон, в интерес на националната сигур-
ност, обществената безопасност, обществения ред, за защита на 
народното здраве и морал или защита на правата и свободите на 
другите.

(В България мирните събрания, особено тези с политически, соци-
ално-икономически или други искания винаги се ограничават с из-
ползването на наи� -различни средства като напр.: не разрешаване 
на провеждането на мирното събрание от на определено място от 
съответния орган; снимане и записване на личните данни на участ-
ващите и последващо обработване, сплашване и др.;
–  Съгласно чл. 24 – всички деца в България без разлика на какъвто 

и да било признак имат право на закрила от тяхното семеи� ство, 
на обществото и на държавата, каквито тяхната възраст изисква.

(Мнозинството от българските деца са дискриминирани по при-
знак социален произход – децата от бедни семеи� ства. Дискрими-
нацията е очевидна не само по сравнение бедни – богати, но и по 
междудържавен признак. Българските деца с нищо не заслужават 
да имат по-малко права от децата в другите държави. В ратифици-
раната Конвенция по правата на детето на ООН са предоставени на 
децата около 40 права България беше задължена да приеме Закон, 
но на практика в Закона за закрила на детето са предвидени само 8 
права);
–  Съгласно чл.26 – всички българи са равни пред закона и имат 

право на еднаква законна сила, без дискриминация, осигурява-
нето на ефикасна закрила против всякаква дискриминация по 
какъвто и да било признак.

(В България се прилага на практика правилото „всички са равни, 
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но някои са по-равни“, тоест това са така нар. пари-имащи или пра-
во-имащи. Основно дискриминация са осъществя по признаците 
„социален произход“, „имотно състояние“ и др.) и др.

От направения кратък анализ става ясно, че правата на бълга-
рите, произтичащи от всички съставни части на Международната 
харта за правата на човека са само на хартия, поради което огромна-
та част от българите са безработни и затова живеят в мизерия, глад, 
корупция и т.н. 

2.2. В съответствие с Хартата на основните права на ЕС

Съгласно Лисабонският договор, Хартата за основните права на 
човека е част от него (вж. Декларация № 1), поради което тя е прав-
но обвързващ акт (задължителен за изпълнение) за Р. България, 
като страна по него.

Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС) е един от малкото 
международни актове, които наред с вече предвидените права и 
свободи в по-старите универсални и регионални актове, съдържа и 
нови права и свободи.

От ХОПЕС за българските граждани произтичат следните 
по-значими права, които не са разгледани по-горе:
–  Съгласно чл. 1 – по отношение на всички българи, достои� нството 

е ненакърнимо и трябва да се зачита и защитава.
(След установената през 1990 г. държавност в България, достои� н-
ството на обикновените българи не само, че не беше защитено, но 
дълбоко накърнено и потъпкано, потапяи� ки ги в огромна безрабо-
тица, вследствие на която станаха бедни, гладни и без никакво дос-
тои� нство и самочувствие); 
–  Съгласно чл. 2 – всеки българин има право на живот.
(В следствие на настъпилата след 1990 г. огромна национална и 
трансгранична престъпност, наи� -голямата в ЕС бедност и коруп-
ция, животът на обикновените хора е абсолютно несигурен);
–  Съгласно чл. 3 – всеки българин има право на физическа и психи-

ческа неприкосновеност.
(Това право е абсолютно потъпкано след като 60 % от населението 
на България са болни, като много от тях имат по 3–4 болести, вклю-
чително и психически);
–  Съгласно чл. 8 – всеки български гражданин има право на защита 

на неговите лични данни.
(Това право на българските граждани не е защитено, тъи�  като често 
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се случва срив в системата, и изтичат данните на хиляди българи);
–  Съгласно чл. 16 – на всеки българин се признава свободата на 

стопанската инициатива.
(Това право е само на хартия, тъи�  като съгласно съществуващата 
практика в успешна стопанска инициатива се включват само грави-
тиращите около управляващите);
–  Съгласно чл. 22 – се зачита културното, религиозното и езиково 

многообразие.
(В България като цяло с известни изключения се зачита езиковото 
многообразие);
–  Съгласно чл. 25 – се признава и зачитат правата на възрастните 

българи, да водят достоен и независим живот и да участват в со-
циалния и културния живот.

(Тъи�  като в България пенсиите и помощите за старост са наи� -ниски-
те в ЕС, възрастните българи водят мизерен и недостоен и зависим 
начин на живот, поради което това право е само на хартия);
–  Съгласно чл. 26 – се признава правото на българските граждани 

с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната 
автономност, социалната и професионалната им интеграция и 
участието в живота на общността.

(В България не са приети необходимите мерки, които деи� ствител-
но да осигурят ефективна интеграция на българите с увреждания 
те да участват в живота на обществото (напр. пригодени към тех-
ните увреждания – транспорт, магазини, кина, театри, администра-
тивни сгради и т.н.)); 
–  Съгласно чл. 29 – всеки българин има право на достъп до безплат-

на услуга за намиране на работа.
(Изградената система на бюрата по труда не отговаря на необходи-
мите изисквания на международното право);
–  Съгласно чл. 30 – всеки български работник има право на защита 

срещу всяка форма на защита на неоснователно уволнение.
(В България не е изяснен механизма, в кои� то определен орган ав-
томатично да се самосезира и да защити всеки българин, кои� то е 
неоснователно уволнен);
–  Съгласно чл. 32 – в България се забранява детския труд и защита-

ват работещите младежи.
(До сега този текст не намира отражение в практиката, поради кое-
то много деца полагат, включително и нощен труд, а младежите се 
наемат на работа в особено опасни за здравето производства);
–  Съгласно чл. 36 – на всички българи се признава и зачита достъпа 
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до услугите от общ икономически интерес.
(Този достъп е само на хартия, тъи�  като съществува дискримина-
ция по отношение на достъпа на всички българите до услугите от 
обществен интерес, които не гравитират около управляващите);
–  Съгласно чл. 37 – на всички българи се осигурява високо ниво на 

защита като потребители.
(Обикновените българи дори не знаят, че имат висока защита като 
потребители. Преди всичко е необходимо широко, разясняване и 
осъзнаване какво точно включва защитата на потребителите и как-
ва е ползата от него);
–  Съгласно чл. 41 – всички българи имат право на добра админи-

страция, т.е. по засягащите ги въпроси да бъдат разглеждани от 
институциите, органите, службите и агенциите в рамките на ЕС, 
безпристрастно, справедливо и в разумен срок.

(Краи� но време е служителите в цялата администрация да осъзнаят, 
че те са назначени като служители – слуги на народа, а не че наро-
дът им е задължен защото го обслужват и затова го рекетират);
–  Съгласно чл. 43 – всяко българско физическо или юридическо 

лице, има право да сезира Европеи� ския омбудсман за случаите на 
лоша администрация в деи� ствията на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на ЕС при 
изпълнение на неговите служебни функции.

(Това е красиво като възможност, но за съжаление европеи� ските 
институции и органи в повечето случаи се прикриват под формули-
ровката „това не е от нашата компетентност“);
–  Съгласно чл. 44 – всяко българско физическо или юридическо 

лице, има право да отправя петиции до Европеи� ския парламент.
(На редица запитвания ЕП отговаря „това е извън моята компе-
тентност“. Възниква въпросът, защо е необходимо съществуването 
на ЕП, след като тои�  не е компетентен по всички въпроси, не може и 
не иска да защити избирателите си?);
–  Съгласно чл. 46 – всеки български гражданин, когато се намира 

на територията на трета страна (държава не член на ЕС), в коя-
то България няма дипломатическо или консулско представител-
ство, се ползва от защитата на дипломатическите и консулските 
представителства на всяка друга държава-членка на ЕС.

(Това е чудесна възможност за българските граждани да бъдат за-
щитени, когато се намират на територията на трета държава (из-
вън ЕС), в която България няма дипломатическо или консулско 
представителство. Това обаче трябва да бъде широко прокламира-
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но и разяснено, на българските граждани, когато пребивават на те-
риторията на държава не членка на ЕС);
–  Съгласно чл. 50 – всеки българин има право да не бъде съден или 

наказван два пъти за едно и също престъпление и др.;
–  Съгласно чл. 54 – Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не 

трябва да се тълкува като даваща право да се извършва деи� ност 
или деи� ствие, които имат за цел показване на признатите в на-
стоящата Харта права или свободи, или да ограничават правата 
и свободите в по-голяма степен от предвидената в настоящата 
Харта.

От анализа става ясно, че не само старите права (предвидени в 
МХПЧ за българските граждани) са нарушени, но и напълно са на-
рушени и новите права на българските граждани, произтичащи от 
ХОПЕС.

3. Защо е необходимо държавността в България да бъде в 
съответствие с международно право?

Жизненият статус на българите е необходимо изцяло да се при-
веде в съответствие със задълженията, произтичащи от ратифици-
раните от България международни договори, а също така от прин-
ципите и нормите на другите международни актове, за да заживеят 
обикновените българи в полагащият им се, съгласно международ-
ното право нормален стандарт на живот.

До сега всички управляващи България са изпълнявали всичко в 
интерес на богатите, които грубо са потъпквали правата на бедни-
те българи и са им създавали условия за живот, равен на частичен 
геноцид, принуждаваи� ки ги да живеят бедно в мизерия, глад и ко-
рупция.

Съгласно принципите на международното право и задължени-
ята, произтичащи от различни ратифицирани международни дого-
вори и от други международни актове, произтича, че на българите 
следва да бъдат осигурени множество права и свободи.

Почти на всички държави в преход, управниците са се отнесли 
с уважение към своите народи, като са съобразили прехода с из-
искванията на международното право и съблюдаване на техните 
права и свободи.

Със своите деи� ствия обаче българските управници са преслед-
вали умишлено точно обратния ефект на принципите и нормите на 
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международното право по отношение на народа на България, като 
грубо са нарушили разпоредбите на редица актове, които е трябва-
ло да съблюдават, като напр.:
–  Устава на ООН:

•  Преамбюла на Устава на ООН, съгласно кои� то управниците 
следваше да насърчават социалния прогрес и да подобряват 
условията на живот.

(На практика социалният прогрес бе спрян и върнат с години назад 
и в това състояние е вече близо 30 години);

•  Съгласно чл. 1, т. 3 от Устава на ООН българските властимащи 
следваше да насърчават зачитането на правата и свободите 
на всички българи;

(Вместо това правата на българите бяха тотално потъпкани и те из-
паднаха вече 30 години в безработица, глад, корупция и т.н.); 

•  чл. 2, т.2 предвижда принципа на Добросъвестно изпълнение 
на поетите международни задължения, произтичащи от ра-
тифицираните международни договори.

(Като цяло България не изпълнява поетите международни задъл-
жения, особено в областта на стабилизиране на икономиката на 
държавата и грубо потъпква почти всички права и свободи на бъл-
гарските граждани);

•  В съответствие с чл. 55, б. „а“ всички българи имат правото 
на повишаване на жизненото равнище, включващо пълна за-
етост на работната сила и подобряване на условията за посто-
янен икономически и социален прогрес.

(На практика жизненото равнище е на наи� -ниското стъпало, съ-
ществува огромна безработица, а условия за икономически прогрес 
не съществуват);

–  Декларация за принципите на международното право:
•  Наред с другите, включва и принципа за ненамеса в работите, 

влизащи във вътрешната компетентност на държавите. 
(България не може да претендира, че е суверенна държава, тъи�  
като непрекъснато позволява на външни сили да определят неи� на-
та външна и вътрешна политика);

•  Включен е и принципа, кои� то задължава държавите да се съ-
трудничат в съответствие с разпоредбите на Устава на ООН.

(В съответствие с Устава на ООН управляващите от 1990 г. насам 
следваше да се въздържат от насилствени деи� ствия, лишаващи 
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българския народ от правото на самоопределение, свобода и неза-
висимост);
–  Международен пакт за икономическите, социалните и културни-

те права:
•  Съгласно чл. 1 българите имат право на самоопределение.

(Стратегията „Ран-Ът“ бе приета без народа да знае за неи� ната същ-
ност, като изобщо не бе обсъждан въпроса за приемането и с общо-
народно допитване чрез референдум и народът бе принудително 
„самоопределен“);

•  В чл. 4 се предвижда, че правата произтичащи от този пакт 
могат да бъдат ограничени само със закон.

(Правото на българските граждани на самоопределение е ограни-
чено от управниците не със закон, а със стратегията „Ран-Ът“).

•  Съгласно чл. 5 никоя разпоредба на този пакт не може да бъде 
тълкувана като даваща право на дадена държава отделна гру-
па или лице да се занимава с деи� ност, насочена към отнемане 
на правата и свободите, признати от този пакт.

(На практика малка група от властимащи – богаташи и гравитира-
щите около тях васали и слуги, лишиха българските граждани от 
правото им сами да определят своето развитие);

•  В чл. 6 се предвижда правото на труд на всички българи, което 
включва правото на всеки да има възможност да изкарва пре-
храната си чрез труд.

(На фона на нарушаването на правото на труд, съществува огро-
мната безработица и липсата на трудови доходи, затова огромната 
част от обикновените българите не могат да изкарват прехраната 
си, поради което всяко 4-то дете и всеки 2-ри възрастен българин 
гладуват);

•  В съответствие с чл. 9 всеки българин има право на социална 
сигурност, включително и на обществени осигуровки. 

(Това право е само хипотетично, тъи�  като повечето българи живеят 
в социална несигурност и без обществени осигуровки);

•  В чл. 10 се предвижда пълна защита и помощ на българското 
семеи� ство, особени грижи следва да се полагат от държавата 
за възпитанието и издръжката на децата.

(Държавата не оказва почти никаква помощ на българските семеи� -
ства, абсолютно никаква за младите семеи� ства и почти никаква по-
мощ на семеи� ствата с деца);

•  Съгласно чл. 11 на българските граждани следваше да се га-
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рантира правото на задоволително жизнено равнище, включ-
ващо достатъчно храна (правото на защита от глад), облекло 
и жилище, както и непрекъснатото подобряване на условията 
на живот.

(Вместо това в държавата съгласно Стратегията „Ран-Ът“ освен, 
че бе постигната хипер-инфлация от 1990 г. насам, държавност-
та докара мнозинството от българите до бедност и мизерия, след 
социалния срив, перманентен глад, невъзможност за оцеляване и 
непрекъснато влошаване на условията на живот на обикновените 
граждани);

•  В съответствие с чл. 12 българските граждани имат право на 
постигане на възможно наи� -доброто състояние на физическо 
и душевно здраве.

(Вместо това сега официално се признава, че повече от 60 % от бъл-
гарите имат 2–3 заболявания, включително и психически, което до-
казва, че и това право е изцяло потъпкано);

•  Съгласно чл. 13 на всеки български гражданин се признава 
правото на добро образование, което да бъде насочено към 
пълното развитие на всеки индивид и на съзнанието за дос-
тои� нство.

(Обикновените българи могат да си позволят само посредствено 
образование, тъи�  като за тях е ограничен достъпа до платеното об-
разование, чиито семестриални такси достигат до едногодишната 
заплата на бедните. Полученото образование не гарантира тяхното 
пълно развитие и реализация в живота, поради което те са с ниско 
самочувствие, а достои� нството им е много занижено);

•  В чл. 15 се признава правото на българите да участват в кул-
турния живот и да се ползват от защитата на моралните и ма-
териалните интереси, произтичащи от всяко научно, литера-
турно или художествено произведение, чиито автор е тои� .

(Това право е само на хартия, тъи�  като бедните българи трябва да 
имат достатъчно средства първо за храна, едва след това те могат 
да мислят за всичко останало, като отделянето на средства за кул-
турни занимания е на едно от последните места в списъка);
–  Международен пакт за гражданските и политическите права:

•  чл. 2 задължава държавата да зачита и гарантира на всички 
българи на признатите им от този Пакт права, без разлика 
на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или 
други убеждения, национален или социален произход, имот-
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но състояние, рождение или всякакви други признаци.
(Съгласно установената от статуквото практика в България пове-
чето граждани са дискриминирани, особено по признак политиче-
ски или други убеждения, социален произход, като обикновено се 
дава предимство на имотното състояние, т.е. на така нар. правоима-
щи-париимащи);

•  съгласно чл. 6 правото на живот е присъщо на българските 
граждани.

(Това право по отношение на бедните е само на хартия, тъи�  като 
правото им на живот не е гарантирано така, както е гарантирано на 
богатите, със специално отношение на правоохранителните орга-
ни, различни служби, частни бодигардове и др.);

•  в чл. 7 е предвидено, че никои�  българин не може да бъде под-
лаган на мъчение или на жестоко, безчовечно или унизително 
третиране или наказание.

(От 1990 г. насам българските управници са подложили обикнове-
ните българи на жестоко, безчовечно и унизително социално-ико-
номическо третиране, поставяи� ки ги да живеят в наи� -жестоки и 
безчовечни условия на мизерия и глад съгласно приетата от тях 
Стратегия „Ран-Ът“);

•  в съответствие с чл. 8 никои�  българин не може да бъде дър-
жан в робство или да бъде субект на търговия с роби в каква-
то и да било форма.

(На практика организираната престъпност държи много хора – 
жени, деца и др. да живеят в така нар. сексуално робство и осъщест-
вява наи� -голямата търговия с хора в ЕС);

•  съгласно чл. 14 всички българи са равни пред съдилищата 
и трибуналите. Всеки гражданин на България има право на 
справедливо и публично разглеждане на дело в гражданския 
процес от компетентен, независим и безпристрастен съд.

(В българския съд се прилага правилото „всички са равни, но някои 
са по-равни“, което означава, че пари-имащите си плащат, за да спе-
челят делата. Така че в повечето случаи на всички инстанции съдът 
е нито независим, нито безпристрастен);

•  никои�  българин съгласно чл. 17 не може да бъде обект на сво-
еволно и незаконно вмешателство в личния му живот, семеи� -
ството му, дома или кореспонденцията му, нито незаконно на-
кърняване на неговата чест и доброто име.

(Тази разпоредба е хипотетична, тъи�  като на практика политически 
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неудобните българи се тероризират, наказват, вкарват в лудницата, 
накърняват тяхната чест, достои� нство и добро име или третирани 
по друг жесток начин);

•  в съответствие с чл. 19 българските граждани не може да бъ-
дат обезпокоявани за убежденията си.

(И тази разпоредба е хипотетична като тази на предходния текст);
•  в чл. 26 е предвидено, че всички българи са равни пред закона 

и имат право без всякаква дискриминация на еднаква закон-
на закрила.

(По отношение на този текст също така е валидно правилото „всич-
ки са равни, но някои са по-равни“ като се има предвид, че по-рав-
ните са така нар. право-имащи или пари-имащи, за които както е 
известно могат да купят всичко, дори и прилагащите закона).
–  Заключителен акт на СССЕ:

•  Принцип 6. Намеса във вътрешните работи.
(Държавите участнички ще се въздържат от каквато и да е намеса, 
пряка или косвена, индивидуална или колективна във вътрешните 
или външните работи, влизащи във вътрешната компетенция на 
друга държава участничка, независимо от техните отношения).
(С поръчването и приемането на Плана „Ран-Ът“ през 1990 г., управ-
ниците на България умишлено са допуснали налагането на иконо-
мическа и социална принуда във вътрешните ни работи, подчиня-
ваи� ки се на интересите на външни сили и други държави);

•  Принцип 7. Уважаване правата на човека и основните свобо-
ди, включително свободата на мисълта, съвестта, религията 
и убежденията.

… държавите участнички ще поощряват и развиват ефектив-
ното осъществяване на граждански, политически, икономически, 
социални, културни и други права и свободи, които произтичат от 
достои� нството присъщо на човешката личност, и се явяват същест-
вени за неи� ното свободно и пълно развитие…
(Българските управници явно не считат, че българските граждани 
са човешки същества, поради което изцяло са ги лишили от всички 
граждански, политически, икономически, социални и други права и 
свободи до днес);

•  Принцип 8. Равноправие и право на народите да се разпореж-
дат със своята съдба

… Изхождаи� ки от принципите на равноправието и правото на 
народите да се разпореждат със своята съдба, всички народи имат 
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право винаги в условията на пълна свобода да определят кога и как 
те желаят да определят своя вътрешен и външен политически ста-
тус, без намеса отвън, както и да осъществят по свое виждане свое-
то политическо, икономическо, социално и културно развитие…
(Грубо потъпкваи� ки принципите на международното право бъл-
гарските управници с поръчването на друга държава да разработи 
в таи� на от народа и приемането на Стратегията „Ран-Ът“: 
–  Лишиха изцяло, без да се допитат до народа от правото му да 

участва в приемането на решение и да се разпорежда със своята 
съдба);

–  нарушиха изискването на международното право, българския 
народ да упражни правото си в условията на пълна свобода да оп-
редели кога и как своя вътрешен и външен политически статус;

–  в пълна мъгла и информационно затъмнение, угоднически от 
българските управници се обърнаха за намеса отвън за осъщест-
вяването на политическото, икономическото и социалното раз-
витие на българския народ);

•  Принцип 10. Добросъвестно изпълняване на задълженията 
по международно право.

Държавите участнички добросъвестно ще изпълняват своите 
задължения по международното право, както и тези задължения, 
които произтичат от общопризнатите принципи и норми на меж-
дународното право, международните договори други отношения….
(От деи� ствията на българските управници се разбира напълно, че 
те не изпълняват нито задълженията, произтичащи от принципите 
на международното право, нито нормите на ратифицираните меж-
дународни договори, поради което България изпада в хиперинфла-
ция, а българския народ в мизерия, глад, безработица, корупция и 
т.н.); и др.
–  Парижката харта за нова Европа

•  Икономическа свобода и отговорност
За благоденствието са абсолютно необходими икономическа 

свобода, социална справедливост и отговорно отношение към 
околната среда.

Свободната воля на личността, осъществявана в условията на 
демокрация и защитавана от върховенството на закона, е необхо-
димата основа за успешното икономическо и социално развитие. 
Ще поощряваме онази икономическа деи� ност, която се осъществя-
ва, като се зачита и утвърждава човешкото достои� нство.

В България не се цени достои� нството на обикновените бълга-
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ри, нито се допуска развитието на свободната воля, нито социал-
но-икономическото развитие на българските граждани. 
–  Харта за основните права на ЕС

•  чл.1 – Човешко достои� нство;
•  чл.2 – право на живот;
•  чл.3 – право на неприкосновеност на личността;
•  чл.4 – забрана за изтезанията или нечовешкото или унизи-

телно отношение или наказание;
•  чл. 5 – забрана на робството и принудителния труд;
•  чл. 6 – Право на свобода и сигурност;
•  чл. 14 – право на образование;
•  чл. 20 – равенство пред закона; 
•  чл.24 – права на детето;
•  чл. 25 – права на възрастните хора;
•  чл. 31 – справедливи условия на труд
•  чл. 32 – забрана на детския труд и защита на работещите мла-

дежи;
•  чл. 34 – социално осигуряване и социална помощ;
•  чл. 35 – здравеопазване;
•  чл. 44 – право на петиции;
•  чл. 46 – дипломатическа и консулска защита
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Заключение

В този труд бе изложено мнение, относно това, как и защо преди 
30 години е създадена държавността на статуквото в България в 
грубо нарушение на принципите и нормите на съвременното меж-
дународно право.

Съществуващата държавност на статуквото е формирана при 
пълно незачитане на принципите и нормите на общото междуна-
родно право, особено спрямо насърчаването на социалния прогрес, 
подобряването на условията на живот на обикновените българи, 
нарушаване на техните права и свободи и т.н.

През 1990 г. българските властимащи, под влияние на външни 
сили и интереси, сами нарушават международноправния принцип 
за ненамеса във вътрешните ни работи, като умишлено позво-
лява на външни сили и други държави, пряко да се намесят във 
вътрешните работи на България, като доброволно пожелават да 
бъде разработена и позволяват да ни бъде наложена през 1990 
г. от Търговската камара на САЩ – План „Ран-Ът“, приет през м. 
август същата година от Народното събрание като Стратегия за 
прехода.

От установената тогава държавност, за съжаление страдат пре-
ди всички обикновени български граждани, които нямат никаква 
вина или отговорност от съществуващата до това време централи-
зирана икономика.

За да бъде държавността в съответствие с международното 
право тези, които следваше да понесат отговорност за тези непра-
вомерни деи� ствия, сега са част от над 170 000 милионера в Бълга-
рия и са доволни, предоволни и много богати след разпродаване на 
безценица и приватизация на над 5000 предприятие.

С тези си деи� ствия те нарушиха задълженията и изискванията, 
произтичащи от принципите на съвременното международното 
право за насърчаване на социалния прогрес и подобряване на усло-
вията на живот на обикновените българи.

Конкретно върху формирането на държавността на статуквото, 
оказват влияние следните умишлени нарушения на международ-
ноправните задължения:
–  Не изпълняване стриктно на принципа за недопускане на намеса 

във вътрешните ни работи, чрез приемане на планове и внуше-
ния от други държави и външни интереси;

–  Не съблюдаване на принципите на равноправие и самоопределе-
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ние на българите (а недопускане на диктат отвън не в полза на 
държавата и народа);

–  Неспазване на принципа на международното право за самостоя-
телното политическо, икономическо и социално развитие (при-
ложено бе наложеното от външни сили);

–  Неспазване стриктно на принципа Pacta Sunt Servanda (добро-
съвестно изпълнение на поетите задължения съгласно ратифи-
цираните международни договори), защото ако бе съблюдаван 
стриктно, България нямаше да е бедна, а българите с тотално на-
рушени права, потънали в мизерия, глад, безработица, корупция 
и т.н.;

–  Не създаване на некорумпирана съдебната система, тъи�  като 
според годишните доклади на ЕК и др. съдебната ни система е 
наи� -корумпираната в ЕС, а корупцията е недопустимо съгласно 
правото на ЕС и международното право;

–  Не създаване на съд, кои� то да е независим, справедлив и безприс-
трастен, а не да прилага правилото „всички са равни, но някои са 
по-равни“ и деи� ствие под политически натиск и др.

Вследствие на посочената по-горе деи� ствителност, може да се 
приеме определение на понятието държавност в България.

Сега установената държавност представлява специфична поли-
тическа организация в България, осъществявана от специално съз-
даден апарат за насилие и експлоатация (машина за потисничест-
во, поддържане на послушание и за ограбване на народа), намиращ 
се под пълния контрол на класата на властимащите-богатите, за да 
изразява тяхната воля и интереси, както и за потискане на българ-
ското общество, независимо от неговото съгласие.

Съществуващата държавност изцяло изразява господството на 
властимащите и определя данъчните и други задължения за обик-
новените българи, а също така определя насоките на вътрешно-
държавните и външните процеси в съответствие само с интересите 
на установеното статукво.

Държавността на статуквото е изградена в грубо нарушение на 
общопризнатите принципи на съвременното международното пра-
во и задълженията, произтичащи от нормите на ратифицираните 
от България международни договори.

Каква би следвала да стане в бъдеще държавността в България, 
за да съответства на общите принципи и норми на международно-
то право?

Държавността трябва да бъде обобщен израз на социално-ико-
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номическа и политическа организация на българското общество, 
осъществена посредством суверенна публична власт с прякото 
участие на народа, чрез създадена система от държавни органи, 
осигуряващи справедлив правов и социален ред, справедливо упра-
вление на обществото и уреждане на обществените отношения в 
полза на всички българи, както и да осъществяват вътрешните и 
външните функции на държавата, съгласно вътрешното и между-
народното право, изключително в полза на държавата и цялата 
българска общност.

Четвъртата българска държавност на Третата българска държа-
ва (след монархия, народна република и република на статуквото) 
– наречена социална държавност на България, следва да започне да 
се изгражда по мирен път в съответствие с международното право.

На първо място следва под натиска на българската обществе-
ност (на така нар. „улица“) да се изработи и приеме нов Изборен за-
кон (кодекс), недопускащ избора на привърженици на статуквото.

Нека никои�  да не се заблуждава, че привържениците на ста-
туквото, лесно ще допуснат да бъде разбито статуквото. Ако про-
дължаваме да стоим, безропотно, без инициативност, без да се из-
рази всеобщото недоволство, а да продължим да чакаме като по-
слушно стадо някои�  да дои� де и да ни осигури правата и свободите, 
ще чакаме десетилетия.

Следва да подчертаем, че бъдещото развитие на държавността 
в България е изцяло в ръцете на българския народ и зависи от това, 
дали голямата част от обикновените българи ще се събудят от дъл-
бокия сън, в кои� то умишлено са потопени и ще продължат да живе-
ят при създаденото статукво.

Вторият вариант, кои� то е по-малко вероятен е масово пробуж-
дане на всички обикновени българи (не само на младите, започна-
ли мирни протести в началото на м. юли 2020 г.) от овчедушието, 
равнодушието, формираното стадно чувство и т.н.

Ако мнозинството на обикновените българи, продължат безро-
потното си жалко живуркане, ще се потвърди приетата през 1875 г. 
с много тънък усет констатация относно формираната от богатите 
българската народопсихология от Петко Р. Славеи� ков, изложена с 
няколко изречения в стихотворението „Не сме народ“ – Не сме на-
род, не сме народ, а мърша, хора, дето нищо не щат да вършат… И 
не знаем, не можем, не щеме да работим за себе си с време … все нас 
тъпчат кои�  от дето завърне…

Бъдещето на България е в ръцете на целия български народ!
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Приложение № 1

Концепция относно привеждането на държавността 
в България съгласно принципите и нормите на 

съвременното международно право

Концепцията е възможно да бъде разработена след приемането 
на нов изборен закон, съгласно кои� то партиите на статуквото мо-
гат да участват изборите за заемане само на 45 % от местата в избо-
рите на ново Народно събрание, чиито състав след избирането си 
ще приеме Концепция за нова държавност съгласно принципите и 
нормите на съвременното международно право както следва:

Народните представители, деи� стваи� ки от името на своите из-
биратели.

Считаме, че България и българският народ имат право на дър-
жавност, която да съответства изцяло на изискванията, произтича-
щи от принципите и нормите на съвременното международно пра-
во.

Приемаме единодушно, че новата държавност на България 
следва да бъде в съответствие със задълженията, произтичащи от 
всички ратифицирани международни договори.

Считаме, че Концепцията трябва да отговаря на изискванията 
на всички универсални и регионални актове.

Считаме, че е необходимо да се осъществи следното, след изби-
рането на нов състав на Велико Народно събрание:

–  Приемане на нова Конституция
    Отговарящи:
    Народното събрание
    Президентът на България
    Народът на България – чрез референдум
    Срок: до края на 2022 г.

–  Съставяне на правителство
    Отговарящо:
    Народното събрание
    Срок: началото на 2022 г.

–  Приемане на ново законодателство
    Отговарящи:
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    Народното събрание
    Правителството
    Срок: 2024 г.  

–  Приемане на нова система от държавни органи
    Отговарящи:
    Народното събрание
    Правителството
    Срок: до края на 2024 г.

–  Създаване на силови министерства и други подобни структури
    Отговарящи:
    Народно събрание
    Правителство
    Срок:  до края на 2024 г.

–  Създаване на Министерство на Външните работи
    Отговарящи:
    Народно събрание
    Правителство
    Срок: до края на 2024 г.

–  Създаване на всички останали Министерства, агенции и др. ве-
домства

    Отговарящи:
    Народно събрание
    Правителство
    Срок: 2025 г.
Необходимо е разработването и приемането на дългосрочни на-

ционални стратегии като напр.:
–  Приемането на стратегия за изкореняване на корупцията;
–  Приемането на стратегия за премахване на бедността;
–  Приемането на стратегия за смяна на икономическата система;
–  Приемането на стратегия за промяна на принципите и работа на 

СМИ;
–  Приемането на стратегия за промяна на образованието;
–  Приемането на стратегия за промени в здравеопазването и др.

    Отговарящи:
    Народно събрание
    Правителството
    Съответните министерства
    Срок: 2023 г.

–  Добросъвестно изпълнение на принципите на съвременното 
международно право
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    Изпълнители:
    Правителството
    М в-н Р
    Срок: Постоянен

–  Изпълнение на задълженията, произтичащи от ратифицираните 
договори от България (съгласно чл.2 от Устава на ООН)

    Изпълнители:
    Правителството
    М в-н Р
    Срок: Постоянен

–  Гарантиране на правото на българите на самоопределение – чрез 
референдум и др. (съгласно чл. 1 от МПИСКП)

    Изпълнители:
    Народното събрание
    Правителството
    Срок: Постоянен

–  Стриктно съблюдаване на принципа за ненамеса във вътрешните 
работи на други държава, включително и не допускане на намеса 
във вътрешните работи на България (Декларация за принципите 
на международното право, Заключителен акт на СССЕ);

    Изпълнители:
    Правителството
    М в-н Р
    Срок: Постоянен 

–  Гарантиране на икономическа свобода и отговорност (Парижка 
харта за нова Европа);

–  Гарантирането на равенство на всички българи пред закона (чл. 
26 от МПГПП);

–  Равноправие и право на народа да се разпорежда със собствената 
си съдба (Заключителен акт на СССЕ);

–  Гарантиране на правото на равенство пред съда (чл. 14 от МПГПП);
–  Гарантиране на правото на разглеждане на делата от справедлив, 

независим и безпристрастен съд (чл. 14 от МПГПП);
–  Насърчаване на социалния прогрес и подобряване на условията 

на живот (Преамбюл на Устава на ООН);
–  Зачитане на правата и свободите на всички българи (Преамбюл 

на Устава ООН);
–  Повишаване на жизненото равнище, включително пълна заетост 

и социален прогрес (чл. 55 от Устава на ООН);
–  Гарантиране на задоволително жизнено равнище, включително 
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достатъчно храна, облекло и жилище (чл. 11, ал. 1 от МПИСКП);
–  Гарантиране на всички българи правото на защита от глад (чл. 

11, ал. 2 от МПИСКП);
–  Гарантиране на правото на социална сигурност и обществени 

осигуровки за всички български граждани (чл. 9 от МПИСКП);
–  Гарантиране на пълна защита на всички български семеи� ства 

(чл. 10 от МПИСКП);
–  Гарантиране на правото на всички българи на наи� -добро физиче-

ско и духовно здраве (чл. 12 от МПИСК);
–  Гарантиране на всички български деца на наи� -доброто образова-

ние (чл. 13 от МПИСК);
–  Гарантиране на правото на труд (чл. 6 от МПИСК)

    Отговарящ:
    Министерски съвет
    Съответните министерства и агенции
    Срок: Постоянен

Приемането на тази Национална концепция е в зависимост до 
голяма степен от това, дали българският народ ще се отърси от 
умишлено формираната робска – стадна психика или ще продължи 
тихо да реанимира, както до сега.

За да се стигне до желаните промени и премахване на статукво-
то е необходимо да се пробуди гражданската съвест на всички бъл-
гари, а не само на младите хора (от началото на м. юли 2020 г.) и 
да се създаде истинско, развито гражданско общество, което иска и 
постига промени както в някои други държави.

Необходимо е с ежедневни-постоянни, масови мирни протести 
като в Словакия, Франция и др. да се принудят управляващите и 
тези зад тях, т.е. статуквото, за да започнат и осъществят необходи-
мите реформи на българската държавност.
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Приложение № 2

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Име на акта на англии� ски език: Charter of the United Nations
Уставът на Организацията на обединените нации бе подписан 

на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско на заключителното заседание на 
Конференцията на Обединените нации за създаване на междуна-
родна организация и влезе в сила на 24 октомври 1945 г. Статутът 
на Международния съд е неделима част от устава.

Поправките към чл. 23, 27 и 61 от устава бяха приети на Общото 
събрание на 17 декември 1961 г. и влязоха в сила на 31 август 1965 
г. Поправката към чл. 109, приета от Общото събрание на 20 декем-
ври 1965 г., влезе в сила на 12 юни 1968 г.

Поправката към чл. 23 увеличава броя на членовете на Съвета 
за сигурност от единадесет на петнадесет. Поправеният чл. 27 пред-
вижда решенията на Съвета за сигурност по процедурни въпроси 
да се вземат с положителен вот на девет членове (преди бяха се-
дем) и по всички други въпроси – с положителен вот от девет чле-
нове (преди бяха седем), включително съвпадащите гласове на пе-
тте постоянни членове на Съвета за сигурност.

Поправката към чл. 61, която влезе в сила на 31 август 1965 г., 
увеличи броя на членовете на Икономическия и социален съвет от 
осемнадесет на двадесет и седем. Последващата поправка към този 
член, която влезе в сила на 24 септември 1973 г., увеличи по-ната-
тък броя на членовете на съвета от двадесет и седем на петдесет и 
четири.

Поправката към параграф 1 на чл. 109 предвижда, че Генерална 
конференция на държавите членки за ревизия на устава може да се 
проведе на дата и място, които ще се определят от две трети от чле-
новете на Общото събрание и с вот от девет, от които и да са члено-
ве на Съвета за сигурност (преди бяха седем). Параграф 3 на чл. 109, 
кои� то предвижда възможността от свикването на конференция за 
ревизия по време на Х редовна сесия на Общото събрание, бе запа-
зен в първоначалната си форма в неговото позоваване на „гласове-
те на които и да са седем членове на Съвета за сигурност“, тъи�  като 
този параграф бе вече разгледан през 1955 г. от Общото събрание 
на неговата Х редовна сесия и от Съвета за сигурност.
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УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

(Публикува се с всички изменения)
(Подписан в Сан Франциско на 25.06.1945 г. Влиза в сила в 

съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г. Държави участнички – 
185, първоначални участнички – 51. Държави, присъединили се 

впоследствие – 134. В сила за България от 14.12.1955 г.)

НИЕ,
НАРОДИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ,
РЕШЕНИ
да избавим идните поколения от бедствията на вои� ната, която 

два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечест-
вото, и

да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, 
в достои� нството и ценността на човешката личност, в равноправи-
ето на мъжете и жените, както и в равенството на големите и мал-
ките народи, и

да създадем условия, при които може да се поддържа справед-
ливостта и зачитат задълженията, произтичащи от договорите и от 
другите източници на международното право, и

да насърчаваме социалния прогрес и подобряваме условията на 
живот при по-голяма свобода, и за тези цели

да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с 
друг, като добри съседи, и

да обединим силите си за поддържане на международния мир и 
сигурност, и

да осигурим посредством приемане на принципи и установява-
не на методи, гарантиращи, че въоръжена сила не ще се използва 
освен в общ интерес, и

да използваме международните институции за развиване на 
икономическия и социален прогрес на всички народи,

РЕШИХМЕ ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ 
ЦЕЛИ.

В съответствие с това нашите съответни правителства чрез 
представители, събрани в град Сан Франциско, след като предста-
виха своите пълномощия, намерени за редовни приеха настоящия 
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Устав на Организацията на Обединените нации и с това учредяват 
международна организация под наименованието „Обединени на-
ции“.

Глава I
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Член 1

Целите на Организацията на Обединените нации са:
1. Да поддържа международния мир и сигурност и за тази цел: 

да взема ефективни колективни мерки за предотвратяване и от-
страняване заплахите на мира и за потушаване деи� ствията на аг-
ресия или други нарушения на мира, както и да постига с мирни 
средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на меж-
дународното право уреждане или разрешаване на международните 
спорове или положения, които биха могли да доведат до нарушава-
не на мира.

2. Да развива приятелски отношения между нациите, основани 
на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на 
народите, и да взема други подходящи мерки за укрепване на все-
общия мир.

3. Да постига международно сътрудничество при разрешаване 
на международните проблеми от икономическо, социално, култур-
но или хуманитарно естество, както и при развиване и насърчаване 
зачитането правата на човека и основните свободи за всички, без 
разлика на раса, пол, език или вероизповедание.

4. Да бъде център за съгласуване деи� ствията на нациите за 
постигане на тези общи цели.

Член 2

За постигане на целите, изложени в чл. 1, организацията и неи� -
ните членове ще деи� стват съгласно следните принципи:

1. Организацията е основана върху принципа на суверенното 
равенство на всички неи� ни членове.

2. Всички членове на организацията изпълняват добросъвестно 
задълженията, които са поели съгласно настоящия устав, с цел за 
всеки от тях да бъдат обезпечени всички права и предимства, про-
изтичащи от качеството им на членове.
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3. Всички членове на организацията уреждат международните 
си спорове с мирни средства по такъв начин, че да не поставят в 
опасност международния мир и сигурност, както и справедливост-
та.

4. Всички членове на организацията се въздържат в междуна-
родните си отношения от заплашване със сила или употреба на сила 
срещу териториалната цялост или политическата независимост на 
която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвмес-
тим с целите на Обединените нации.

5. Всички членове на организацията и�  оказват всестранна по-
мощ във всяко деи� ствие, предприето от нея съгласно настоящия 
устав, и се въздържат да оказват помощ на която и да е държава, 
против която Организацията на Обединените нации предприема 
деи� ствие от превантивен или принудителен характер.

6. Организацията обезпечава, щото държавите, които на са неи� -
ни членове, да деи� стват съгласно тези принципи, доколкото би било 
необходимо за поддържането на международния мир и сигурност.

7. Никоя разпоредба на настоящия устав на дава право на Орга-
низацията на Обединените нации да се намесва в работи, които по 
естеството си са от вътрешната компетентност на която и да е дър-
жава, нито изисква от членовете да представят такива въпроси за 
уреждане съобразно с настоящия устав; този принцип обаче не за-
сяга прилагането на принудителни мерки, предвидени в глава VII.

Глава II
ЧЛЕНСТВО

Член 3

Първоначални членове на Организацията на Обединените на-
ции са държавите, които са участвали в Конференцията на Обеди-
нените нации в Сан Франциско за създаване на международна орга-
низация или по-рано са подписали Декларацията на Обединените 
нации от 1 януари 1942 г. и които подпишат настоящия устав и го 
ратифицират съгласно чл. 110.

Член 4

1. Членуването в организацията е открито за всички други ми-
ролюбиви държави, които поемат съдържащите се в настоящия 
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устав задължения и които по преценка на организацията могат и 
желаят да изпълняват тези задължения.

2. Приемането на всяка такава държава за член на организация-
та става с решение на Общото събрание по препоръка на Съвета за 
сигурност.

Член 5

Член на организацията, срещу когото е било предприето пре-
вантивно или принудително деи� ствие от Съвета за сигурност, може 
да бъде временно лишен от Общото събрание по препоръка на Съ-
вета за сигурност от упражняване на правата и привилегиите, свър-
зани с качеството на член. Упражняването на тези права и привиле-
гии може да бъде възстановено от Съвета за сигурност.

Член 6

Член на организацията, кои� то системно нарушава принципите, 
съдържащи се в настоящия устав, може да бъде изключен от орга-
низацията с решение на Общото събрание по препоръка на Съвета 
за сигурност.

Глава III
ОРГАНИ

Член 7

1. Като главни органи на Организацията на Обединените нации 
се учредяват: Общо събрание, Съвет за сигурност, Икономически и 
социален съвет, Съвет за попечителство, Международен съд и Се-
кретариат.

2. Спомагателни органи, каквито биха се оказали необходими, 
могат да бъдат учредени съгласно настоящия устав.

Член 8

Организацията на Обединените нации не ще поставя никакви 
ограничения относно правото на мъжете и жените да участват в 
каквото и да било качество и при равни условия в неи� ните главни и 
спомагателни органи.
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Глава IV
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав

Член 9

1. Общото събрание се състои от всички членове на организа-
цията.

2. Всеки член има не повече от пет представители в Общото съ-
брание.

Функции и правомощия

Член 10

Общото събрание може да разисква всякакви въпроси или дела, 
които влизат в рамките на настоящия устав или се отнасят до пра-
вомощията и функциите на всеки от предвидените в настоящия ус-
тав органи, и с изключение на разпоредбите, предвидени в чл. 12, 
може да прави препоръки по кои� то и да е от тези въпроси или дела 
на членовете на Организацията на Обединените нации или на Съ-
вета за сигурност, или и на членовете на организацията, и на Съве-
та за сигурност.

Член 11

1. Общото събрание може да разглежда общите принципи на съ-
трудничеството за поддържане на международния мир и сигурност, 
включително и принципите относно разоръжаването и регулира-
нето на въоръженията, и може с оглед на тези принципи да прави 
препоръки на членовете на организацията или на Съвета за сигур-
ност, или на членовете и на организацията и на Съвета за сигурност.

2. Общото събрание може да разисква всякакви въпроси, отнася-
щи се до поддържането на международния мир и сигурност, поста-
вени пред него от кои� то и да е член на организацията или от Съвета 
за сигурност, или от държава, която не е членка на организацията 
съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 2 и при спазване на предвидени-
те в чл. 12 изключения, да прави по всякакви подобни въпроси пре-
поръки на заинтересуваната държава или държави или на Съвета 
за сигурност, или и на Съвета за сигурност, и на заинтересуваната 
държава или държави. Всеки подобен въпрос, по кои� то е необхо-
димо да се предприеме деи� ствие, се отнася от Общото събрание до 
Съвета за сигурност преди или след разискване.
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3. Общото събрание може да привлича вниманието на Съвета за 
сигурност върху положения, които биха могли да застрашат между-
народния мир и сигурност.

4. Правомощията на Общото събрание, изложени в настоящия 
член, не ограничават общото деи� ствие на чл. 10.

Член 12

1. Докато Съветът за сигурност изпълнява по отношение на ка-
къвто и да е спор или положение функциите, които са му възложе-
ни съгласно настоящия устав, Общото събрание не може да прави 
никаква препоръка по този спор или положение, освен ако Съветът 
за сигурност поиска това.

2. Генералният секретар със съгласието на Съвета за сигурност 
уведомява Общото събрание на всяка сесия за всички въпроси, от-
насящи се до поддържането на международния мир и сигурност, с 
които Съветът за сигурност се занимава, и по същия начин уведо-
мява Общото събрание или членовете на организацията, ако Общо-
то събрание не е в сесия, веднага щом Съветът за сигурност преста-
не да се занимава с такива въпроси.

Член 13

1. Общото събрание предприема проучвания и прави препоръ-
ки с цел:

а) да подпомага международното сътрудничество в политиче-
ската област и да насърчава прогресивното развитие на междуна-
родното право и неговата кодификация;

б) да съдеи� ства за развиване на международното сътрудничест-
во в икономическата, социалната, културната, образователната и 
здравната област и да съдеи� ства за осъществяване правата на чо-
века и основните свободи за всички без разлика на раса, пол, език 
или вероизповедание.

2. Другите задължения, функции и правомощия на Общото съ-
брание във връзка с въпросите, упоменати по-горе, в т. 1, „б“, са из-
ложени в глава IХ и Х.

Член 14

Общото събрание може при спазване разпоредбите на чл. 12 да 
препоръчва мерки за мирното уреждане на всяко положение неза-
висимо от произхода му, което по негово мнение би могло да увре-
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ди на общото благоденствие или приятелските отношения между 
народите, включително и положенията, създадени вследствие на-
рушаване разпоредбите на настоящия устав, в кои� то са изложени 
целите и принципите на организацията.

Член 15

1. Общото събрание получава и разглежда годишните и специ-
алните доклади на Съвета за

 сигурност; тези доклади трябва да съдържат отчет за мерките, 
които Съветът за сигурност е решил да предприеме или е предпри-
ел за поддържането на международния мир и сигурност.

2. Общото събрание получава и разглежда докладите на други-
те органи на организацията.

Член 16

Общото събрание изпълнява, що се отнася до международната 
система за попечителство, функциите, които са му възложени въз 
основа на глави ХII и ХIII, включително и одобряването на спора-
зуменията за попечителство, отнасящи се до раи� они, които не са 
определени като стратегически.

Член 17

1. Общото събрание разглежда и утвърждава бюджета на орга-
низацията.

2. Разходите на организацията се понасят от членовете според 
установеното от Общото събрание разпределение.

3. Общото събрание разглежда и одобрява всички финансови и 
бюджетни споразумения с посочените в чл. 57 специализирани ор-
ганизации и разглежда административните бюджети на тези спе-
циализирани организации с цел да направи препоръки на съответ-
ните организации.

Гласуване

Член 18

1. Всеки член на Общото събрание има един глас.
2. Решенията на Общото събрание по важни въпроси се прием-

ат с мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи чле-
нове. Тези въпроси включват: препоръки за поддържане на меж-
дународния мир и сигурност, избиране на непостоянните членове 
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на Съвета за сигурност, избиране на членовете на Икономическия 
и социален съвет, избиране на членовете на Съвета за попечител-
ство съгласно параграф 1, „в“ на чл. 86, приемане на нови членове 
в организацията, временно спиране упражняването на правата и 
привилегиите, произтичащи от качеството на член, изключване на 
членове, въпроси, отнасящи се до функционирането на системата 
за попечителство и бюджетните въпроси.

3. Решения по други въпроси, включително и определянето на 
допълнителни категории от въпроси, които следва да бъдат реша-
вани с мнозинство от две трети, се приемат с обикновено мнозин-
ство от присъстващите и гласуващи членове.

Член 19

Член на Организацията на Обединените нации, кои� то е закъс-
нял с плащането на своите парични вноски в организацията, не 
може да участва в гласуването в Общото събрание, ако общата сума 
на неговите просрочени вноски се равнява или надминава сумата 
на вноските, които тои�  дължи за предшестващите две пълни годи-
ни. Общото събрание може въпреки това да разреши на такъв член 
да участва в гласуването, ако то приеме, че неплащането се дължи 
на независещи от него причини.

Процедура

Член 20

Общото събрание се събира на редовни годишни сесии и когато 
обстоятелствата налагат това – на извънредни сесии. Извънредни-
те сесии се свикват от генералния секретар по искане на Съвета за 
сигурност или на мнозинството от членовете на организацията.

Член 21

Общото събрание приема свои процедурни правила. То избира 
свои�  председател за всяка сесия.

Член 22

Общото събрание може да създава такива спомагателни органи, 
каквито то смята за необходими за изпълнението на своите функ-
ции.
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Глава V
СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ

Състав

Член 23

1. Съветът за сигурност се състои от петнадесет членове на ор-
ганизацията. Китаи� ската република, Франция, Съюзът на съвет-
ските социалистически републики, Обединеното кралство на Вели-
кобритания и Северна Ирландия и Съединените американски щати 
са постоянни членове на Съвета за сигурност. Общото събрание из-
бира десет други членове на Съвета за сигурност, като обръща спе-
циално внимание на първо място на приноса на членовете на орга-
низацията в поддържането на международния мир и сигурност и 
в постигането на другите цели на организацията, а така също и на 
справедливото географско разпределение.

2. Непостоянните членове на Съвета за сигурност се избират за 
срок от 2 години. При първите избори на непостоянните членове 
след увеличаване броя на членовете на Съвета за сигурност от еди-
надесет на петнадесет, двама от четиримата допълнително избра-
ни членове ще имат едногодишен мандат. Излизащ член няма пра-
во на незабавно преизбиране.

3. Всеки член на Съвета за сигурност има един представител.
Функции и правомощия

Член 24

1. За осигуряване бързи и ефикасни деи� ствия на организацията 
неи� ните членове възлагат на Съвета за сигурност главната отго-
ворност за поддържането на международния мир и сигурност и се 
съгласяват, че в изпълнение на неговите задължения, произтичащи 
от тази отговорност, Съветът за сигурност деи� ства от тяхно име.

2. При изпълнение на тези задължения Съветът за сигурност 
деи� ства съгласно целите и принципите на организацията. Специ-
фичните правомощия, предоставени на Съвета за сигурност, за да 
може тои�  да изпълнява тези свои задължения, са изложени в глави 
VI, VII, VIII и ХII.

3. Съветът за сигурност представя на Общото събрание за раз-
глеждане годишни доклади, а когато е необходимо – специални до-
клади.
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Член 25

Членовете на организацията се съгласяват да приемат и изпъл-
няват решенията на Съвета за сигурност в съответствие с настоящ-
ия устав.

Член 26

С цел да се съдеи� ства за установяването и поддържането на 
международния мир и сигурност при наи� -малко отклоняване на 
световните човешки и икономически източници за въоръжаване 
Съветът за сигурност отговаря за изработването с помощта на по-
сочения в чл. 47 Военнощабен комитет за планове, които ще бъдат 
представени на членовете на организацията за установяване на 
система за регулиране на въоръженията.

Гласуване

Член 27

1. Всеки член на Съвета за сигурност има един глас.
2. Решенията на Съвета за сигурност по процедурни въпроси се 

считат за приети, когато девет членове са гласували за тях.
3. Решенията на Съвета за сигурност по всички други въпроси 

се считат за приети, когато за тях са подадени гласовете на девет 
членове, като в това число трябва да бъдат включени съвпадащи-
те гласове на постоянните членове, при което участващата в спора 
страна се въздържа от гласуване при вземане на решения въз осно-
ва на глава VI и на параграф 3 на чл. 52.

Процедура

Член 28

1. Съветът за сигурност се организира по такъв начин, че да 
може да функционира непрекъснато. За тази цел всеки член на Съ-
вета за сигурност трябва да бъде постоянно представен в седали-
щето на организацията.

2. Съветът за сигурност се събира на периодични заседания, на 
които всеки от членовете му може да бъде представен по свое же-
лание било от член на правителството, било от друг нарочно опре-
делен представител.

3. Съветът за сигурност може да се събере на заседание на всяко 
друго място извън седалището на организацията, което по негово 
мнение наи� -добре би улеснило работата му.
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Член 29

Съветът за сигурност може да създава такива спомагателни ор-
гани, каквито тои�  намери за необходими за изпълняване на функ-
циите си.

Член 30

Съветът за сигурност приема свои процедурни правила, включ-
ващи и реда за избиране на неговия председател.

Член 31

Всеки член на организацията, кои� то не е член на Съвета за си-
гурност, може да участва без право на глас в разискванията по все-
ки въпрос, внесен в Съвета за сигурност, всякога когато последният 
намира, че интересите на този член са специално засегнати.

Член 32

Всеки член на организацията, кои� то не е член на Съвета за си-
гурност, или всяка държава, която не е членка на организацията, 
ако е страна в спор, кои� то се разглежда от Съвета за сигурност, се 
поканва да участва без право на глас в разискванията, отнасящи се 
до този спор. Съветът за сигурност поставя такива условия, какви-
то намери за справедливи, за участието на една държава, която не е 
членка на организацията.

Глава VI
МИРНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Член 33

1. Страните във всеки спор, чието продължаване би могло да за-
страши поддържането на международния мир и сигурност, трябва 
преди всичко да потърсят разрешаването му чрез преговори, анке-
та, посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреждане, при-
бягване до регионални органи или споразумения или чрез други 
мирни средства по техен избор.

Член 34

Съветът за сигурност може да разследва всеки спор или всяко 
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положение, което би могло да доведе до международни търкания 
или да породи спор, за да определи дали продължаването на този 
спор или на това положение е от естество да застраши поддържане-
то на международния мир и сигурност.

Член 35

1. Всеки член на организацията може да привлече вниманието 
на Съвета за сигурност или на Общото събрание върху всеки спор 
или всяко положение от рода на посочените в чл. 34.

2. Държава, която не е член на организацията, може да привлече 
вниманието на Съвета за сигурност или на Общото събрание върху 
всеки спор, в кои� то тя е страна, ако предварително приеме по отно-
шение на този спор предвидените в настоящия устав задължения 
за мирно уреждане.

3. Деи� ствията на Общото събрание във връзка с въпросите, вър-
ху които е привлечено вниманието му въз основа на настоящия 
член, са подчинени на разпоредбите на чл. 11 и 12.

Член 36

1. Съветът за сигурност може във всеки момент от развитието на 
един спор от рода на посочените в чл. 33 или на едно подобно поло-
жение да препоръча подходящи процедури или начини за уреждане.

2. Съветът за сигурност трябва да вземе под внимание всички про-
цедури за уреждане на този спор, които са вече приети от страните.

3. Когато прави препоръки въз основа на настоящия член, Съве-
тът за сигурност трябва също така да вземе под внимание, че спо-
ровете от правно естество като общо правило трябва да бъдат от-
несени от страните до Международния съд съгласно разпоредбите 
на статута на съда.

Член 37

1. Ако страните в спор от посоченото в чл. 33 естество не успеят 
да го уредят чрез указаните в този член средства, те го отнасят до 
Съвета за сигурност.

2. Ако Съветът за сигурност счита, че продължаването на спора 
би могло деи� ствително да застраши поддържането на международ-
ния мир и сигурност, тои�  решава дали да деи� ства въз основа на чл. 
36, или да препоръча такива условия за уреждане, каквито тои�  на-
мери за подходящи.
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Член 38

Съветът за сигурност може, ако всички страни в един спор по-
искат това и без да се накърняват разпоредбите на чл. 33 до 37, да 
направи на страните препоръки за мирното уреждане на този спор.

Глава VII
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ЗАПЛАХИ СРЕЩУ МИРА, НАРУШЕНИЯ НА 

МИРА И АКТОВЕ НА АГРЕСИЯ

Член 39

Съветът за сигурност определя съществуването на всяка заплаха 
срещу мира, нарушение на мира или акт на агресия и прави препоръки 
или решава какви мерки ще бъдат взети съгласно чл. 41 и 42 за под-
държането или възстановяването на международния мир и сигурност.

Член 40

С цел да предотврати влошаването на положението Съветът за 
сигурност може, преди да направи препоръките или да реши пред-
приемането на мерките, предвидени в чл. 39, да покани заинте-
ресуваните страни да изпълнят такива временни мерки, каквито 
тои�  намери за необходими или желателни. Тези временни мерки 
не трябва да увреждат правата, претенциите или положението на 
заинтересуваните страни. Съветът за сигурност държи съответно 
сметка за неизпълнението на такива временни мерки.

Член 41

Съветът за сигурност може да реши какви мерки, несвързани 
с употреба на въоръжена сила, трябва да бъдат приложени за из-
пълнение на решенията му и може да покани членовете на орга-
низацията да приложат тези мерки. Последните могат да включват 
пълно или частично прекъсване на икономическите отношения и 
на железопътните, морските, въздушните, пощенските, телеграф-
ните, радиотелеграфните и други средства за съобщения, както и 
скъсване на дипломатическите отношения.

Член 42

Ако Съветът за сигурност сметне, че предвидените в чл. 41 мер-
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ки биха могли да се окажат недостатъчни или че вече са се оказали 
недостатъчни, тои�  може да предприеме такива деи� ствия с въздуш-
ни, морски или сухопътни сили, каквито могат да бъдат необходи-
ми за поддържането или възстановяването на международния мир 
и сигурност. Такива деи� ствия могат да включват демонстрации, 
блокада и други деи� ствия с въздушни, морски или сухопътни сили 
на членовете на организацията.

Член 43

1. Всички членове на организацията с цел да допринесат за под-
държането на международния мир и сигурност се задължават да по-
ставят на разположение на Съвета за сигурност по негово искане и 
съобразно със специално споразумение или споразумения въоръже-
ни сили, помощ и улеснения, включително и право на преминаване, 
необходими за поддържането на международния мир и сигурност.

2. Такова споразумение или споразумения определят числе-
ността и рода на вои� ските, степента на тяхната готовност и общото 
им разположение, както и естеството на улесненията и помощта, 
които трябва да бъдат предоставени.

3. Споразумение или споразумения се договарят по почин на 
Съвета за сигурност колкото е възможно по-скоро. Те се сключват 
между Съвета за сигурност и членовете на организацията или меж-
ду Съвета за сигурност и групи от членове на организацията и под-
лежат на ратификация от подписалите ги държави съгласно техния 
конституционен ред.

Член 44

Когато Съветът за сигурност реши да употреби сила, тои�  тряб-
ва, преди да покани член, непредставен в съвета, да даде въоръже-
ни сили в изпълнение на поетите въз основа на чл. 43 задължения, 
да призове този член, ако последният пожелае това, да участва в 
решенията на Съвета за сигурност относно използването на кон-
тингенти от въоръжените сили на този член на организацията.

Член 45

За да се даде възможност на Организацията на Обединените 
нации да предприема спешни военни мерки, членовете на орга-
низацията ще поддържат в състояние на незабавна готовност на-
ционални контингенти от военновъздушни сили за съвместни 
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международни принудителни деи� ствия. Числеността и степента на 
готовност на тези контингенти и плановете за техните съвместни 
деи� ствия се определят от Съвета за сигурност с помощта на Воен-
нощабния комитет в рамките, предвидени в специалното споразу-
мение или споразумения, посочени в чл. 43.

Член 46

Плановете за използването на въоръжените сили се изработват 
от Съвета за сигурност с помощта на Военнощабния комитет.

Член 47

1. Създава се Военнощабен комитет, натоварен да съветва и 
подпомага Съвета за сигурност по всички въпроси, отнасящи се до 
военните нужди на Съвета за сигурност във връзка с поддържането 
на международния мир и сигурност, използването и командването 
на поставените на негово разположение сили, както и във връзка с 
регулирането на въоръженията и евентуалното разоръжаване.

2. Военнощабният комитет се състои от началниците на щабо-
вете на постоянните членове на Съвета за сигурност или от техни 
представители. Всеки член на организацията, непредставен посто-
янно в комитета, се поканва от комитета да сътрудничи с него, кога-
то ефикасното изпълнение на задълженията на последния налага 
участието на този член в работата на комитета.

3. Военнощабният комитет е отговорен в подчинение на Съвета 
за сигурност за стратегическото ръководство на всички въоръжени 
сили, поставени на разположение на Съвета за сигурност. Въпро-
сите относно командването на тези сили ще бъдат допълнително 
уредени.

4. Военнощабният комитет може да създава свои регионални 
подкомитети с разрешение на Съвета за сигурност и след консулта-
ции с надлежните регионални органи.

Член 48

1. Деи� ствията, необходими за изпълнението на решенията на 
Съвета за сигурност за поддържане на международния мир и си-
гурност, се предприемат от всички членове на организацията или 
от някои от тях в зависимост от това, как ще определи Съветът за 
сигурност.

2. Такива решения се изпълняват от членовете на организация-
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та пряко, а така също и чрез деи� ствията им в съответните междуна-
родни институции, чиито членове са те.

Член 49

Членовете на организацията ще се обединят, за да си оказват 
взаимна помощ при прилагането на решените от Съвета за сигур-
ност мерки.

Член 50

Ако Съветът за сигурност прилага превантивни или принуди-
телни мерки срещу която и да е държава, всяка друга държава не-
зависимо от това, дали е членка на организацията, или не, която 
е изправена пред специални икономически проблеми, възникнали 
вследствие на прилагането на казаните мерки, има право да се съ-
вещава със Съвета за сигурност във връзка с разрешаването на тези 
проблеми.

Член 51

Никоя разпоредба на настоящия устав не накърнява неотмени-
мото право на индивидуална или колективна самоотбрана в случаи�  
на въоръжено нападение срещу член на организацията, докато Съ-
ветът за сигурност вземе необходимите мерки за поддържането на 
международния мир и сигурност. Мерките, предприети от членове-
те при упражняването на това право на самоотбрана, трябва неза-
бавно да бъдат съобщени на Съвета за сигурност и с нищо не трябва 
да засягат правомощията и отговорността на Съвета за сигурност 
съгласно настоящия устав за предприемане във всяко време на та-
кива деи� ствия, каквито тои�  сметне за необходими за поддържането 
или възстановяването на международния мир и сигурност.

Глава VIII
РЕГИОНАЛНИ СЪГЛАШЕНИЯ

Член 52

1. Никоя разпоредба на настоящия устав не представлява преч-
ка за съществуването на регионални споразумения или органи за 
уреждане на такива въпроси относно поддържането на междуна-
родния мир и сигурност, които са подходящи за регионални деи� ст-
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вия, при условие, че тези споразумения или органи и тяхната деи� -
ност са съвместими с целите и принципите на организацията.

2. Членовете на организацията, сключили такива регионални 
споразумения или образуващи такива регионални органи, трябва 
да положат всички усилия за постигане на мирно уреждане на мест-
ните спорове чрез такива регионални споразумения или чрез таки-
ва регионални органи, преди да отнесат тези спорове до Съвета за 
сигурност.

3. Съветът за сигурност насърчава развитието на мирното уреж-
дане на местните спорове чрез такива регионални споразумения 
или такива регионални органи било по почин на заинтересуваните 
страни или чрез препращане от Съвета за сигурност.

4. Настоящият член с нищо не накърнява приложението на чл. 
34 и 35.

Член 53

1. Съветът за сигурност използва, където е уместно, такива ре-
гионални споразумения или органи за принудителни деи� ствия под 
негово ръководство. Обаче никакви принудителни деи� ствия не мо-
гат да бъдат предприети въз основа на регионални споразумения 
или от регионални органи без разрешение от Съвета за сигурност с 
изключение на предвидените в изпълнение на чл. 107 мерки срещу 
някоя неприятелска държава, според определението в т. 2 на насто-
ящия член или на мерките, предвидени в регионални споразуме-
ния, насочени срещу подновяване на агресивна политика от страна 
на която и да е такава държава до момента, когато организацията 
ще може по молба на заинтересуваните правителства да бъде нато-
варена с отговорността за предотвратяване на по-нататъшна агре-
сия от страна на такава държава.

2. Терминът „неприятелска държава“, употребен в т. 1 на насто-
ящия член, се отнася до всяка държава, която в течение на Втората 
световна вои� на е била неприятел на която и да е от държавите, по-
дписали настоящия устав.

Член 54

Съветът за сигурност трябва да бъде напълно осведомяван за 
деи� ствията, предприети или предвидени въз основа на регионални 
споразумения или от регионални органи за поддържане на между-
народния мир и сигурност.
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Глава IХ
МЕЖДУНАРОДНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 55

С цел да се създадат условия за стабилност и благоденствие, 
необходими за мирните и приятелски отношения между народите, 
основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределе-
ние на народите, Организацията на Обединените нации съдеи� ства:

а) за повишаване жизненото равнище, пълна заетост на работ-
ната сила и условия за икономически и социален прогрес и разви-
тие;

б) за решаване на международните икономически, социални, 
здравни и други свързани с тях проблеми; за международното съ-
трудничество в областта на културата и образованието и

в) за всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основни-
те свободи за всички без разлика на раса, пол, език или вероизпо-
ведание.

Член 56

Всички членове се задължават да предприемат съвместни и са-
мостоятелни деи� ствия в сътрудничество с организацията за пости-
гане на целите, изложени в чл. 55.

Член 57

1. Различните специализирани организации, създадени чрез 
междуправителствени споразумения и имащи в рамките на тех-
ните учредителни актове широки международни правомощия в 
икономическата, социалната, културната, образователната, здрав-
ната и други подобни области, ще бъдат поставени във взаимоот-
ношение с организацията в съответствие с разпоредбите на чл. 63.

2. Такива организации, поставени по този начин във връзка с 
Организацията на Обединените нации, са означени по-нататък с 
израза „специализирани организации“.

Член 58

Организацията прави препоръки за съгласуване политиката и 
деи� ността на специализираните организации.
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Член 59

1 Изменение на чл. 61 от Устав на Организацията на обединените нации:
 (Прието с резолюция № 2847 на Общото събрание на ООН на 20 декември 1971 г. 
Ратифицирано с Указ № 1042 на Държавния съвет от 7.05.1973 г., публикуван в 
„Държавен вестник“, бр. 37 от 1973 г. Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 
37 от 1973 г. В сила за България от 24.11.1973 г.)
 1. Икономическият и социален съвет се състои от 54 членове на Организацията 
на обединените нации, избрани от Общото събрание.
 2. При спазване разпоредбите на т. 3 осемнадесет членове на Икономическия и 
социален съвет се избират всяка година за срок от 3 години. Излизащ член на 
Съвета има право на незабавно преизбиране.
 3. При първите избори след увеличаване броя на членовете на Икономическия и 
социален съвет от 27 на 54 освен членовете, избрани на мястото на деветте чле-
нове, чийто мандат изтича в края на същата година, се избират допълнително 
27 членове. Срокът на пълномощията на девет от допълнително избраните 27 
членове изтича в края на първата година, а на девет други членове – в края на 
втората година съгласно с разпорежданията на Общото събрание.
 4. Всеки член на Икономическия и социален съвет има един представител.

Когато е нужно, организацията взема почина за водене на пре-
говори между заинтересуваните държави за създаване на всякак-
ви нови специализирани организации, необходими за постигане на 
целите, изложени в чл. 55.

Член 60

Отговорността за изпълнение на функциите на организацията, 
посочени в настоящата глава, е възложена на Общото събрание и 
под ръководството на Общото събрание – на Икономическия и со-
циален съвет, на кои� то са предоставени за тази цел правомощията, 
изложени в глава Х.

Глава Х
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Състав

Член 611

1. Икономическият и социален съвет се състои от петдесет и че-
тири членове на организацията, избрани от Общото събрание.

2. При спазване на разпоредбите на параграф 3 осемнадесет 
членове на Икономическия и социален съвет се избират всяка го-
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дина за срок от 3 години. Излизащ член има право на незабавно 
преизбиране.

3. При първите избори след увеличаване броя на членовете на 
Икономическия и социален съвет от двадесет и седем на петдесет 
и четири освен членовете, избрани на мястото на деветте членове, 
чии� то мандат изтича в края на същата година, се избират допълни-
телно двадесет и седем членове. Срокът на пълномощията на де-
вет от допълнително избраните двадесет и седем членове изтича в 
края на първата година, а на девет други членове – в края на втора-
та година съгласно разпорежданията на Общото събрание.

4. Всеки член на Икономическия и социален съвет има един 
представител.

Функции и правомощия

Член 62

1. Икономическият и социален съвет може да прави или да по-
ема инициативи за проучване и съставяне на доклади по междуна-
родни икономически, социални, културни, образователни, здравни 
и други свързани с тях въпроси и може да прави по всички такива 
въпроси препоръки на Общото събрание, на членовете на органи-
зацията и на заинтересуваните специализирани организации.

2. Съветът може да прави препоръки с цел да се насърчи зачи-
тането и спазването на правата на човека и основните свободи за 
всички.

3. Съветът може да изготвя проектоконвенции за представяне 
на Общото събрание по въпроси, влизащи в неговата компетент-
ност.

4. Съветът може да свиква съобразно с предписаните от органи-
зацията правила международни конференции по въпроси, влизащи 
в неговата компетентност.

Член 63

1. Икономическият и социален съвет може да сключва с всички 
от посочените в чл. 57 организации споразумения за определяне 
условията, при които съответната организация ще бъде поставе-
на във взаимоотношение с Организацията на Обединените нации. 
Тези споразумения подлежат на одобрение от Общото събрание.

2. Съветът може да съгласува деи� ността на специализираните 
организации чрез консултации с тях и чрез препоръки до такива 
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организации, както и чрез препоръки до Общото събрание и до чле-
новете на организацията.

Член 64

1. Икономическият и социален съвет може да взема подходя-
щи мерки за получаване на редовни доклади от специализираните 
организации. Тои�  може да се споразумява с членовете на организа-
цията и със специализираните организации, за да получава докла-
ди относно взетите от тях мерки в изпълнение на неговите собст-
вени препоръки и на препоръките на Общото събрание по въпроси, 
влизащи в неговата компетентност.

2. Съветът може да съобщава на Общото събрание своите бе-
лежки по тези доклади.

Член 65

Икономическият и социален съвет може да дава сведения на 
Съвета за сигурност и е длъжен да му помага, ако последният по-
иска това.

Член 66

1. Във връзка с изпълнението на препоръките на Общото събра-
ние Икономическият и социален съвет изпълнява такива функции, 
каквито влизат в неговата компетентност.

2. Съветът може с одобрение на Общото събрание да извършва 
услуги по искане на членове на организацията и по искане на спе-
циализираните организации.

3. Съветът изпълнява и други такива функции, така както са оп-
ределени в други части на настоящия устав, или които могат да му 
бъдат възложени от Общото събрание.

Гласуване

Член 67

1. Всеки член на Икономическия и социален съвет има един глас.
2. Решенията на Икономическия и социален съвет се приемат с 

мнозинство от присъстващите и гласуващи членове.
Процедура

Член 68

Икономическият и социален съвет създава комисии в икономи-
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ческата и социалната област за насърчаване развитието на правата 
на човека и други такива комисии, които биха се оказали необходи-
ми за изпълнението на неговите функции.

Член 69

Икономическият и социален съвет поканва всеки член на орга-
низацията да участва без право на глас при обсъждането на всеки 
въпрос, кои� то е от особен интерес за този член.

Член 70

Икономическият и социален съвет може да взема мерки пред-
ставители на специализираните организации да участват без право 
на глас в неговите разисквания и създадените от него комисии, а 
така също и представители на съвета да участват в разискванията 
на специализираните организации.

Член 71

Икономическият и социален съвет може да взема подходящи 
мерки за консултиране на неправителствените организации, които 
са заинтересувани по въпроси, влизащи в неговата компетентност. 
Такива мероприятия могат да бъдат уговаряни с международни ор-
ганизации и когато е необходимо, с национални организации след 
допитване до заинтересувания член на организацията.

Член 72

1. Икономическият и социален съвет приема свои процедурни 
правила, включващи реда за избиране на неговия председател.

2. Икономическият и социален съвет се свиква според нуждите 
в съответствие със своите процедурни правила, които трябва да съ-
държат разпоредба за свикване на заседания по искане на мнозин-
ството от членовете.

Глава ХI
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕСАМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ ТЕРИТОРИИ

Член 73

Членовете на Организацията на Обединените нации, които но-
сят или поемат отговорност за управлението на територии, чиито 
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народи още на са достигнали до пълно самоуправление, призна-
ват принципа, съгласно кои� то интересите на жителите на тези 
територии са първостепенни, и приемат като свещен дълг задъл-
жението да оказват възможно наи� -голямо съдеи� ствие за благопо-
лучието на жителите на тези територии в рамките на системата 
за международен мир и сигурност, установена в настоящия устав, 
и за тази цел:

а) да осигуряват при дължимото зачитане на културата на въ-
просните народи техния политически, икономически и социален 
напредък, напредъка в областта на образованието, справедливото 
отношение към тях и покровителството им срещу злоупотреби;

б) да развиват самоуправлението, да държат нужната сметка 
за политическите стремежи на тези народи и да ги подпомагат в 
постепенното развитие на техните свободни политически институ-
ции съобразно с особените условия на всяка територия и на неи� ни-
те народи и с тяхната различна степен на развитие;

в) да укрепват международния мир и сигурност;
г) да благоприятстват за градивните мероприятия за развитие, 

да насърчават изследванията и да сътрудничат помежду си, където 
и когато е уместно, със специализираните международни органи-
зации с оглед практическото постигане на социалните, икономиче-
ските и научните цели, изложени в настоящия член, и

д) да предават редовно на Генералния секретар с осведомител-
на цел и с такива ограничения, каквито могат да се наложат от съ-
ображения за сигурност и за конституционен ред, статистически и 
други сведения от техническо естество относно икономическите и 
социалните условия, както и относно условията за образование в 
териториите, за които те са съответно отговорни, освен за онези 
територии, по отношение на които се прилагат гл. ХII и ХIII.

Член 74

Членовете на организацията също така се съгласяват тяхната 
политика по отношение на териториите, спрямо които се прилага 
настоящата глава, да почива не по-малко, отколкото по отношение 
на техните метрополии на общия принцип на добросъседство в 
социалната, икономическата и търговската област, като се държи 
дължимата сметка за интересите и благополучието на останалата 
част от света.
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Глава ХII
МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Член 75

Организацията на Обединените нации ще установи под свое ръ-
ководство международна система за попечителство за управление-
то и надзора на онези територии, които могат да бъдат включени в 
нея въз основа на последващи отделни споразумения. Тези терито-
рии се наричат по-долу „територии под попечителство“.

Член 76

Основните задачи на системата за попечителство съгласно це-
лите на Организацията на Обединените нации, изложени в чл. 1 на 
настоящия устав, са:

а) да укрепва международния мир и сигурност;
б) да подпомага политическия, икономическия и социалния 

прогрес на населението в териториите под попечителство, напре-
дъка им в областта на образованието, както и прогресивното им 
развитие към самоуправление и независимост, съобразно с особе-
ните условия на всяка територия и неи� ните народи и в съответ-
ствие със свободно изразените желания на заинтересуваните наро-
ди и за това, което би могло да бъде предвидено в разпоредбите на 
всяко споразумение за попечителство;

в) да насърчава зачитането на правата на човека и основните 
свободи за всички без разлика на раса, пол, език или вероизповеда-
ние и да насърчава признаването на взаимната зависимост между 
народите в света и

г) да осигурява еднакво отношение към всички членове на орга-
низацията и към техните граждани в социалната, икономическата и 
търговската област, а също така и еднакво отношение към тях при 
осъществяване на правораздаването, без да се пречи за постигането 
на изложените по-горе цели и при спазване разпоредбите на чл. 80.

Член 77

1. Системата за попечителство се прилага по отношение на та-
кива територии от следните категории, които биха могли да бъдат 
под такава система чрез споразумение за попечителство:

а) територии, намиращи се понастоящем под мандат;
б) територии, които могат да бъдат откъснати от неприятелски 
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държави в резултат на Втората световна вои� на, и
в) територии, доброволно поставени под тази система от страна 

на държави, отговорни за тяхното управление.
2. В последващо споразумение ще бъде определено кои терито-

рии от горепосочените категории ще бъдат включени в системата 
за попечителство и при какви условия.

Член 78

Системата за попечителство не се прилага спрямо територии, 
които са станали членове на Организацията на Обединените нации, 
отношенията между които трябва да бъдат основани върху зачита-
не принципа на суверенното равенство.

Член 79

Условията за попечителство на всяка територия, която след-
ва да бъде включена в системата за попечителство, включително 
и всякакви изменения и поправки, се определят със споразумение 
между пряко заинтересуваните държави, включително и държава-
та мандатор, в случаи�  че се отнася до територии, намиращи се под 
мандат на член на Организацията на Обединените нации, и се одо-
бряват, както е предвидено в чл. 83 и 85.

Член 80

1. С изключение на това, което би могло да бъде уговорено в от-
делни споразумения за попечителство, сключени съгласно чл. 77, 
79 и 81 и поставящи всяка територия в системата за попечителство, 
и до сключването на такива споразумения никоя разпоредба на на-
стоящата глава не трябва да се тълкува пряко или косвено, че изме-
ня по какъвто и да е начин правата на които и да са държави или на-
роди или разпоредбите на съществуващи международни актове, в 
които членове на организацията могат да бъдат съответно страни.

2. Параграф 1 на настоящия член не трябва да се тълкува в сми-
съл, че дава основание за забавяне или отлагане на преговорите и 
сключване на споразумения за поставяне подмандатни или други 
територии в системата за попечителство, както е предвидено в чл. 
77.

Член 81

Споразумението за попечителство трябва във всеки случаи�  да 
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съдържа условията, при които ще бъде управлявана територия-
та под попечителство, и да посочва властта, която ще осъществя-
ва управлението на територията под попечителство. Такава власт, 
наричана по-долу „администрираща власт“, може да бъде една или 
няколко държави или самата организация.

Член 82

Във всяко споразумение за попечителство могат да бъдат оп-
ределени един или няколко стратегически раи� она, които могат да 
включват част или цялата територия под попечителство, по отно-
шение на която се прилага споразумението, без да се накърнява 
което и да е специално споразумение или споразумения, сключени 
въз основа на чл. 43.

Член 83

1. Всички функции на организацията, отнасящи се до стратеги-
ческите раи� они, включително и одобрението на условията на спо-
разуменията за попечителство и техните изменения или поправки, 
се изпълняват от Съвета за сигурност.

2. Основните задачи, изложени в чл. 76, се отнасят до население-
то във всеки от стратегическите раи� они.

3. Съветът за сигурност при спазване разпоредбите на споразу-
мението за попечителство и без да се накърняват изискванията за 
сигурност, се ползва от помощта на Съвета за попечителство при 
изпълнението на онези функции на Организацията на Обединени-
те нации в системата за попечителство, които се отнасят до поли-
тическите, икономическите, социалните и образователните въпро-
си в стратегическите раи� они.

Член 84

Администриращата власт е длъжна да осигури, щото терито-
рията под попечителство да даде своя принос за поддържането на 
международния мир и сигурност. За тази цел администриращата 
власт може да използва доброволни въоръжени сили, улесненията 
и помощта на територията под попечителство за изпълнението на 
задълженията, които администриращата власт е поела в това отно-
шение спрямо Съвета за сигурност, както и за местната самоотбра-
на и за поддържане на законност и ред в пределите на територията 
под попечителство.
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Член 85

1. Функциите на Организацията на Обединените нации във 
връзка със споразуменията за попечителство във всички раи� они, 
които не са посочени като стратегически, включително и одобря-
ването на условията на споразуменията за попечителство и на тех-
ните изменения или поправки, се изпълняват от Общото събрание.

2. Съветът за попечителство, деи� стващ под ръководството на 
Общото събрание, подпомага Общото събрание при изпълнението 
на тези функции.

Глава ХIII
СЪВЕТ ЗА ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Състав

Член 86

1. Съветът за попечителство се състои от следните членове на 
Организацията на обединените нации:

а) онези членове, които управляват територии под попечител-
ство;

б) онези от поименно посочените в чл. 23 членове, които не уп-
равляват територии под попечителство, и

в) толкова други членове, избрани от Общото събрание за три 
години, колкото е необходимо, за да се осигури, щото общият брои�  
на членовете на Съвета за попечителство да бъде разделен по рав-
но между онези членове на организацията, които управляват тери-
тории под попечителство, и тези, които не управляват такива тери-
тории.

2. Всеки член на Съвета за попечителство посочва едно специал-
но квалифицирано лице, за да го представлява в съвета.

Функции и правомощия

Член 87

Общото събрание и под негово ръководство Съветът за попечи-
телство при изпълнението на своите функции могат:

а) да разглеждат представените от управляващата власт докла-
ди;

б) да приемат петиции и да ги разглеждат, като се консултират 
с администриращата власт;
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в) да уреждат периодични посещения в съответните територии 
под попечителство на договорени с администриращата власт дати, и

г) да предприемат тези и други деи� ствия в съответствие със 
споразуменията за попечителство.

Член 88

Съветът за попечителство изработва въпросник относно поли-
тическия, икономическия, социалния и образователния напредък 
на жителите на всяка територия под попечителство, а админист-
риращата власт – за всяка територия под попечителство, влизаща 
в компетентността на Общото събрание, представя на последното 
годишен доклад въз основа на този въпросник.

Гласуване

Член 89

1. Всеки член на Съвета за попечителство има един глас.
2. Решенията на Съвета за попечителство се вземат с мнозин-

ство от присъстващите и гласуващи членове.
Процедура

Член 90

1. Съветът за попечителство приема свои процедурни правила, 
включващи и реда за избиране на неговия председател.

2. Съветът за попечителство се събира според нуждите съглас-
но своите процедурни правила, които трябва да съдържат разпо-
редби, предвиждащи свикване на заседания по искане на мнозин-
ството от членовете.

Член 91

Съветът за попечителство се ползва, когато е уместно, от помо-
щта на Икономическия и социален съвет и на специализираните 
организации по въпроси, по които те са съответно заинтересувани.

Глава ХIV
МЕЖДУНАРОДЕН СЪД

Член 92

Международният съд е главният съдебен орган на Организа-
цията на Обединените нации. Тои�  деи� ства съобразно с приложения 
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статут, кои� то е основан на Статута на Постоянния съд за междуна-
родно правосъдие и съставлява неразделна част от настоящия ус-
тав.

Член 93

1. Всички членове на Организацията на Обединените нации са 
ipso facto страни в Статута на Международния съд.

2. Държава, която не е членка на организацията, може да ста-
не страна в Статута на Международния съд при условия, които при 
всеки отделен случаи�  се определят от Общото събрание по препо-
ръка на Съвета за сигурност.

Член 94

1. Всеки член на организацията се задължава да се съобразява с 
решението на Международния съд по всяко дело, в което е страна.

2. Ако някоя страна в едно дело не изпълни задълженията, на-
ложени и�  с постановено от съда решение, другата страна може да се 
обърне към Съвета за сигурност и последният може, ако сметне за 
необходимо, да направи препоръки или да реши да се вземат мерки 
за привеждане на решението в изпълнение.

Член 95

Никоя разпоредба на настоящия устав не пречи на членовете 
на организацията да поверят разрешаването на своите спорове на 
други съдилища по силата на вече съществуващи споразумения 
или на такива, които биха могли да бъдат сключени в бъдеще.

Член 96

1. Общото събрание или Съветът за сигурност може да иска от 
Международния съд съвещателно мнение по всеки правен въпрос.

2. Други органи на Организацията на Обединените нации и спе-
циализирани организации, на които Общото събрание може във 
всяко време да даде разрешение за това, могат също така да искат 
от съда съвещателни мнения по правни въпроси, възникнали в 
кръга на тяхната деи� ност.
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Глава ХV
СЕКРЕТАРИАТ

Член 97

Секретариатът се състои от генерален секретар и от такъв пер-
сонал, какъвто може да се изисква от организацията. Генералният 
секретар се назначава от Общото събрание по препоръка на Съве-
та за сигурност. Тои�  е наи� -висшето административно длъжностно 
лице на организацията.

Член 98

Генералният секретар деи� ства в това си качество във всички за-
седания на Общото събрание, на Съвета за сигурност, на Икономи-
ческия и социален съвет и на Съвета за попечителство и изпълнява 
такива функции, които му се възлагат от тези органи. Генералният 
секретар представя на Общото събрание годишен доклад за работа-
та на организацията.

Член 99

Генералният секретар може да привлече вниманието на Съвета 
за сигурност върху всеки въпрос, кои� то по негово мнение би могъл 
да застраши поддържането на международния мир и сигурност.

Член 100

1. При изпълнение на своите задължения Генералният секретар 
и персоналът не могат да искат или да получават инструкции от 
което и да е правителство или от която и да е власт извън организа-
цията. Те трябва да се въздържат от всяко деи� ствие, което би могло 
да се отрази върху положението им на международни длъжностни 
лица, отговорни само пред организацията.

2. Всеки член на организацията се задължава да зачита изклю-
чителното международно естество на задълженията на Генералния 
секретар и на персонала и да не се опитва да им влияе при изпълне-
нието на техните задължения.

Член 101

1. Персоналът се назначава от Генералния секретар съобразно с 
установените от Общото събрание правила.
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2. Съответен персонал се придава за постоянна работа в Ико-
номическия и социален съвет, в Съвета за попечителство и ако е 
нужно, в други органи на организацията. Този персонал съставлява 
част от Секретариата.

3. Главното съображение при приемане на служба и при опреде-
ляне условията на службата на персонала трябва да бъде необходи-
мостта да се осигури наи� -високо равнище на ефективност, компе-
тентност и почтеност. Трябва да се отдаде дължимото внимание на 
възможността за подбирането на персонала на възможно наи� -ши-
рока географска основа.

Глава ХVI
РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 102

1. Всеки договор и всяко международно споразумение, сключе-
ни от кои� то и да е член на организацията, след влизането на насто-
ящия устав в сила трябва колкото е възможно по-скоро да бъдат 
регистрирани в Секретариата и обнародвани от него.

2. Никоя страна в такъв договор или международно споразуме-
ние, нерегистрирани съобразно с разпоредбите на параграф 1 от на-
стоящия член, не може да се позове на този договор или споразуме-
ние пред кои� то и да е орган на Организацията на Обединените нации.

Член 103

В случаи�  на противоречие между задълженията на членовете на 
организацията, произтичащи от настоящия устав, и задълженията 
им, произтичащи от което и да е друго международно споразуме-
ние, задълженията по настоящия устав имат предимство.

Член 104

Организацията се ползва на територията на всеки от членовете 
си от такава правоспособност, каквато би била необходима за из-
пълнението на неи� ните функции и за постигането на неи� ните цели.

Член 105

1. Организацията се ползва на територията на всеки от членове-
те си от такива привилегии и имунитети, каквито са необходими за 



306 Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

постигането на неи� ните цели.
2. Представителите на членовете на организацията и длъжност-

ните лица на организацията се ползват също така от привилегиите 
и имунитетите, които са им необходими за независимото изпълне-
ние на техните функции, свързани с организацията.

3. Общото събрание може да прави препоръки във връзка с оп-
ределянето на подробностите по прилагането на параграфи 1 и 2 
от настоящия член или да предлага на членовете на организацията 
конвенции за тази цел.

Глава ХVII
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СИГУРНОСТ

Член 106

До влизането в сила на споменатите в чл. 43 специални спора-
зумения, които по мнението на Съвета за сигурност му позволяват 
да започне упражняването на своите отговорности съгласно чл. 42, 
страните в Четиристранната декларация, подписана в Москва на 30 
октомври 1943 г., и Франция ще се съвещават съгласно разпоредбите 
на параграф 5 от тази декларация помежду си и ако е необходимо, с 
други членове на организацията с оглед предприемането на такива 
съвместни деи� ствия от името на организацията, които биха били не-
обходими за поддържането на международния мир и сигурност.

Член 107

Никоя разпоредба на настоящия устав не обезсилва или из-
ключва деи� ствия по отношение на всяка държава, която през Вто-
рата световна вои� на е била неприятел на някоя от подписалите 
настоящия устав държави, предприети или разрешени като после-
дица от тази вои� на от правителствата, които носят отговорност за 
подобни деи� ствия.

Глава ХVIII
ПОПРАВКИ

Член 108

Поправките на настоящия устав влизат в сила за всички члено-
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ве на организацията, след като бъдат приети с мнозинство от две 
трети от членовете на Общото събрание и бъдат ратифицирани 
съгласно техния конституционен ред от две трети от членовете на 
организацията, включително всички постоянни членове на Съвета 
за сигурност.

Член 109

1. Обща конференция на членовете на Организацията на Обе-
динените нации може да бъде свикана на дата и място, които се 
определят с мнозинство от две трети от гласовете на членовете на 
Общото събрание и с гласовете на които и да са девет членове на 
Съвета за сигурност. Всеки член на организацията ще има един глас 
в конференцията.

2. Всяко изменение на настоящия устав, препоръчано от две тре-
ти от гласовете на участващите в конференцията, влиза в сила, след 
като бъде ратифицирано съгласно техния конституционен ред от 
две трети от членовете на Организацията на Обединените нации, 
включително всички постоянни членове на Съвета за сигурност.

3. Ако такава конференция не се е състояла до десетата годиш-
на сесия на Общото събрание, считано от влизането на настоящия 
устав в сила, предложение за свикване на такава конференция се 
вписва в дневния ред на тази сесия на Общото събрание и конфе-
ренцията ще бъде свикана, ако това бъде решено с мнозинство от 
гласовете на членовете на Общото събрание и с гласовете на които 
и да са седем членове на Съвета за сигурност.

Глава ХIХ
РАТИФИКАЦИЯ И ПОДПИСВАНЕ

Член 110

1. Настоящият устав подлежи на ратификация от подписалите 
го държави съгласно техния конституционен ред.

2. Ратификационните документи ще се предадат за съхранение 
на правителството на Съединените американски щати, което ще 
съобщава за всяко предаване на всички подписали държави, както 
и на Генералния секретар на организацията, когато тои�  бъде назна-
чен.

3. Настоящият устав ще влезе в сила след предаването на ра-
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тификационните документи от страна на Китаи� ската република, 
Франция, Съюза на съветските социалистически републики, Обеди-
неното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Съедине-
ните американски щати и от мнозинството на другите подписали 
държави. След това правителството на Съединените американски 
щати ще състави протокол за предаването на ратификационните 
документи за съхранение и ще изпрати преписи от него на всички 
подписали държави.

4. Подписалите настоящия устав държави, които го ратифици-
рат, след влизането му в сила ще станат първоначални членове на 
Организацията на Обединените нации от датата на предаването за 
съхранение на своите ратификационни документи.

Член 111

Настоящият устав, чиито китаи� ски, френски, руски, англии� ски и 
испански текстове са еднакво достоверни, ще се съхранява в архи-
вите на правителството на Съединените американски щати. Съот-
ветно заверени преписи от него ще бъдат предадени от това прави-
телство на правителството на другите подписали държави.

В уверение на което представителите на правителствата на 
Обединените нации подписаха настоящия устав.

Съставен в Сан Франциско на двадесет и шестия ден на месец 
юни хиляда деветстотин четиридесет и пета година.

СПИСЪК НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ1

1 Всички посочени тук списъци са актуализирани към 1994 г.

1. Австралия
2. Аржентина
3. Беларус
4. Белгия
5. Боливия
6. Бразилия
7. Венецуела
8. Гватемала
9. Гърция
10. Дания
11. Доминиканска Република
12. Египет

13. Еквадор
14. Етиопия
15. Индия
16. Ирак
17. Иран
18. Канада
19. Китаи�
20. Колумбия
21. Коста Рика
22. Куба
23. Либерия
24. Ливан
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25. Люксембург
26. Мексико
27. Никарагуа
28. Нова Зеландия
29. Норвегия
30.  Обединено кралство на Ве-

ликобритания и Северна Ир-
ландия

31. Панама
32. Парагваи�
33. Перу
34. Полша
35. Руска федерация
36. Салвадор
37. Саудитска Арабия

38. Сирия
39.  Съединени американски щати
40. Турция
41. Украи� на
42. Уругваи�
43. Филипини
44. Франция
45. Хаити
46. Холандия
47. Хондурас
48.  Чехословакия (сега Чешка 

република и Словакия)
49. Чили
50. Югославия
51. Южна Африка

СПИСЪК НА ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ СЪГЛАСНО  
ЧЛ. 4 ОТ УСТАВА НА ООН

(Присъединяване на България – с резолюция на Съвета за сигур-
ност 109 (1955), документ S/3509; с резолюция на Общото събра-
ние – 995(Х) от 14.ХII.1955 г.)
1. Австрия
2. Азербаи� джан
3. Албания
4. Алжир
5. Ангола
6. Андора
7. Антигуа и Барбуда
8. Армения
9. Афганистан
10. Бангладеш
11. Барбадос
12. Бахамски острови
13. Бахреи� н
14. Белиз
15. Бенин (Дахсмеи� )
16. Босна и Херцеговина
17. Ботсуана
18. Брунеи�  Дарусалам

19. Буркина Фасо (Горна Волта)
20. Бурунди
21. Бутан
22. България
23. Вануату
24. Виетнам
25. Габон
26. Гамбия
27. Гана
28. Гвиана
29. Гвинея
30. Гвинея – Бисау
31. Германия
32. Гренада
33. Грузия
34. Джибути
35. Доминика
36. Еи� ре
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37. Екваториална Гвинея
38. Еритрея
39. Естония
40. Заир
41. Замбия
42. Зимбабве
43. Израел
44. Индонезия
45. Исландия
46. Испания
47. Италия
48. И� емен
49. И� ордания
50. Кабо Верде (О-ви Зелени нос)
51. Казахстан
52. Камбоджа
53. Камерун
54. Катар
55. Кения
56. Кипър
57. Киргизия
58. Коморски острови
59. Конго
60. Кореи� ска република
61.  Кореи� ска народно-демокра-

тична република
62.  Кот д‘Ивуар (Бряг на слоно-

вата кост)
63. Кувеи� т
64. Лаос
65. Латвия
66. Лесото
67.  Либии� ска Арабска Джамахи-

рия
68. Литва
69. Лихтенщаи� н
70. Мавритания
71. Мавриции�
72. Мадагаскар
73. Македония

74. Малави
75. Малаи� зия
76.  Малдиви (Малдивски остро-

ви)
77. Мали
78. Малта
79. Мароко
80. Маршалови острови
81. Мианмар (Бирма)
82. Микронезия
83. Мозамбик
84. Молдова
85. Монако
85. Монголия
87. Намибия
88. Непал
89. Нигер
90. Нигерия
91.  Обединени Арабски емирства
92. Оман
93. Пакистан
94. Папуа и Нова Гвинея
95. Португалия
96. Руанда
97. Румъния
98. Самоа
99. Сан Марино
100. Сао Томе и Принсипи
101. Сеи� нт Винсент и Гренадини
102. Сеи� нт Китс и Невис
103. Сеи� нт Люсия
104. Сеи� шелски острови
105. Сенегал
106. Сиера Леоне
107. Сингапур
108. Словения
109. Соломонови острови
110. Сомялия
111. Судан
112. Суринам
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113. Таджикистан
114. Таи� ланд
115. Танзания
116. Того
117. Тринидад и Тобаго
118. Тунис
119. Туркмения
120. Уганда
121. Узбекистан
122. Унгария

123. Фиджи
124. Финландия
125. Хърватска
126.  Централна Африканска ре-

публика
127. Чад
128. Швеция
129. Шри Ланка
130. Ямаи� ка
131. Япония

Изменения на чл. 23, 27 и 61 от Устава на Организацията на Обе-
динените нации от 1963 г. (Ратифицирани с Указ на Президиума № 
777 на Народното събрание от 21.12.1964 г., публикуван в „Държа-
вен вестник“, бр. 102 от 1964 г. В сила за България от 31.08.1965 г.)

Изменение на чл. 109 от Устава на Организацията на Обедине-
ните нации от 1965 г.
(Ратифицирано с Указ № 405 на Президиума на Народното събра-
ние от 14.05.1966 г.

Изменение на чл. 61 от Устава на Организацията на Обединени-
те нации от 1971 г.
(Ратифицирано от България с Указ № 1042 на Държавния съвет от 
7.05.1973 г., публикуван в „Държавен вестник“, бр. 37 от 1973 г., об-
народвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 1973 г.
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Приложение № 3

Международна харта за правата на човека

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ПРЕАМБЮЛ

Като взе предвид, че признаването на достои� нството, присъщо 
на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотме-
ними права представлява основа на свободата, справедливостта и 
мира в света,

Като взе предвид, че пренебрегването и неуважаването на пра-
вата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съ-
вестта на човечеството, и че създаването на един свят, в кои� то хора-
та ще се радват на свобода на словото и убежденията си и ще бъдат 
свободни от страх и лишения бе провъзгласено за наи� -съкровения 
стремеж на човека,

Като взе предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат 
закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждаван да при-
бягва към бунт срещу тиранията и потисничеството, като последен 
изход,

Като взе предвид, че е необходимо да се насърчава развитието 
на приятелски отношения между народите,

Като взе предвид, че народите на Oбединените нации потвърди-
ха в Устава своята вяра в основните права на човека, в достои� нство-
то и стои� ността на човешката личност, в равноправието на мъжете 
и жените, и обявиха своята решимост да насърчават обществения 
напредък и по-добро жизнено равнище при по-голяма свобода,

Като взе предвид, че държавите-членки се задължиха да по-
стигнат в сътрудничество с Oрганизацията на Oбединените нации, 
всеобщо уважение и зачитане на правата на човека и неговите ос-
новни свободи,

Като взе предвид, че общото разбиране на тези права и свободи 
е от наи� -голямо значение за пълното осъществяване на този обет,

OБЩOТO CЪБРAНИE провъзгласява тази
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
като обща мярка, към постигането на която трябва да се стре-
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мят всички народи и държави, така че всеки човек и всеки орган 
на обществото, имаи� ки постоянно предвид тази Декларация, да се 
стремят, чрез просвета и образование, да съдеи� стват за зачитане на 
тези права и свободи и чрез последователни национални и между-
народни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно призна-
ване и спазване, както сред народите и държавите-членки на Oрга-
низацията, така и сред народите от териториите, намиращи се под 
тяхна юрисдикция.

Член 1

Всички хора се раждат свободни и равни по достои� нство и пра-
ва. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду 
си в дух на братство.

Член 2

Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгла-
сени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, 
цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгле-
ди, национален или социален произход, материално, обществено 
или друго положение.

Освен това, няма да се допускат никакви различия, основани на 
политическия, правния или международния статут на държавата 
или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това, 
дали тази страна или територия е независима, под попечителство, 
несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго огра-
ничение на суверенитета.

Член 3

Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.

Член 4

Никои�  не трябва да бъде държан в робство или крепостниче-
ство: робството и търговията с роби са забранени във всичките им 
форми.

Член 5

Никои�  не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, 
нечовешко или унизително третиране.
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Член 6

Bсеки човек, където и да се намира, има право на признаване на 
неговата правосубектност.

Член 7

Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да 
е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Всички хора имат 
право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, на-
рушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към 
дискриминация.

Член 8

Всеки човек има право на ефективно възстановяване на права-
та си от компетентните национални юрисдикции за деи� ствия, на-
рушаващи негови основни права, признати му от конституцията 
или закона.

Член 9

Никои�  не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задър-
жане или изгнание.

Член 10

Всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и 
публично разглеждане на неговото дело, от независим и безприс-
трастен съд, за установяване на неговите права и задължения, как-
то и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, пре-
дявено срещу него.

Член 11

1. Всеки човек, кои� то е обвинен в престъпление, има право да 
бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответ-
ствие със закона, в публичен процес, по време на кои� то са му били 
осигурени всички необходими гаранции за неговата защита.

2. Никои�  не трябва да бъде осъден за деи� ствие или бездеи� ствие, 
което в момента на извършването му не е съставлявало престъпле-
ние по националното или международното право. Не може, също 
така, да бъде налагано наказание по-тежко от онова, което е било 
предвидено за съответното престъпление по времето, когато това 
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престъпление е било извършено.

Член 12

Никои�  не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в лич-
ния му живот, семеи� ството, жилището и кореспонденцията, нито 
на посегателства върхy неговата чест и добро име. Всеки човек има 
право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегател-
ства.

Член 13

1. Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избира 
своето местожителство в пределите на всяка държава.

2. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включител-
но и своята, и да се връща в страната си.

Член 14

1. Всеки човек има право да търси и да получи убежище в други 
страни, когато е преследван.

2. Това право не може да бъде ползвано, когато деи� ствителното 
основание за преследване е неполитическо престъпление или дея-
ние, което противоречи на целите и принципите на Организация на 
Обединените нации.

Член 15

1.  Всеки човек има право на гражданство.
2. Никои�  не може да бъде произволно лишен от своето граж-

данство, нито да му бъде отказано правото да смени гражданството 
си.

Член 16

1. Мъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и да 
са ограничения, основани на раса, националност или религия, имат 
право да сключат брак и да образуват семеи� ство. Те се ползуват с 
равни права при сключване на брака, по време на брака и при него-
вото разтрогване.

2. Бракът трябва да се сключва само с доброволното и пълно 
съгласие на бъдещите съпрузи.

3. Семеи� ството е естествена и основна клетка на обществото и 
има право на закрила от обществото и от държавата.
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Член 17

1. Всеки човек има право на собственост, индивидуално или 
съвместно с други лица.

2. Никои�  не трябва да бъде произволно лишен от своята 
собственост.

Член 18

Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и рели-
гията; това право включва правото да смени религията или убеж-
денията си, както и свободата да изповядва религията или убеж-
денията си, индивидуално или колективно, публично или частно, 
чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.

Член 19

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразя-
ва-нето му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се 
придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да по-
лучава и да разпространява информация и идеи чрез всички сред-
ства и без оглед на държавните граници.

Член 20

1. Всеки човек има право на свобода на мирни събрания и сдру-
жения.

2. Никои�  не трябва да бъде принуждаван да участва в дадено 
сдружение.

Член 21

1. Всеки човек има право да участва в управлението на своята 
държава пряко или чрез свободно избрани представители.

2. Всеки човек има право на достъп, при равни условия, до об-
ществените и държавни служби на своята страна.

3. Волята на народа трябва да бъде основата на властта на пра-
вителството. Тази воля трябва да се изразява чрез периодични и 
деи� ствителни избори, при всеобщо, равно и таи� но гласуване или 
чрез равностои� на процедура, осигуряваща свобода на гласуването.
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Член 22

Всеки човек, като член на обществото, има право на социална 
сигурност и на осъществяване – чрез национални усилия и между-
народно сътрудничество и в съответствие с устрои� ството и ресур-
сите на съответната държава – на икономическите, социалните и 
културни права, необходими за неговото достои� нство и за свобод-
ното развитие на неговата личност.

Член 23

1. Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, 
на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закри-
ла срещу безработица.

2. Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на 
равно възнаграждение за равен труд.

3. Всеки човек, кои� то се труди, има право на справедливо и за-
доволително възнаграждение, което да осигури на него и негово-
то семеи� ство съществувание, съответствуващо на човешкото дос-
тои� нство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за 
социална защита.

4. Всеки човек има право да учредява и да членува в професио-
нални съюзи за защита на своите интереси.

Член 24

Всеки човек има право на почивка и отдих, включително на раз-
умно ограничаване на работното време и на периодичен платен от-
пуск.

Член 25

1. Всеки човек има право на жизнено равнище, включително 
прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходи-
мите социални грижи, което е необходимо за поддържане на него-
вото и на семеи� ството му здраве и благосъстояние. Тои�  има право 
на осигуряване в случаи�  на безработица, болест, инвалидност, овдо-
вяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съ-
ществуване по независещи от него причини.

2. Маи� ките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане. 
Всички деца, родени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква 
социална защита.
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Член 26

1. Всеки човек има право на образование. Образованието тряб-
ва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното 
образование. Началното образование трябва да бъде задължител-
но. Техническото и професионалното образование трябва да бъдат 
общодостъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво дос-
тъпно за всички на основата на техните способности.

2. Образованието трябва да бъде насочено към цялостно раз-
витие на човешката личност и засилване на уважението към права-
та на човека и основните свободи. То трябва да съдеи� ства за разби-
рателството, търпимостта и приятелството между всички народи, 
расови или религиозни групи, както и за осъществяване деи� ността 
на Организацията на Обединените нации за поддържане на мира.

3. Родителите имат право, с приоритет, да избират вида обра-
зование, което да получат техните деца.

Член 27

1. Всеки човек има право свободно да участва в културния жи-
вот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в на-
учния напредък и да се ползва от неговите достижения.

2. Всеки човек има право на закрила на моралните и материал-
ните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, лите-
ратурно или художествено произведение, на което тои�  е автор.

Член 28

Всеки човек има право на социален и международен ред, при 
кои� то правата и свободите, провъзгласени в тази декларация, мо-
гат да бъдат напълно осъществени.

Член 29

1. Всеки човек има задължения към обществото, в което един-
ствено е възможно свободното и цялостно развитие на неговата 
личност.

2. Всеки човек, при упражняването на своите права и свобо-
ди, е подчинен само на такива ограничения, установени със закон, 
изключително с цел да се осигури необходимото признаване и за-
читане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на 
справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото 
благоденствие в едно демократично общество.
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3. Тези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да 
бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Ор-
ганизацията на Обединените нации.

1 Международния пакт за икономически, социални и културни права е приет от 
Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. Ратифициран е с Указ № 1199 на 
Президиума на Народното събрание от 23 юли 1970 г.   ДВ, бр. 60 от 1970 г. Текстът 
на пакта е обнародван в ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г. Пактът е в сила за България от 
3 януари 1976 г.

Член 30

Нищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано като пре-
доставящо право на дадена държава, група или лице да се занима-
ват с каквато и да е деи� ност или да извършват деи� ствия, насочени 
към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея.

Международен Пакт за икономически, социални и 
културни права1

ЧАСТ I

Член 1

1. Всички народи имат право на самоопределение. По силата на 
това право те свободно определят своето политическо положение и 
свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно 
развитие.

2. За постигане на своите цели всички народи могат свободно 
да разполагат с природните си богатства и източници при усло-
вие, че не се накърняват задълженията, произтичащи от между-
народното икономическо сътрудничество, почиващо на принципа 
на взаимната изгода и международното право. В никакъв случаи�  
един народ не може да бъде лишен от собствените му средства за 
съществуване.

3. Държавите страни по този пакт, в това число и онези, носещи 
отговорност за управлението на несамоуправляващите се терито-
рии и териториите под попечителство, са задължени да насърча-
ват осъществяването на правото на самоопределение и да зачитат 
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това право в съгласие с разпоредбите на Устава на Организацията 
на обединените нации.

ЧАСТ II

Член 2

1. Всяка държава страна по този пакт, се задължава да деи� ст-
ва със свои сили или чрез международна помощ и сътрудничество, 
главно в икономическата и техническата област съобразно макси-
малните си възможности, за да осигури постепенно пълното осъ-
ществяване на признатите в този пакт права с всички подходящи 
средства, включително приемането и на законодателни мерки.

2. Държавите страни по този пакт, се задължават да осигурят 
упражняването на провъзгласените в този пакт права без каквато 
и да е дискриминация, основаваща се на раса, цвят на кожата, пол, 
език, религия, политически и други убеждения, народностен или 
социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви дру-
ги признаци.

3. Развиващите се страни, държеи� ки сметка за правата на чо-
века и за интересите на своето народно стопанство, могат да опре-
делят до каква степен ще гарантират на лицата, които не са техни 
граждани, признатите в този пакт икономически права.

Член 3

Държавите страни по този пакт, се задължават да гарантират 
равни права на мъжете и жените при ползването на всички иконо-
мически, социални и културни права, предвидени в този пакт.

Член 4

Държавите страни по този пакт, признават, че при ползването 
на правата, предоставени от държавата съгласно този пакт, същата 
държава може да налага на тези права само такива ограничения, 
които са предвидени със закон и то дотолкова, доколкото това е 
съвместимо с естеството на тези права и единствено с цел да се по-
ощри общото благоденствие в едно демократично общество.

Член 5

1. Никоя разпоредба на този пакт не може да бъде тълкувана 
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като даваща право на дадена държава, отделна група или лице да се 
занимава с деи� ност или да извършва деи� ствия, насочени към отне-
мане на някои от правата или свободите, признати в този пакт, или 
тяхното ограничаване в поголяма степен, отколкото е предвидено 
в този пакт.

2. Не се допуска никакво ограничаване или отнемане на основ-
ните права на човека, признати или съществуващи в отделна стра-
на по силата на закони, конвенции, правила или обичаи, под пре-
текст, че този пакт не признава подобни права или ги признава в 
помалка степен.

ЧАСТ III

Член 6

1. Държавите страни по този пакт, признават правото на труд, 
което включва правото на всеки човек да има възможността да из-
карва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет и ще взе-
мат съответни мерки за защита на това право.

2. Мерките, които всяка държава страна по този пакт, ще взе-
ма за пълното осъществяване на това право, трябва да включват 
техническо и професионално насочване и обучение, изготвянето 
на програми, на политика и на методи, позволяващи да се осигури 
непрекъснато икономическо, социално и културно развитие, пълна 
и продуктивна заетост при условия, гарантиращи основните поли-
тически и икономически свободи на индивида.

Член 7

Държавите страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице да се ползва от справедливи и благоприятни условия на труд, 
които да му осигурят поспециално:

a) такова възнаграждение, което да обезпечи на всички работе-
щи като минимум:

i) справедлива заплата и еднакво възнаграждение за рав-
ностои� на работа без никакво различие, като особено на жените се 
гарантират работни условия, не полоши от тези на мъжете и за ра-
вен труд равна заплата;

ii) сносен живот за тях и семеи� ствата им съгласно разпоредбите 
на този пакт;
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b) безопасни и здравословни условия на труд;
c) еднаква ВЪЗМОЖНОСТ за всекиго да бъде повишаван в своя-

та работа в съответна повисока категория по никакви други съо-
бражения освен по старшинство и компетентност;

d) почивка, отдих и разумно ограничаване на работното време и 
периодически платен отпуск, както и възнаграждение за празнич-
ните дни.

Член 8

1. Държавите страни по този пакт, се задължават да осигурят:
a) правото на всяко лице да образува профсъюзи и да членува 

в профсъюз по свои�  избор за подпомагане и защита на икономи-
ческите си и социалните си интереси при единствено условие да 
спазва правилника на съответната организация. Никакви ограни-
чения не могат да се налагат върху упражняването на това право 
с изключение на тези, предвидени в закона и необходими в едно 
демократично общество в интерес на националната сигурност или 
обществения ред или за защита на правата и свободите на другите;

b) правото на профсъюзите да основават национални федера-
ции и правото на последните да образуват или да влизат в между-
народни профсъюзни организации;

c) правото на профсъюзите да развиват свободно своята деи� -
ност без всякакви ограничения освен тези, предвидени от закона 
и необходими в едно демократично общество в интерес на нацио-
налната сигурност или обществения ред или за защита на правата 
и свободите на другите;

d) правото на стачка, упражнявано съгласно законите на всяка 
страна.

2. Този член не възпрепятства налагането на законни ограниче-
ния върху упражняването на тези права от членовете на въоръже-
ните сили, на полицията или на държавната администрация.

3. Никоя разпоредба на този член не дава право на държавите 
страни по Конвенцията на Международната организация на труда 
от 1948 г. относно профсъюзната свобода и защита на правото на 
организиране, да вземат законодателни мерки, които биха накър-
нили, или пък да прилагат закона по начин, кои� то би накърнил га-
ранциите, предвидени в същата конвенция.
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Член 9

Държавите страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице на социална сигурност, включително и на обществени оси-
гуровки.

Член 10

Държавите страни по този пакт, признават, че:
1. На семеи� ството, което е естествената и основната клетка на 

обществото, трябва да се окаже възможно наи� пълна защита и по-
мощ, особено за създаването му и докато то е отговорно за грижата, 
възпитанието и издръжката на децата. Бракът трябва да се сключ-
ва при свободно изразено съгласие на бъдещите съпрузи.

2. Особена защита трябва да се оказва на маи� ките през разумен 
период от време преди и след раждане. По време на този период на 
работещите маи� ки трябва да се дава платен отпуск или отпуск със 
съответна компенсация от общественото осигуряване.

3. Трябва да се вземат специални мерки за защита и подпомага-
не на всички деца и младежи без каквато и да е дискриминация, ос-
новаваща се на произход или на други признаци. Децата и младежи-
те трябва да бъдат защитени от икономическа и социална експлоа-
тация. Наемането им на работа, вредна за техния морал или здраве 
или опасна за живота им или която може да спъне нормалното им 
развитие, трябва да се наказва от закона. Държавите трябва да ус-
тановят също така пределни възрасти, под които платеното наема-
не на детския труд да е забранено и наказуемо от закона.

Член 11

1. Държавите страни по този пакт, признават на всяко лице и се-
меи� ството му правото на задоволително жизнено равнище, включ-
ващо достатъчно храна, облекло и жилище, както и на непрекъс-
нато подобряване условията на живот. Държавите страни по този 
пакт, ще вземат съответни мерки, за да осигурят осъществяването 
на това право, като признават в тази насока важното значение на 
международното сътрудничество, почиващо на свободно изразено 
съгласие.

2. Държавите страни по този пакт, като признават основното 
право на всеки човек да бъде защитен от глад, ще предприемат ин-
дивидуално и по пътя на международното сътрудничество необхо-
димите мерки, включително конкретни програми:
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a) за подобряване методите на производството, съхраняване-
то и разпределението на хранителните продукти чрез пълното 
използване на техническите и научните знания, чрез разпростра-
няването на знания за принципите на хранене и чрез развитието 
или реорганизацията на аграрните системи по такъв начин, че да се 
постигне наи� ефикасно разработване и използване на природните 
източници;

b) за осигуряване на справедливо разпределение на световните 
хранителни запаси с оглед на нуждите, като се имат предвид про-
блемите както на странитевносителки, така и на странитеизноси-
телки на хранителни продукти.

Член 12

1. Държавите страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице да постигне възможно наи� добро състояние на физическо и ду-
шевно здраве.

2. Мерките, които държавите страни по този пакт, ще вземат, за 
да се осъществи напълно това право, трябва да включват и мерки-
те, необходими за:

a) намаляване броя на мъртвородените деца и детската смърт-
ност, както и за здравословното развитие на детето;

b) всестранното подобряване хигиената на околната среда и 
промишлената хигиена;

c) предотвратяването и лекуването на епидемичните, ендемич-
ните, професионалните и други заболявания, както и борбата с тях;

d) създаването на условия, които да осигурят на всички меди-
цинска помощ и медицинско обслужване в случаи�  на болест.

Член 13

1. Държавите страни по този пакт, признават на всяко лице пра-
вото на образование. Те приемат, че образованието трябва да бъде 
насочено към пълното развитие на човешката личност и на съз-
нанието за неи� ното достои� нство, както и да засили зачитането на 
човешките права и основни свободи. Те приемат освен това, че об-
разованието трябва да дава възможност на всички лица да играят 
полезна роля в едно свободно общество, да насърчава разбирател-
ството, търпимостта и приятелството между всички народи и всич-
ки расови, етнически и религиозни групи и да подпомага деи� ността 
на Организацията на обединените нации за поддържането на мира.
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2. Държавите страни по този пакт, признават, че за да се постиг-
не пълното осъществяване на това право:

a) основното образование трябва да бъде задължително, без-
платно и достъпно за всички;

b) средното образование в различните му форми, включително 
техническото и професионалното образование, трябва да се напра-
ви общодостъпно с всички подходящи средства и поспециално с по-
степенното въвеждане на безплатното образование;

c) висшето образование трябва да се направи достъпно за всич-
ки на равноправна основа, според способностите на всеки чрез 
всички подходящи средства и поспециално чрез постепенно и все 
пошироко въвеждане на безплатното обучение;

d) елементарното образование трябва да се насърчава или за-
силва, доколкото е възможно, за онези лица, които не са получили 
или не са завършили пълния курс на своето основно образование;

e) трябва да се осъществява активно развитието на училищната 
мрежа на всички степени, установяването на задоволителна систе-
ма за отпускане на стипендии, както и непрекъснато да се подобря-
ват материалните условия на преподавателския персонал.

3. Държавите страни по този пакт, се задължават да зачитат сво-
бодата на родителите и в съответните случаи на законните настои� -
ници, да избират за своите деца училища извън тези, създадени от 
официалните власти, но които са съобразени с минимума образо-
вателни изисквания, установени или одобрени от държавата, и да 
осигуряват религиозното и моралното възпитание на своите деца 
съобразно собствените си убеждения.

4. Никоя разпоредба на този член не трябва да се тълкува като 
ограничаваща свободата на отделни лица и юридически личности 
да създават и ръководят учебни заведения при условие, че се спаз-
ват принципите, изложени в точка 1 на този член, и че образова-
нието, давано в тези заведения, съответства на минималните нор-
ми, установени от държавата.

Член 14

Всяка държава страна по този пакт, която в момента, в кои� то 
става страна по него, не е осигурила задължително и безплатно ос-
новно образование в метрополията или в териториите под неи� на 
юрисдикция, се задължава в срок от две години да състави и при-
еме подробен план за необходимите мерки за постепенното осъ-
ществяване на принципа на задължително и безплатно за всички 
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основно образование в разумен срок от няколко години, определен 
в този план.

Член 15

1. Държавите страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице:

a) да участва в културния живот;
b) да се ползва от научния прогрес и приложението му;
i) да се ползва от защитата на моралните и материалните инте-

реси, произтичащи от всякакво научно, литературно или художест-
вено произведение, чии� то автор е то.

2. Мерките които държавите страни по този пакт, ще вземат, 
за да осигурят пълното осъществяване на това право, трябва да 
включват и такива, необходими за запазването, развитието и раз-
пространяването на науката и културата.

3. Държавите страни по този пакт, се задължават да зачитат сво-
бодата, необходима за научноизследователска работа и творческа 
деи� ност.

4. Държавите страни по този пакт, признават ползата, която 
може да се извлече от насърчаването и развитието на международ-
ни контакти и сътрудничество в областта на науката и културата.

ЧАСТ IV

Член 16

1. Държавите страни по този пакт, се задължават да представят 
съгласно разпоредбите на тази част от пакта доклади за мерките, 
които са взели, и за постигнатия напредък за осигуряване на при-
знатите от пакта права.

2. a) всички доклади се изпращат на Генералния секретар на Ор-
ганизацията на обединените нации, кои� то препраща препис от тях 
на Икономическия и социалнен съвет за разглеждане съгласно раз-
поредбите на този пакт.

b) генералният секретар на Организацията на обединените на-
ции препраща също и на специализираните организации преписи 
от докладите или от съответни техни части, представени от държа-
вите страни по този пакт, членки и на тези специализирани органи-
зации, дотолкова доколкото тези доклади или части от тях засягат 
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въпроси от компетенцията на споменатите организации съгласно 
техните устави.

Член 17

1. Държавите страни по този пакт, представят своите доклади 
на етапи съгласно програма, изработена от Икономическия и социа-
лен съвет, в срок от една година от влизането в сила на този пакт 
след консултация с държавите страни по пакта, и заинтересуваните 
специализирани организации.

2. Докладите могат да посочват факторите и трудностите, вли-
яещи върху степента на изпълнение на задълженията по този пакт.

3. Ако информация по същия въпрос е била вече изпратена на 
Организацията на обединените нации или на някоя специализира-
на организация от държава страна по този пакт, не е необходимо да 
се възпроизвежда тази информация, а е достатъчно да се направи 
точно позоваване на изпратената информация.

Член 18

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Устава на Ор-
ганизацията на обединените нации в областта на правата на човека 
и на основните свободи, Икономическият и социален съвет може да 
сключва споразумения със специализираните организации с оглед 
те да му представят доклади за напредъка, постигнат при прилага-
не разпоредбите на този пакт, влизащи в обсега на тяхната деи� ност. 
Тези доклади могат да включват данни за решенията и препоръки-
те във връзка с това прилагане, приети от компетентните им орга-
ни.

Член 19

Икономическият и социален съвет може да препраща на Коми-
сията по правата на човека за проучване и препоръки от общ харак-
тер или, ако е необходимо, за сведение докладите относно правата 
на човека, представени от държавите съгласно членове 16 и 17, и 
тези относно правата на човека, представени от специализираните 
организации съгласно член 18.

Член 20

Държавите страни по този пакт, и заинтересуваните специа-
лизирани организации могат да представят бележки на Иконо-
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мическия и социален съвет по всяка препоръка от общ характер, 
направена по силата на член 19, или по всяко позоваване на по-
добна препоръка от общ характер и в доклад на Комисията по 
правата на човека, или във всеки документ, споменат във въпрос-
ния доклад.

Член 21

Икономическият и социален съвет може да представя от вре-
ме на време на Общото събрание доклади, съдържащи препоръки 
от общ характер, и резюме на получените сведения от държавите 
страни по този пакт, и от специализираните организации относно 
взетите мерки и постигнатия напредък при осъществяването на 
всеобщо зачитане на правата, признати в този пакт.

Член 22

Икономическият и социален съвет може да привлича внима-
нието на други органи на Организацията на обединените нации, 
на техните спомагателни органи и на заинтересуваните специа-
лизирани организации, занимаващи се с оказване на техническа 
помощ, върху всякакви въпроси, повдигнати в докладите, споме-
нати в тази част на този пакт, които биха помогнали тези органи 
да се произнесат, всеки в рамките на своята компетентност, относ-
но целесъобразността на международните мерки, които биха мог-
ли да допринесат за ефикасното и постепенното осъществяване 
на този пакт.

Член 23

Държавите страни по този пакт, приемат, че международните 
мерки за осъществяване на правата, признати в този пакт, включ-
ват такива средства като сключването на конвенции, приемането 
на препоръки, оказването на техническа помощ и провеждането на 
регионални технически съвещания за консултиране и проучване, 
организирани съвместно със заинтересуваните правителства.

Член 24

Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като на-
кърняваща разпоредбите на Устава на Организацията на обедине-
ните нации и на уставите на специализираните организации, които 
определят съответните отговорности на различните органи на Ор-
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ганизацията на обединените нации и на специализираните органи-
зации по въпросите, предмет на този пакт.

Член 25

Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като на-
кърняваща присъщото на всички народи право да се ползват и да 
оползотворяват напълно и свободно своите природни богатства и 
източници.

ЧАСТ V

Член 26

1. Този пакт е открит за подписване от всяка държавачленка 
на Организацията на обединените нации, или членка на някоя от 
неи� ните специализирани организации, от всяка държава страна по 
Статута на Международния съд, и от всяка друга държава, покане-
на от Общото събрание на Организацията на обединените нации да 
стане страна по този пакт.

2. Този пакт подлежи на ратификация. Ратификационните доку-
менти се депозират при Генералния секретар на Организацията на 
обединените нации.

3. Този пакт е открит за присъединяване на всяка държава, по-
сочена в точка 1 на този член.

4. Присъединяването се извършва чрез депозиране на документ 
за присъединяване при Генералния секретар на Организацията на 
обединените нации.

5. Генералният секретар на Организацията на обединените на-
ции уведомява всички държави, които са подписали този пакт или 
са се присъединили към него, за депозирането на всеки документ 
за ратификация или присъединяване.

Член 27

1. Този пакт ще влезе в сила три месеца след датата на депози-
ране при Генералния секретар на Организацията на обединените 
нации на тридесет и петия документ за ратификация или за присъ-
единяване.

2. За всяка държава, която ратифицира този пакт или се присъ-
едини към него след депозирането на тридесет и петия документ 
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за ратификация или за присъединяване, този пакт влиза в сила три 
месеца след датата на депозиране от тази държава на документа и�  
за ратификация или за присъединяване.

Член 28

Разпоредбите на този пакт се разпростират върху всички части 
на федералните държави без никакви ограничения и изключения.

Член 29

1. Всяка държава страна по този пакт, може да предложи по-
правка и да я изпрати до Генералния секретар на Организацията на 
обединените нации. Генералният секретар препраща всички пред-
ложения за поправки на държавите страни по този пакт, с искане 
да го уведомят дали желаят да се свика конференция на държавите 
страни за разглеждане и гласуване на тези предложения. Ако наи� -
малко една трета от държавите страни са за свикването на така-
ва конференция, Генералният секретар свиква конференцията под 
егидата на Организацията на обединените нации. Всяка поправка, 
приета с мнозинство от присъствалите и гласували на конференци-
ята държави страни, се представя за одобрение от Общото събра-
ние на Организацията на обединените нации.

2. Поправките влизат в сила, след като се одобрят от Общото 
събрание на Организацията на обединените нации и се приемат с 
мнозинство от две трети от държавите страни по този пакт, съглас-
но съответните им конституционни правила.

3. Когато поправките влязат в сила, те са задължителни за дър-
жавите страни, които са ги приели, като другите държави страни 
остават обвързани от разпоредбите на този пакт и от всяка пре-
дишна поправка, която те са приели.

Член 30

Независимо от уведомяванията, направени съгласно точка 5 на 
член 26, Генералният секретар на Организацията на обединените 
нации уведомява всички държави, посочени в точка 1 на същия 
член, за следното:

a) подписванията, ратификациите и присъединяванията съ-
гласно член 26;

b) датата на влизане в сила на този пакт съгласно член 27 и да-
тата на влизане в сила на поправките съгласно член 29.



 Международен Пакт за икономически, социални и културни права 331

Член 31

1. Този пакт, чии� то англии� ски, испански, китаи� ски, руски и 
френски текст имат еднаква сила, се депозира в архивите на Орга-
низацията на обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на обединените на-
ции изпраща заверени копия на този пакт на всички държави, по-
сочени в член 26.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномоще-
ни от техните правителства, подписаха този пакт, открит за подпис-
ване в Ню И� орк на 19 декември 1966 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И 
КУЛТУРНИ ПРАВА

Преамбюл

Държавите – страни по този пакт, вземаи� ки под внимание, че 
съгласно принципите, провъзгласени от Устава на Организацията 
на Обединените нации, признаването на достои� нството, присъщо 
на всички членове на човешкото общество, и на равните им и неот-
меними права съставлява основата на свободата, справедливостта 
и мира в света, признаваи� ки, че тези права произтичат от достои� н-
ството, присъщо на човешката личност, признаваи� ки, че съгласно 
Универсалната декларация за правата на човека идеалът на свобод-
ните човешки същества, освободени от чувството на страх и неза-
плашвани от мизерия, може да се осъществи само ако се създадат 
условия, при които всеки може да се ползува от своите икономиче-
ски, социални и културни права, както и от гражданските си и по-
литическите права, имаи� ки пред вид задължението на държавите 
по силата на Устава на Организацията на Обединените нации да по-
ощряват всеобщото и деи� ствителното зачитане на правата и свобо-
дите на човека, вземаи� ки пред вид обстоятелството, че индивидът 
има задължения спрямо другите индивиди и спрямо обществото, 
към което принадлежи, и е длъжен да се стреми към насърчаването 
и зачитането на правата, признати в този пакт, постигнаха съгласие 
по следните членове:
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Част първа.

Член 1

1. Всички народи имат право на самоопределение. По силата на 
това право те свободно определят своето политическо положение и 
свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно 
развитие.

2. За постигане на своите цели всички народи могат свободно 
да разполагат с природните си богатства и източници при условие, 
че не се накърняват задълженията, произтичащи от международ-
ното икономическо сътрудничество, почиващо на принципа на вза-
имната изгода и международното право. В никакъв случаи�  един на-
род не може да бъде лишен от собствените му средства за същест-
вуване.

3. Държавите – страни по този пакт, в това число и онези, носе-
щи отговорност за управлението на несамоуправляващите се тери-
тории и териториите под попечителство, са задължени да насърча-
ват осъществяването на правото на самоопределение и да зачитат 
това право в съгласие с разпоредбите на Устава на Организацията 
на Обединените нации.

Част втора.

Член 2

1. Всяка държава – страна по този пакт, се задължава да деи� ст-
вува със свои сили или чрез международна помощ и сътрудничест-
во, главно в икономическата и техническата област, съобразно мак-
сималните си възможности, за да осигури постепенно пълното осъ-
ществяване на признатите в този пакт права с всички подходящи 
средства, включително приемането и на законодателни мерки.

2. Държавите – страни по този пакт, се задължават да осигурят 
упражняването на провъзгласените в този пакт права без каквато 
и да е дискриминация, основаваща се на раса, цвят на кожата, пол, 
език, религия, политически и други убеждения, народностен или 
социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви дру-
ги признаци.

3. Развиващите се страни, държеи� ки сметка за правата на чо-
века и за интересите на своето народно стопанство, могат да опре-
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делят до каква степен ще гарантират на лицата, които не са техни 
граждани, признатите в този пакт икономически права.

Член 3

Държавите – страни по този пакт, се задължават да гарантират 
равни права на мъжете и жените при ползуването на всички иконо-
мически, социални и културни права, предвидени в този пакт.

Член 4

Държавите – страни по този пакт, признават, че при ползуването 
на правата, предоставени от държавата съгласно този пакт, същата 
държава може да налага на тези права само такива ограничения, 
които са предвидени със закон, които са предвидени със закон, и то 
дотолкова, доколкото това е съвместимо с естеството на тези права 
и единствено с цел да се поощри общото благоденствие в едно де-
мократично общество.

Член 5

1. Никоя разпоредба на този пакт не може да бъде тълкувана 
като даваща право на дадена държава, отделна група или лице да се 
занимава с деи� ност или да извършва деи� ствия, насочени към отне-
мане на някои от правата или свободите, признати в този пакт, или 
тяхното ограничаване в по-голяма степен, отколкото е предвидено 
в този пакт.

2. Не се допуска никакво ограничаване или отнемане на основ-
ните права на човека, признати или съществуващи в отделна стра-
на по силата на закони, конвенции, правила или обичаи, под пре-
текст, че този пакт не признава подобни права или ги признава в 
по-малка степен.

Част трета.

Член 6

1. Държавите – страни по този пакт, признават правото на труд, 
което включва правото на всеки човек да има възможността да из-
карва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет, и ще 
вземат съответни мерки за защита на това право.

2. Мерките, които всяка държава – страна по този пакт, ще взе-
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ма за пълното осъществяване на това право, трябва да включват 
техническо и професионално насочване и обучение, изготвянето 
на програми, на политика и на методи, позволяващи да се осигури 
непрекъснато икономическо, социално и културно развитие, пълна 
и продуктивна заетост при условия, гарантиращи основните поли-
тически и икономически свободи на индивида.

Член 7

Държавите – страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице да се ползува от справедливи и благоприятни условия на труд, 
които да му осигурят по-специално:

а) такова възнаграждение, което да обезпечи на всички работ-
ници като минимум:

i) справедлива заплата и еднакво възнаграждение за равностои� -
на работа без никакво различие, като особено на жените се гаран-
тират работни условия, не по-лоши от тези на мъжете, и за равен 
труд – равна заплата;

ii) сносен живот за тях и семеи� ствата им съгласно разпоредбите 
на този пакт;

b) безопасни и здравословни условия на труда;
с) еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята 

работа в съответна по-висока категория по никакви други съобра-
жения освен по старшинство и компетентност;

d) почивка, отдих и разумно ограничаване на работното време и 
периодически платен отпуск, както и възнаграждение за празнич-
ните дни.

Член 8

1. Държавите – страни по този пакт, се задължават да осигурят:
а) правото на всяко лице да образува профсъюзи и да членува 

в профсъюз по свои�  избор за подпомагане и защита на икономи-
ческите си и социалните си интереси при единствено условие да 
спазва правилника на съответната организация. Никакви ограни-
чения не могат да се налагат върху упражняването на това право, 
с изключение на тези, предвидени в закона и необходими в едно 
демократично общество в интереса на националната сигурност 
или обществения ред или за защита на правата и свободите на 
другите;

b) правото на профсъюзите да основават национални федера-
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ции и правото на последните да образуват или да влизат в между-
народни профсъюзни организации;

с) правото на профсъюзите да развиват свободно своята деи� -
ност без всякакви ограничения освен тези, предвидени от закона 
и необходими в едно демократично общество в интереса на нацио-
налната сигурност или обществения ред или за защита на правата 
и свободите на другите;

d) правото на стачка, упражнявано съгласно законите на всяка 
страна.

2. Този член не възпрепятствува налагането на законни ограни-
чения върху упражняването на тези права от членовете на въоръ-
жените сили, на полицията или на държавната администрация.

3. Никоя разпоредба на този член не дава право на държавите – 
страни по Конвенцията на Международната организация на труда 
от 1948 г. относно профсъюзната свобода и защита на правото на 
организиране, да вземат законодателни мерки, които биха накър-
нили, или пък да прилагат закона по начин, кои� то би накърнил га-
ранциите, предвидени в същата конвенция.

Член 9

Държавите – страни по този пакт, признават правото на всяко 
лице на социална сигурност, включително и на обществени оси-
гуровки.

Член 10

Държавите – страни по този пакт, признават че:
1. На семеи� ството, което е естествената и основната клетка на 

обществото, трябва да се окаже възможно наи� -пълна защита и по-
мощ, особено за създаването му и докато то е отговорно за грижата, 
възпитанието и издръжката на децата. Бракът трябва да се сключ-
ва при свободно изразено съгласие на бъдещите съпрузи.

2. Особена защита трябва да се оказва на маи� ките през разумен 
период от време преди и след раждане. По време на този период на 
работещите маи� ки трябва да се дава платен отпуск или отпуск със 
съответна компенсация от общественото осигуряване.

3. Трябва да се вземат специални мерки за защита и подпома-
гане на всички деца и младежи, без каквато и да е дискриминация, 
основаваща се на произход или на други признаци. Децата и младе-
жите трябва да бъдат защитени от икономическа и социална екс-
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плоатация. Наемането им на работа, вредна за техния морал или 
здраве или опасна за живота им или която може да спъне нормал-
ното им развитие, трябва да се наказва от закона. Държавите тряб-
ва да установят също така пределни възрасти, под които платеното 
наемане на детския труд да е забранено и наказуемо от закона.

Член 11

1. Държавите – страни по този пакт, признават на всяко лице 
и семеи� ството му правото на задоволително жизнено равнище, 
включващо достатъчно храна, облекло и жилище, както и на непре-
къснато подобряване условията на живот. Държавите – страни по 
този пакт, ще вземат съответни мерки, за да осигурят осъществява-
нето на това право, като признават в тази насока важното значение 
на международното сътрудничество, почиващо на свободно изразе-
но съгласие.

2. Държавите – страни по този пакт, като признават основното 
право на всеки човек да бъде защитен от глад, ще предприемат ин-
дивидуално и по пътя на международното сътрудничество необхо-
димите мерки, включително конкретни програми:

а) за подобряване методите на производството, съхраняването 
и разпределението на хранителните продукти чрез пълното изпол-
зуване на техническите и научните знания, чрез разпространява-
нето на знания за принципите на хранене и чрез развитието или 
реорганизацията на аграрните системи по такъв начин, че да се по-
стигне наи� -ефикасно разработване и използуване на природните 
източници;

b) за осигуряване на справедливо разпределение на световните 
хранителни запаси с оглед на нуждите, като се имат пред вид про-
блемите както на страните – вносителки, така и на страните – изно-
сителки на хранителни продукти.

Член 12

1. Държавите – страни по този пакт, признават правото на вся-
ко лице да постигне възможно наи� -добро състояние на физическо 
и душевно здраве.

2. Мерките, които държавите – страни по този пакт, ще вземат, 
за да се осъществи напълно това право, трябва да включват и мер-
ките, необходими за:

а) намаляване броя на мъртвородените деца и детската смърт-
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ност, както и за здравословното развитие на детето;
b) всестранното подобряване хигиената на околната среда и 

промишлената хигиена;
с) предотвратяването и лекуването на епидемичните, ендемич-

ните, професионалните и други заболявания, както и борбата с тях;
d) създаването на условия, които да осигурят на всички меди-

цинска помощ и медицинско обслужване в случаи�  на болест.

Член 13

1. Държавите – страни по този пакт, признават на всяко лице 
правото на образование. Те приемат, че образованието трябва да 
бъде насочено към пълното развитие на човешката личност и на 
съзнанието за неи� ното достои� нство, както и да засили зачитането 
на човешките права и основни свободи. Те приемат освен това, че 
образованието трябва да дава възможност на всички лица да игра-
ят полезна роля в едно свободно общество, да насърчава разбира-
телството, търпимостта и приятелството между всички народи и 
всички расови, етнически и религиозни групи и да подпомага деи� -
ността на Организацията на Обединените нации за поддържането 
на мира.

2. Държавите – страни по този пакт, признават, че да се постиг-
не пълното осъществяване на това право:

а) основното образование трябва да бъде задължително, без-
платно и достъпно за всички;

b) средното образование в различните му форми, включително 
техническото и професионалното образование, трябва да се напра-
ви общодостъпно с всички подходящи средства и по-специално с 
постепенното въвеждане на безплатното образование;

с) висшето образование трябва да се направи достъпно за всич-
ки на равноправна основа, според способностите на всеки чрез 
всички подходящи средства и по-специално чрез постепенно и все 
по-широко въвеждане на безплатното обучение;

d) елементарното образование трябва да се насърчава или 
засилва доколкото е възможно за онези лица, които не са полу-
чили или не са завършили пълния курс на своето основно обра-
зование;

е) трябва да се осъществява активно развитието на училищната 
мрежа на всички степени, установяването на задоволителна систе-
ма за отпускане на стипендии, както и непрекъснато да се подобря-
ват материалните условия на преподавателския персонал.
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3. Държавите – страни по този пакт, се задължават да зачитат 
свободата на родителите и в съответните случаи на законните на-
стои� ници, да избират за своите деца училища извън тези, създаде-
ни от официалните власти, но които са съобразени с минимума об-
разователни изисквания, установени или одобрени от държавата, 
и да осигуряват религиозното и моралното възпитание на своите 
деца съобразно собствените си убеждения.

4. Никоя разпоредба на този член не трябва да се тълкува като 
ограничаваща свободата на отделни лица и юридически личности 
да създават и ръководят учебни заведения при условие, че се спаз-
ват принципите, изложени в точка 1 на този член, и че образование-
то, давано в тези заведения, съответствува на минималните норми, 
установени от държавата.

Член 14

Всяка държава – страна по този пакт, която в момента, в кои� то 
става страна по него, не е осигурила задължително и безплатно ос-
новно образование в метрополията или в териториите под неи� на 
юрисдикция, се задължава в срок от две години да състави и при-
еме подробен план за необходимите мерки за постепенното осъ-
ществяване на принципа на задължително и безплатно за всички 
основно образование в разумен срок от няколко години, определен 
в този план.

Член 15

1. Държавите – страни по този пакт, признават правото на вся-
ко лице:

а) да участвува в културния живот;
b) да се ползува от научния прогрес и приложението му;
с) да се ползува от защитата на моралните и материалните ин-

тереси, произтичащи от всякакво научно, литературно или худо-
жествено произведение, чии� то автор е то.

2. Мерките, които държавите – страни по този пакт, ще вземат, 
за да осигурят пълното осъществяване на това право, трябва да 
включват и такива, необходими за запазването, развитието и раз-
пространяването на науката и културата.

3. Държавите – страни по този пакт, се задължават да зачитат 
свободата, необходима за научноизследователска работа и творче-
ска деи� ност.
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4. Държавите – страни по този пакт, признават ползата, която 
може да се извлече от насърчаването и развитието на международ-
ни контакти и сътрудничество в областта на науката и културата.

Част четвърта.

Член 16

1. Държавите – страни по този пакт, се задължават да предста-
вят съгласно разпоредбите на тази част от пакта доклади за мер-
ките, които са взели, и за постигнатия напредък за осигуряване на 
признатите от пакта права.

2. а) всички доклади се изпращат на Генералния секретар на Ор-
ганизацията на Обединените нации, кои� то препраща препис от тях 
на Икономическия и социален съвет за разглеждане съгласно раз-
поредбите на този пакт;

b) Генералният секретар на Организацията на Обединените на-
ции препраща също и на специализираните организации преписи 
от докладите или от съответни техни части, представени от дър-
жавите – страни по този пакт, членки и на тези специализирани 
организации, дотолкова, доколкото тези доклади или части от тях 
засягат въпроси от компетенцията на споменатите организации 
съгласно техните устави.

Член 17

1. Държавите – страни по този пакт, представят своите докла-
ди на етапи съгласно програма, изработена от Икономическия и 
социален съвет в срок от една година от влизането в сила на този 
пакт след консултация с държавите – страни по пакта, и заинтере-
суваните специализирани организации.

2. Докладите могат да посочват факторите и трудностите, вли-
яещи върху степента на изпълнение на задълженията по този пакт.

3. Ако информация по същия въпрос е била вече изпратена на 
Организацията на Обединените нации или на някоя специализира-
на организация от държава – страна по този пакт, не е необходимо 
да се възпроизвежда тази информация, а е достатъчно да се напра-
ви точно позоваване на изпратената информация.
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Член 18

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Устава на Ор-
ганизацията на Обединените нации в областта на правата на човека 
и на основните свободи, Икономическият и социален съвет може да 
сключва споразумения със специализираните организации с оглед 
те да му представят доклади за напредъка, постигнат при прилага-
не разпоредбите на този пакт, влизащи в обсега на тяхната деи� ност. 
Тези доклади могат да включват данни за решенията и препоръки-
те във връзка с това прилагане, приети от компетентните им орга-
ни.

Член 19

Икономическият и социален съвет може да препраща на Коми-
сията по правата на човека за проучване и препоръки от общ харак-
тер или ако е необходимо за сведение, докладите относно правата 
на човека, представени от държавите съгласно членове 16 и 17, и 
тези относно правата на човека, представени от специализираните 
организации съгласно член 18.

Член 20

Държавите – страни по този пакт, и заинтересуваните специа-
лизирани организации могат да представят бележки на Икономи-
ческия и социален съвет по всяка препоръка от общ характер, на-
правена по силата на член 19, или по всяко позоваване на подобна 
препоръка от общ характер в доклад на Комисията по правата на 
човека или във всеки документ, споменат във въпросния доклад.

Член 21

Икономическият и социален съвет може да представя от вре-
ме на време на Общото събрание доклади, съдържащи препоръки 
от общ характер, и резюме на получените сведения от държавите 
– страни по този пакт, и от специализираните организации относ-
но взетите мерки и постигнатия напредък при осъществяването на 
всеобщо зачитане на правата, признати в този пакт.

Член 22

Икономическият и социален съвет може да привлича внима-
нието на други органи на Организацията на Обединените нации, на 
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техните спомагателни органи и на заинтересуваните специализи-
рани организации, занимаващи се с оказване на техническа помощ, 
върху всякакви въпроси, повдигнати в докладите, споменати в тази 
част на този пакт, които биха помогнали тези органи да се произ-
несат, всеки в рамките на своята компетентност, относно целесъо-
бразността на международните мерки, които биха могли да допри-
несат за ефикасното и постепенно осъществяване на този пакт.

Член 23

Държавите – страни по този пакт, приемат, че международните 
мерки за осъществяване на правата, признати в този пакт, включ-
ват такива средства като сключването на конвенции, приемането 
на препоръки, оказването на техническа помощ и провеждането на 
регионални съвещания и технически съвещания за консултиране и 
проучване, организирани съвместно със заинтересуваните прави-
телства.

Член 24

Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като на-
кърняваща разпоредбите на Устава на Организацията на Обедине-
ните нации и на уставите на специализираните организации, които 
определят съответните отговорности на различните органи на Ор-
ганизацията на Обединените нации и на специализираните орга-
низации по въпросите, предмет на този пакт.

Член 25

Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като на-
кърняваща присъщото на всички народи право да се ползуват и да 
оползотворяват напълно и свободно своите природни богатства и 
източници.

Част пета.

Член 26

1. Този пакт е открит за подписване от всяка държава – членка 
на Организацията на Обединените нации, или членка на някоя от 
неи� ните специализирани организации, от всяка държава – страна 
по Статута на Международния съд, и от всяка друга държава, пока-
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нена от Общото събрание на Организацията на Обединените нации 
да стане страна по този пакт.

2. Този пакт подлежи на ратификация. Ратификационните до-
кументи се депозират при Генералния секретар на Организацията 
на Обединените нации.

3. Този пакт е открит за присъединяване на всяка държава, по-
сочена в точка 1 на този член.

4. Присъединяването се извършва чрез депозиране на доку-
мент за присъединяване при Генералния секретар на Организация-
та на Обединените нации.

5. Генералният секретар на Организацията на Обединените на-
ции уведомява всички държави, които са подписали този пакт или 
са се присъединили към него, за депозирането на всеки документ 
за ратификация или присъединяване.

Член 27

1. Този пакт ще влезе в сила три месеца след датата на депози-
ране при Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации на тридесет и петия документ за ратификация или за присъ-
единяване.

2. За всяка държава, която ратифицира този пакт или се присъ-
единява към него след депозирането на тридесет и петия документ 
за ратификация или за присъединяване, този пакт влиза в сила три 
месеца след датата на депозиране от тази държава на документа и�  
за ратификация или за присъединяване.

Член 28

Разпоредбите на този пакт се разпростират върху всички части 
на федералните държави без никакви ограничения и изключения.

Член 29

1. Всяка държава – страна по този пакт, може да предложи по-
правка и да я изпрати до Генералния секретар на Организацията на 
Обединените нации. Генералният секретар препраща всички пред-
ложения за поправки на държавите – страни по този пакт, с искане 
да го уведомят дали желаят да се свика конференция на държави-
те – страни за разглеждане и гласуване на тези предложения. Ако 
наи� -малко една трета от държавите – страни са за свикването на 
такава конференция, Генералният секретар свиква конференци-



 Международен Пакт за икономически, социални и културни права 343

ята под егидата на Организацията на Обединените нации. Всяка 
поправка, приета с мнозинство от присъствувалите и гласували на 
конференцията държави – страни, се представя за одобрение от Об-
щото събрание на Организацията на Обединените нации.

2. Поправките влизат в сила, след като се одобрят от Общото 
събрание на Организацията на Обединените нации и приемат с 
мнозинство от две трети от държавите – страни по този пакт, съ-
гласно съответните им конституционни правила.

3. Когато поправките влязат в сила, те са задължителни за 
държавите – страни, които са ги приели, като другите държави – 
страни остават обвързани от разпоредбите на този пакт и от всяка 
по-раншна поправка, която те са приели.

Член 30

Независимо от уведомяванията, направени съгласно точка 5 на 
член 26, Генералният секретар на Организацията на Обединените 
нации уведомява всички държави, посочени в точка 1 на същия 
член, за следното:

а) подписванията, ратификациите и присъединяванията съ-
гласно член 26;

b) датата на влизане в сила на този пакт съгласно член 27 и да-
тата на влизане в сила на поправките съгласно член 29.

Член 31

1. Този пакт, чии� то англии� ски, испански, китаи� ски, руски и 
френски текстове имат еднаква сила, се депозира в архивите на Ор-
ганизацията на Обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените на-
ции изпраща заверени копия на този пакт на всички държави, посо-
чени в член 26.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномоще-
ни от техните правителства, подписаха този пакт, открит за подпис-
ване в Ню И� орк на 19 декември 1966 г.
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