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В  Университета като своеобразен център на дисидентски 
политически страсти радикалните промени настъпиха бързо, намерили 
израз в разнообразни политически метаморфози и хамелеонство. Особено 
след разпускането на Университетската партийна организация, когато 
масово заваляха захвърлени партийни билети. Колегията се превърна в 
силно политизирана общност. Взаимните нападки, обвиненията, 
разобличенията, битката за власт, събирането на подписи за уволнение на 
преподавателите, били на работа в партийни органи, лустрацията по 



унизителния „Закон Панев” се превърнаха в обичайно всекидневие. От 
фоайето пред Аулата бе свалена плочата на загиналите в 
антифашистката съпротива студенти и поставена плоча с имената на 
загиналите в резултат на суровите, но справедливи, присъди на Народния 
съд  университетски преподаватели. След  известно време съгласно 
решение на ректорското ръководство и тази плоча беше свалена (поради 
натрапващия се дисонанс на трите имена на професорите Б. Филов, 
министър-председател и регент, Ал. Станишев и Б. Йоцов – министри в 
правителството на Ив. Багрянов срещу десетките имена на загинали 
студенти-антифашисти). В  момента и двете плочи се намират в Музея на 
СУ. С една дума на мястото на „перестройката” настъпи „реставрацията”. 1

Особено неприятна стана модата под названието „нов прочит на 
историята”, на която според  И. Димитров „се поддаваха по-млади и 

1 „Ще започна с тезата за реставрацията на капитализма, развита в юбилейния брой 
на списание „Понеделник“. Там се казва, че „съвкупният резултат на прехода е 
реставрацията на капитализма в България. При това не на съвременния, а на 
дивия капитализъм на първоначалното натрупване на капитала. Сегашните 
български поколения живеят в условията на жестоко капиталистическо общество, 
което отгоре на всичко се намира в тежка финансова и икономическа криза”. Тази 
теза е слабо популярна в българското публично пространство. Няма да я прочетете у 
голямата част от авторите, пишещи за българския преход. Липсва в програмните 
документи на основните партии, включително и на основната лява партия БСП. В 
повечето случаи клишето, което се използва, е „преход към демокрация и пазарна 
икономика“. В  последната програма на БСП от 2008 г. никъде дори не се споменава за 
„реставрация на капитализма“, а се говори за „преход към плуралистично общество“ и 
за „преход от централно планирана към пазарно основана икономика“. Проданов, В. 
Особености на реставрацията на капитализма в България. Жарава, 15. 06. 2013. http://
nvkovachev.blogspot.bg/2013/06/blog-post_8562.html 
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политически ангажирани историци. Те именно свеждаха необходимия „нов 
прочит” до заместването на едни догми с други”2.

„Завръщането в историята” се оказа най-важната характеристика в 
поведението на българските „демократи” и се превърна в най-
катастрофалната характеристика на българския преход. Собственото им 
конституиране като „демократи” на всички етапи е на първо място именно 
чрез историята — те са против „бившите комунисти”, заявяват, че „никога 
няма да се съюзят с тях”, защото са гледани като представители на един 
тотално отхвърлен от тях период  в историята, който (според тях) трябва 

2 Димитров, И. Цит. съч., с. 563; „...30 години тая орда скверни олтара на народната 
памет, избожда очите на нашите икони, на нашите светци и първоучители, на 
нашите апостоли и революционери, пришива им думи и дела, които нито са 
казвали, нито вършили, и даже - обявява ги за автори на евроатлантизма, за 
основатели на ЕС и НАТО, едва ли не! И гъгне, и дудне маниакално, с една 
студенокръвна надменност, и трови обществото, и го разяжда, и го развращава, и 
повтаря до припадък едно и също, едно и също, едно и също: Турското робство е 
благоденствие, рахатлък под сянката на падишаха; Османската империя е мила и 
любезна, тя е И наша империя, а Истанбул е И наша столица; няма българи - 
българите са (сме!) най-чисти османлии; Батак е мит; Априлското въстание е 
стилистична фигура, изобретена от нашите историци, Възраждането - и то; Ботев е 
терорист, неговата публицистика предизвиква ужас и отвращение; Левски е 
детеубиец и лайно; граф Игнатиев обеси Апостола, а хаджи Иванчо - светъл 
пример; "Под игото" е националистически идиом; 3 март  1878 г. няма нищо общо с 
България; Русия не ни е освободила, а ни е поробила... И страдае, и се тръшка, и 
горко ридае таз орда, че не сме случили на освободители; че не храбрите 
американски рейнджъри или поне - английските лордове, а руските солдати 
наритаха тъй благотворната и любезнейша империя... 30 години продължава това. 30 
години - един безкраен атентат, един организиран, скъпоплатен терор срещу 
българската история, срещу българския народ, срещу българския дух и българската 
душа, срещу българското достолепие, срещу  българската държава. И особено - срещу 
българската памет и признателност към Русия. Името на Русия, самото съществуване 
на Русия, докарва иждивенците на "Америка за България" до неистов, неудържим 
изблик на Delirium rusofobicus, който, прочее, е тяхното естествено патологично 
състояние. И всеки, който не мисли като американските и неоосманистките 
стипендианти, е "путинист", "русофилитик", "рублояд", "ватник" и "боклук".” Из Дърева. 
В. Речта на президента. Поглед.инфо. 7. 03. 2017. http://pogled.info/avtorski/Velislava-
Dareva/rechta-na-prezidenta.83416
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да бъде изцяло заличен като бъде обявен за „престъпен”3. Заедно с Маркс 
и неговата идеология. Маркс умря след  1989 г., за да възкръсне отново в 

3  Проданов, В. Битките за миналото и академичната наука. Дигитална библиотека по 
архивистика и документалистика. Раздел  „Статии”. С., 2013, http://electronic-library.org/
articlers/Article%200201.html;
„Някога Оруел в своята антиутопия «1984» описва Биг Брадър, който постоянно 
пренаписва историята. Тази антиутопия днес се сбъдва, макар и в либерално-
демократичен вариант. В този вариант Биг Брадър е популярна телевизионна игра, 
а пренаписването на историята се превръща в постоянен процес. В  предходни 
периоди съществуват доминиращи в обществените възприятия и сред историците 
виждания за историята. Казано най-общо, историята се пише от победителите. Особено 
след войни и тежки политически кризи силите, които излизат на преден план или 
побеждават във войните и конфликтите, дават своята интерпретация на събитията… 
Непосредствено след 1989 г. имаше твърдения в българското публично пространство, 
че видите ли, досега българската история била идеологизирана и политизирана и сега 
ще се каже истината за нея. Политическите битки, които започнаха, бяха яростни 
битки за историята – започна се с «картата с черепите» и с огромното количество 
литература и текстове за това какво е било и каква е истината за по-близкото и 
далечното минало. Изобщо, началото на прехода бе съпроводено с лозунги за «цялата 
истина», «градът на истината», с утопичните представи, че най-после след време на 
времето на неистините идва «нашето време», в което наяве ще излязат всички 
«истини». Цялото символично пространство на страната — имена на улици, площади, 
паметни плочи бе променено, за да съответства на «истинските» величини и оценки на 
историята, каквато си я представяха активните участници в този процес. Реалностите 
се оказаха точно противоположните. Целият «преход» у нас бе белязан с 
пренаписване на истории — индивидуални и колективни. Едни факти изчезваха 
или бяха избутани назад, появяваха се други, имаше обстрелване с 
противоположни «истини» и «факти» за едни и същи събития в историята. И в 
момента може би няма нито един период от нашата история, за който да има 
единодушие между историци и в публичното пространство, в масовото съзнание — от 
датата на образуването на българската държава и етническия състав на българите, 
през характера на Възраждането, Априлското въстание, Освобождението на България, 
периода от Освобождението до 1944 г. и след това до 1989 г. Коренно различни са 
интерпретациите и привежданите данни за периода на така наречения преход, 
оценките за него, за това кой е спечелил и кой е загубил. При това всяка от партиите и 
политическите сили си имаше свои интерпретации за историята със свои данни, 
оценки, позиции. В  тези условия призиви от рода на «хайде да прочетем страницата 
от историята такава, каквато е, за да вървим на чисто напред», се оказват 
модернистки утопии. Тези страници се четат и ще се препрочитат по множество 
различни начини, защото самите четци участват в тяхното правене. Всичко това ражда 
борба за налагане на различни виждания за това какво е било...”, Пак там. 
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днешната глобализационна неолиберална криза4.

4 През 1989 г. Франсис Фукуяма обяви “краят на историята”, а там, където историята е 
свършила, няма място повече за една концепция, чието особено важно качество е 
историчността, идеята за движение на историята в определена посока, каквато е тази 
на Карл Маркс. Маркс остана назад вече в свършилата история, а тя бе свършила 
съвсем не там, където той очакваше да стане това. През 1990 г. преустанови живота си 
“Проблеми на мира и социализма” – издаваното на 28 езика в Прага ежемесечно 
списание на комунистическите и работнически партии. През 1991 г. спря да излиза 
“Marxism Today” – теоретическият орган на Британската комунистическа партия – 
списанието, водило преди това епична битка с идентифицирания от самия него 
феномен на нова вълна от прокапиталистическа идеология като “тачъризма”. 
“Тачъризмът” като че ли победи “Marxism Today”. Повечето от преименуваните и 
идеологически променили се комунистически партии в Източна Европа престанаxа 
да търсят своите корени в Маркс. В  БСП до 2002 г. години имаше идейно движение 
“Марксистка платформа”, но след това то изчезна. В началото на 1991 г. разговарях в 
коридора на СУ с директора на библиотеката му. Към нас се приближи достолепен 
професор и започва да му се кара защо още не е изxвърлил работите на Маркс и 
Енгелс от лавиците на университетската библиотека, защото “тровят съзнанието 
на студентите”... През 2012 г. Франсис Фукуяма излезе в списание “Форин ъфеърс” 
със статия “Бъдещето на историята”. Оказа се, че историята, с която Маркс 
трябваше да остане в миналото, не е свършила, а има дори бъдеще. Историята 
продължава и в бъдещето, а с нея и Маркс тогава не би следвало да остава, затрупан 
от развалините на миналото, а да бъде и част от бъдещето. През същата тази година 
Американската икономическа асоциация постави на своя календар на челно място 
фигурата на Карл Маркс. Нищо, че точно по това време у нас анонимното сдружение 
“Майки против насилието” разпространи в медиите искане за изxвърляне на бюста 
на Маркс от задния двор на УНСС, защото това бил “източник на тоталитаризма” и 
на какво ли още не. Нашите провинциални закъснели антикомунистически и 
антимарксистки талибани бяха изостанали със своето изстъпление с четвърт век и 
тотално се разминаваха с посоката на времето… На 25 март 2013 г. Майкъл Шуман 
излезе в списание "Тайм" със своята статия “Отмъщението на Маркс: как класовата 
борба оформя света”, преведена след  това на десетки езици. “Все още революцията 
на Маркс предстои да се материализира”, казва той. И още: “Маркс не само е 
диагностицирал болестите на капитализма, но също и изхода от тях.». Маркс се 
оказа не само в миналото и настоящето, Маркс ни гледа и от бъдещето. На 6 ноември 
2013 г. едно от двете най-популярни световни научни списания “Нейчър” публикува свое 
проучване на големите мислители на всички времена в различните области на науката, 
на основата на прилагане към тяx съвременните системи за наукометрични показатели, 
с които се измерват приноса на различните учени. Сравняват се 35 000 учени от всички 
направления на научното познание и всички времена, и се оказва, че Маркс е най-
влиятелният учен на всички времена. На 10 ноември 2013 г. във в. “Гардиън” се появи 
материал, озаглавен “Преподавателите по икономикс, обвинени, че не могат да се 
освободят от заблудите преди кризата”. Статията бе онагледена с голяма снимка на 
Маркс и в нея се разказва за конференция с икономисти в Лондон, организирана от 
британското министерство на финансите, за търсене на отговори на кризата. 



През 2005 г. бе създаден специален Институт за изследване на 
близкото минало, оглавен от проф. Ив. Знеполски, който, според него, се 
стреми да помогне на младите хора в България и на всеки четящ и 
любознателен гражданин да получат адекватно познание за отминалия 
период, наричан за по-емоционално въздействие „комунизъм” – 
несъществувал нито в СССР, нито в останалите държави на Източна 
Европа. Поредицата от издания, посветена на социалистическия период, е 
назована съвсем тенденциозно Минало несвършено поради внушението, 
че все още предстои продължителна борба за ликвидиране на неговите 



последици.5  Още от самото начало на реставрацията през 1990 г. се 

5 Изводът: Излизането от „черната приказка за комунизма” предстои е подзаглавие 
на Петко Тодоров по повод обнародването през 2013 г. на емблематичния сборник: 
„Българският комунизъм. Дебати и интерпретации”, който си заслужава усилията 
дори само заради полемичката между авторите и един от тях  – Александър Везенков 
(изд. „Рива”). Нагърбили се да отговорят на въпроса „Що е носталгия по социализма и 
има ли тя почва у нас”. Отговарят: Това е нещо адски гадно, но то има почва у нас. А 
Везенков а-ха да предаде четата. Настоява, че настолният антикомунизъм „се 
превръща в една черна приказка , която за мнозина носи вътрешно 
удовлетворение, но няма познавателна стойност”. Четата е от „Отворено 
общество”, Център за либерални стратегии и пр. тинк-танкове. Изтъкват, че не 
поканили по-ляво мислещи, което е разбираемо. Не гонят ли те Михаля? Не, най-
малкото, защото всеки напън да се саморазберем е от полза. И защото стигат до 
извода, че „историзация на българския комунизъм все още не се е състояла”. 
Тодоров, П. Обясняват носталгията по социализма. http://e-vestnik.bg/18068/obyasnyavat-
nostalgiyata-po-sotsializma/.
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създава цяла армия от различни НПО-та6 

6 „...За прилагането на неолибералистката идея, водеща до разяждане и заличаване на 
слабата национална държава, още от началото на 90-те години у нас е мобилизирана 
огромна армия „мозъчни тръстове”, „think tanks”, неправителствени организации (НПО), 
свързани с възникналия още през 70-те години либерален интернационал, организиран 
от Световната банка, Световната търговска организация, доминираните от 
неолиберализма Европейска комисия и ОИСР и др. организации, който разпространява 
с невероятна скорост продуктите на псевдонауката на неолибералната „демокрация”. 
Това започва чрез вкарване в страната и финансиране дейността на главния 
проводник на неолибералистките глобални цели по света, известният финансов 
спекулант Джордж Сорос. След като предава идеологическите си позиции БКП сама 
кани неговата Фондация „Отворено общество”(ОО). Още първото правителство на 
Андрей Луканов, един от  комунистическите автори на промяната, с Постановление 
№ 76 от 20 юли 1990 г. преотстъпва без срок помещения за ползване в НДК, 
финансира с 500 хил. лв. (при съотношение 2 към 1 за всеки щатски долар от 
основния дарител Джордж Сорос) и освобождава от данъци ОО. Световният 
финансов октопод Сорос е бил снабден от управляващите през първата половина 
на 90-те за ОО и с 42 млн. 100 хил. лв. от бюджета на страната, които отпадат при 
правителството на Жан Виденов. Това развитие води до предизвикване от страна 
на финансовия спекулант на голямата инфлация и падането кабинета на Виденов. 
Количеството мозъчни тръстове по света наброява няколко хиляди. В  България те са 
повече от няколко десетки и постоянно се роят. Българските мозъчни тръстове могат 
да бъдат охарактеризирани като един вид „невидима ръка“ на българския преход 
към ултралибералната опустошителна капиталистическа реалност. Самите те се 
представят за неправителствени организации с декларирана цел развитие на 
демокрацията, свободен пазар, гражданско общество, индивидуални права и т.н. и 
претендират да се занимават с научна дейност в областите на политиката, правото, 
социологията, икономиката, културата, етническите проблеми и малцинствата. 
Организират срещи и конференции, издават печатни материали, присъстват в медиите, 
лобират за прокарването на определени закони и самите те пишат законопроекти. Но 
те не представляват и не развиват гражданското общество, тъй като, нито 
инициативата за създаването им, нито проблемите с които те се занимават, 
възникват  и са повдигнати отдолу, от гражданите. Инициативата за създаването и 
дейността им се определят изцяло от техните спонсори по т. нар. проектен 
принцип, т.е. финансират се само угодни на спонсора теми и задачи, които нямат 
почти нищо общо с интересите на гражданите и са насочени към тяхното и на 
обществото изопачаване и деградиране. При липсата на българска почва за 
финансиране и на здрава идеология западните фондации лесно намират тук 
кандидати да получат пари, привилегии, пътувания в чужбина и „модерно” 
обучение, което всъщност означава индоктриниране и се заплаща с идеологическа 
вярност. 



и тинк-танкове7, призвани да осъществят 

7 Валутният спекулант Джордж Сорос с неговата фондация „Отворено общество” е 
може би най-известният  спонсор на мозъчни тръстове в света. Почти всички 
български мозъчни тръстове произлизат от „Отворено общество”. Другият главен 
спонсор е създадената през 1961 г. от Джон Кенеди USAID (United States Agency for 
International Development, Американска агенция за международно развитие). На 
нейния сайт пише, че е „независима агенция на федералното правителство, 
намираща се под цялостното ръководство на Държавния секретар”. Една от 
основните претенции на мозъчните тръстове е да са независими точно от 
държавата, а USAID е „независима”, но правителствена?! Мозъчните тръстове са 
независими от правителствата на страните, в които оперират, а идеолгически са 
зависими от правителството на САЩ. USAID е имала офис в София до 2008 година. 
Трябва дебело да се подчертае, че от доста страни в света Джордж Сорос е 
изгонен като финансов спекулант, подстрекател и подпалвач на междуетническо 
напрежение, а USAID – заради намеса във вътрешните работи съвсем наскоро от 
Руската федерация. Друга спонсорираща организация е NED (National Endowment for 
Democracy, Национална фондация за демокрация). На нейния интернет сайт се мъдри 
същото двусмислие „NED е частна фондация с идеална цел … Всяка година с 
финансиране от Конгреса [на САЩ] NED поддържа повече от 100 проекта на 
неправителствени организации … в повече от 90 страни.” NED е споменавана и като 
параван за операции на ЦРУ. Следват „Джърман Маршъл фонд на САЩ”, 
Фондациите „Форд”, „Рокфелер” , „Карнеги”, „Фрийдъм Хаус” и т.н. За последните 
няколко е характерно, че над половината членове в борда на настоятелите им 
принадлежи на частни корпорации, главно банки и консултантски фирми, като, 
случайно или не, винаги присъства представител на „Голдман Сакс”, „Ситигруп” или 
„Морган Стенли”. Финансиращите организации са не само от САЩ. Световната 
банка, Съветът на Европа, Европейската комисия, Програмата за развитие на ООН, 
фондации като „Фридрих  Науман” и „Конрад Аденауер” и дори фирми като „Тисен-
Круп”, пропагандиращи и утвърждаващи ценностите на неолибералния глобален 
пазар, също финансират неправителствени организации. Известно е, че 
Централноевропейският университет в Будапеща е творение на Сорос и е 
първообразът на Нов Български Университет  (НБУ). В  края на 90-те години 
Световната банка създава Глобалната мрежа за развитие (Global Development 
Network), към чието образуване има отношение и Иван Кръстев, основателят на 
един от най-важните български мозъчни тръстове, “Центърът  за либерални 
стратегии (ЦЛС)”. Първият мозъчен тръст в България възниква още през 1989 г., 
преди паметната дата 10 ноември, под името Център за изследване на 
демокрацията (ЦИД) (с основателя Огнян Шентов, с Георги Прохаски, Бойко Ноев, 
Владимир Йорданов, Александър Стоянов и др.). ЦИД се смята за майката на 
българските think tanks, а СДС е партията на почти всички български think tanks. 
Мозъчните тръстове са известни на широката общественост преди всичко с имената на 
хората си. Така, когато Иван Кръстев говори по телевизията, той се представя като 
политолог, а не като създател и шеф на мозъчния тръст Център за либерални 
стратегии (ЦЛС).



новата идеологична основа8 

8  За Иван Кръстев може да се каже, че е черният кардинал на българската 
промяна. Георги Ганев, Румен Аврамов, Деян Кюранов и Йонко Грозев също са от 
ЦЛС. Евгени Дайнов, преподавател в Нов български университет (НБУ), е 
основателят на Център за социални практики (ЦСП). От ЦСП е и социологът Васил 
Гарнизов, също преподавател в НБУ, бивш зам-министър на регионалното 
развитие. Огнян Минчев е основател на мозъчния тръст  Институт за регионални и 
международни изследвания (ИРМИ). Един от най-вредните за страната мозъчни 
тръстове е Институтът за пазарна икономика (ИПИ) с многобройни сътрудници. 
Негов основател е Красен Станчев - изпълнителен директор на ИПИ (1993 – януари 
2007); народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), 
председател на Комисията по околната среда, член на икономическата и правната 
комисия; член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 – 2001). 
А членовете на Съвета на ИПИ съвсем не са случайни хора: Левон Хампарцумян, 
Мартин Заимов, Калин Христов, Димитър Вучев. Други български мозъчни тръстове 
са Европейски институт (създател Николай Младенов, Владимир Кисьов, Любов 
Панайотова), Международен център за изучаване на малцинствата и 
междукултурните връзки (Иван Станчов и Антонина Желязкова), който „изследва” 
етническите и верските въпроси и има за цел пренаписване историята и 
преобразувне националната и културно-религиозната същност на нацията и 
страната ни, Фондация „Пайдея” (Георги Казаков, Мартин Заимов), Център за 
академични изследвания (Александър Кьосев, преподавател в СУ). В  групата на 
мозъчните тръстове попада и Институтът  за изследване на близкото 
миналото” (Ивайло Знеполски, преподавател в СУ, Димитър Паница). Развъдник на 
всички мозъчни тръстове е Институт „Отворено общество” – София (Георги 
Стойчев, Георги Ангелов, Стефан Попов). Много мощно, финансирано от Сорос, 
звено е НБУ с президент на административния съвет Богдан Богданов, по-късно с 
ректор Сергей Игнатов и експерти на прехода по социалните и етнически проблеми 
като Михаил Иванов, бивш съветник по малцинствените въпроси на президента 
Желю Желев, Антоний Тодоров, Евгения Иванова, Илона Томова, занимаваща се с 
циганското малцинство, Соня Хинкова, работеща по регионалната сигурност. 
Всички споменати до тук са десни, либерални и крайно десни идейни центрове. 
Към тази група може да бъде отнесен и Американският университет в Благоевград. 
В  мрежата след 2002 година се появяват и „леви” неправителствени организации. 
Такъв е Институтът за социална интеграция (Живко Георгиев, Юрий Асланов, 
Георги Стоименов, Сергей Станишев). Свидетелство, че те не разработват различни 
от неолибералните и неоконсервативни идеи, е дори това, че за него работят хора, 
като Антоний Тодров, работещ и в НБУ. Значителна част от сътрудниците на 
Института за Балканистика също работят в неолибералната мултикултурна линия в 
полза на Турция и САЩ, за преразглеждане българското минало, вменяване вина 
на българската нация за определени исторически събития, за разкрасяване 
същността, миналото на Османската империя и история. Сътрудници на този 
институт са „прочулите се” в най-последно време с приспособенческо отричане на 
турското владичество Йорданка Бибина, Кръстю Манчев, Дженгиз Хаков.



и контрол9 

9  В тази „кауза” са ангажирани историци и османисти и от СУ и НБ „Св. Кирил и 
Методий” като Христо Матанов, Михаил Груев, Евгени Радушев и др. Ангажирани са 
и определен брой издателства като „Вагабонд”, „Сиела”, а също, инцидентно 
макар, и Университетското издателство. Като част от мрежата към тази група 
следва да се добави и сп. „Либерален преглед” с главния му редактор Златко 
Енев, които са трибуна за тенденциозна антибългарска неолиберална 
мултикултуралистка пропаганда, но имат претенции за интелектуалност. Подбират 
си изключително автори-либерали, като например турския нобелист за литература 
Орхан Памук, който напоследък особено много се дискредитира като обслужващ 
глобалистките и ислямистки сили във войната в Сирия... Много голям брой български 
политици са минали през „Отворено общество” и мозъчните тръстове в България. 
Между тях са Александър Божков, Димитър Луджев, Красен Станчев, Николай 
Младенов, Сергей Игнатов, Мартин Димитров. Но, за да се запази образът им на 
„независими експерти”, основната маса политически дейци на мозъчните тръстове не 
навлизат в политиката... Последният им удар в тази посока е натискът на 
правителството на ГЕРБ срещу Софийския Университет и БАН, осъществяван от 
хора от Световната банка и НБУ... Контролирането на “демократичното” общество 
не се изчерпва с контролирането на правителствените решения и 
законодателството. Необходимо е да се контролира и общественото мнение, за да 
има пълна сигурност, че отдолу, от народа, така, както се очаква да възниква в 
демократично гражданско общество, няма да възникне неконтролирана идея. 
Затова експертите от мозъчните тръстове непрекъснато се появяват  в медиите. 
Медийната изява е една от целите им, която се отчита пред финансовите донори, 
пример са отчетите на ИПИ. Симбиозата между медии и мозъчни тръстове е доста 
тясна. Почти няма голям сериозен ежедневник, в който експертите да не публикуват. 
Изданията на Икономедия (Иво Прокопиев), „Дневник” и „Капитал”, са нещо като 
трибуна на мозъчните тръстове. Предавания като „Неделя 150” на БНР и 
„Панорама” на БНТ, а и доста други, са превзети от „експертите”, а предаване като 
„Големият избор” по БНТ с жури от  Николай Младенов и Мартин Димитров, беше 
тотален, напълно режисиран в естетиката на едновремешното приемане в 
комсомола медиен фарс. Сред популярните журналисти са Явор Дачков (гл. редактор 
на в.„Гласове“, една от „най-сините“ фигури в българската журналистика), Кирил 
Вълчев (Дарик Радио, про СДС), Николай Михайлов (психиатър, НБУ), Калин Манолов 
(издател и преподавател в НБУ), Лилия Колова (координатор на програми, ЦСП), Иво 
Инджев (журналист и блогър), Светлана Ломева (изп. дир. на Политическата академия 
за Югоизточна Европа), кметът на Кирково, Петър Живков (МБМД, социолог) и почти 
всички агенции за проучване общественото мнение.



на политическата10 

 

10  Тук не е възможно да не бъде споменато името на наглия и неграмотен 
икономист от екипа на НДСВ  Владимир Каролев, откровен пропагандатор на 
неолибералните идеи и политически манипулатор. Друга дейност на мозъчните 
тръстове е износът на информация. Авторката на много ценното детайлно и 
задълбочено изследване „Експертите на прехода” за дейността на тези 
организации в България Достена Лаверн, нарича мозъчните тръстове медиатори. 
От  една страна, те прокарват у нас чужди, най-често нежелани, идеи, които са в 
национална вреда, а от друга, изнасят доклади за състоянието на България. Но 
методологията им се спуска по мрежата отгоре, отвън. Става дума за такива 
помпозни параметри като степен на демократизация (параметър измислен и 
обявяван от фондация „Фрийдъм Хаус”), индекс за икономическа свобода 
(обявяван от мозъчния тръст „Фрейзър Институт” и рапортуван за България от 
ИПИ), индекс на бизнес климата, инвестиционния климат, корупцията и прочее. 
Мозъчните тръстове изготвят и доклади за частни корпорации и банки, които 
обмислят инвестиции в България. По този начин те си докарват и страничен доход, 
което също е повод да твърдят, че са независими. Фактът, че докладите на тези 
хора представят страната ни навън, включително пред потенциалните 
инвеститори, показва степента, в която България зависи от тях. След като към 
2000-та година Джордж Сорос официално изнася дейността си вън от България 
през първото десетилетие на новия век присъствието и значението му за 
политико-икономическия живот се увеличава изключително много при идването 
на власт на Бойко Борисов. Това става чрез политически маркетинг с преки 
извършители медиите и с най-активна намеса и подкрепа на САЩ и мълчаливото 
съгласие на ЕС. През 2002 г. е учредено сдружението „Глобална България”, 
своеобразен заговор, в основата на който са голямата банкерка и съжителка на 
Бойко Борисов – Цветелина Бориславова, свързана с „Отворено общество” чрез 
неговия шеф Георги Прохаски, който е председател на УС на нейната СИбанк, чрез 
личния ѝ съветник и партньор в банката Светослав Божилов, бивш член на УС на 
„Отворено общество”. Освен това чрез присъединяването на финансистите Левон 
Хампарцумян, шеф на Булбанк и активист на „синята” идея, Франк Бауер, шеф на 
Българо-американския инвестиционен фонд и директор на Българо-
американската кредитна банка, после станала собственост на Цветелина 
Бориславова, на популярните неолиберални лобисти Иван Кръстев, Красен 
Станчен и Огнян Шентов и четирима представители на най-едрия бизнес Валентин 
Златев, Сашо Дончев, Красимир Гергов, Иво Прокопиев (заради стратегическите им 
лични бизнес-интереси) и накрая на актуалния шеф  на „Отворено общество” – 
Стефан Попов.



промяна11.

11 Следващият етап е регистрирането в края на 2005 г. на фондация „Типинг пойнт” с 
учредители част от участниците в „Глобална България”, а именно, Цветелина 
Бориславова, Светослав Божилов, Иван Кръстев и вече покойният Александър 
Божков, връзките на когото с „Отворено общество” са обществена тайна и който е 
член на настоятелството на НБУ, креатура на „Отворено общество” и на Сорос. 
През 2008 г. се създава и тв канал, функционирал за кратко време с цел 
парламентарните избори през 2009 г., когато властта с мнозинство е спечелена от 
хората на Сорос. През 2011 г. Фондация “Отворено общество” и Сорос са наградени 
с 46 милиона лева субсидии от държавния бюджет. Според Иван Кръстев, най-
главният и най-деен „теоретик” на неолибералната „демокрация” у  нас, 
структурите на гражданското общество са най-подходящи и създават предимства 
за хоризонталните връзки, за изграждането на мрежови връзки и работа в 
мрежата, които най-добре се противопоставят на централизираните „тежки 
държавни институции” като правителство, държавен университет, които са 
склерозирали и функционират вертикално (йерархично). Достена Лаверн, доказва 
съвсем категорично, че неправителствените организации (НПО) са преди всичко 
„родени от мрежата” и са главно тези на фондацията на Джордж Сорос и на 
американската организация USAID. А „мрежата” представлява кулминация на 
реториката на Световната банка, идеолог на глобалната мрежа, славещ нейното 
създаване, като се стреми да убеди, че всички нейни think tanks и организации са 
автентични продукти на отделните национални познания и условия. Функциите на 
регионалните и международните мрежи имат  за цел да създават „коалиции за 
натиск”, да извършват трансфер на политически модели, както и да контролират 
действията и идеите на своите членове в името на една най-кардинална цел – 
глобалния пазар и глобализма. Може да се установи, че напоследък мрежата е 
преминала към нова стратегия – роене, създаване на множество нови организации 
с нови имена, чрез което да се намали директният състав на ОО, а мрежата да се 
раздели на множество организации, с нови имена и неопетнени с негативите на ОО 
организации, финансирани директно от ОО или пък през други дъщерни или 
дружески на ОО организации. Това явно се прави не без връзка с твърде лошия 
имидж на ОО в България, просто с цел по-дълбоко законспириране на мрежата, и 
вероятно, за умножаване на дейностите й. Както предполагат някои блогъри (Даниела 
Пенкова, Кои са говорителите на гражданското общество?), може да се каже, че 
неолибералните мозъчни тръстове контролират вече не само почти всички частни и 
държавни медии, но и т.нар. свободна преса. Блогове и сайтове на все по-често 
появяващите се „критици” на ситуацията в България често играят водеща роля в 
организацията на протестите. С други думи, отново са налагани среди, които да 
подменят дневния ред на обществото и да осигурят то да продължи да живе в 
мнима реалност, а обществото за пореден път да бъде измамено... Славкова, Е.-Б. 
Ето защо гражданското общество не е единно. 25. 03. 2013, http://www.blitz.bg/goreshtite-
novini/eto-zashcho-grazhdanskoto-obshchestvo-ne-e-edinno_news201693.html.

http://www.blitz.bg/goreshtite-novini/eto-zashcho-grazhdanskoto-obshchestvo-ne-e-edinno_news201693.html
http://www.blitz.bg/goreshtite-novini/eto-zashcho-grazhdanskoto-obshchestvo-ne-e-edinno_news201693.html
http://www.blitz.bg/goreshtite-novini/eto-zashcho-grazhdanskoto-obshchestvo-ne-e-edinno_news201693.html
http://www.blitz.bg/goreshtite-novini/eto-zashcho-grazhdanskoto-obshchestvo-ne-e-edinno_news201693.html


„...Днешна България става все по-непозната за нас, българите. Как 
да се започне описанието на нашето време, имате ли идеи? Има толкова 
теми – как бе убито образованието, как загина земеделието, как бе 
разрушена промишлеността, как бе ерозирана паметта... безчет теми…

- Да, има огромно количество теми, но както ви казах, една голяма 
част от тях са неофициално табу за финансиране и изследване. За тях 
изследователят няма да получи пари от европейските фондове, 
западни фондации, “Отворено общество” или Фонд “Научни 
изследвания” към МОН. Там има политически коректни теми. 
Университетските преподаватели тичат от университет на 
университет, за да четат лекции и такива изследвания за повечето от 
тях са лукс. Да не говорим за БАН, която е доведена съзнателно до 
кома и почти ликвидация, за да не може да реагира именно в тази 
посока. А и нашата интелигенция като общност, която генерира идеи и 
виждания е силно разбита, икономически декласирана, статусно 
маргинализирана и сега тепърва се събужда като от кома...”12. 

Да не говорим какво настъпва по време на националните празници. 
Дълбокото разединение, омразата, арогантността, фалшификациите и 

12 Из Интервю на Стоян ВЪЛЕВ за www.knigi-news.com



манипулациите тогава достигат върховни предели. Като пример може да 
бъде посочен поредният 3 март 2017 г. 13

13  „Писна ми в последните години да гледам едно и също около Трети март. Като 
наближи празникът, телевизиите и медиите започват да канят едни и същи познати 
физиономии, от които се знае, че ще произведат скандал. А тия хора, срамотно е да ги 
наречеш българи, все повече се самонавиват. Но чак така като тази година досега 
не е било. Защо трябваше от всички медии да текат глупостите на известния 
грантаджия Емил Джасим, иначе минаващ за учител по история... Къде му е 
мястото на Джасим, който нарича Левски комиксов герой, дори "л...но", чийто 
паметник в Карлово заблуждавал, че той е герой, който имал за домашен любимец 
лъв! Може да е за Карлуково такъв човек, но не е за пред деца. От "Да, България" 
всичките ли малоумници гласят за депутати? Един неоплют българин ни остана, и него 
яхнаха. Очевидно, целта е да се заличи националната памет и ако на тази територия 
остане някакво население, то да е сбирщина от аборигени диваци. Една и съща цел 
вече 26 години – от "османското присъствие" в учебниците, през "откровенията" на 
Джасим, до указанието към учителите, че Левски и Ботев имали лошо име, понеже 
се борили срещу законната власт. Във всички статии и архиви от Европа от XIX век 
ще намерите думите "турско робство", но от днешните официални слова в 
България няма да разберете нито от кого сме се освободили, нито кой ни е 
освободил. А да провреш през цензурата, че Русия е ляла кръвта си за нас, е направо 
геройство. Който успее, е агент на Путин. Една общинарка от ДСБ оня ден дотолкова 
изкрейзи от  споменаването на освободителите пред Руския паметник, че от бяс 
обяви и Трети март за Ден на Европа. А може да е от безгранично невежество. Все 
пак, към медиите –  Левски ви е казал: "Не давайте подпора на глупци!"”. Христова, В. 
Грантаджии. Дума, 6. 03. 2017.



Относно същността и смисъла на съвременните фалшификации в 



историята руската политоложка Елена Пономарьова14 обобщава следните 

14 В статията си „Фалшификацията на историята като светоглед на Запада” по повод 
участието си в семинара в Страсбург на тема: „Памет  и уроци на Втората световна 
война” през май 2015 г. Е. Пономарьова споделя, че в съвременния свят систематично 
се нарушава правото на човека на достоверна информация, на знанието за 
миналото, настоящето, а следователно и за бъдещето. Припомняйки емблематичната 
фраза на Дж. Оруел  от „1984”: „Който контролира миналото, той контролира и 
бъдещето”, авторката посочва, че процесите на фалшифицирането на историята се 
активизират  след  1991 г., когато прекратява своето съществуване държавата, 
изнесла основната тежест на Втората световна война, и в още по-голяма степен – 
след  2014 г., поставила новата граница в историята на руския народ – 
съединението на Русия с Крим. Според  нея съществуват три типа фалшификации: на 
концептуално и фактологично ниво, както и на ниво премълчаване на неудобните 
факти. На концептуално ниво тя извежда на преден план като главен метод  на 
фалшификаторите на Втората световна война поставянето на знак на равенство 
между сталиновия СССР и хитлерова Германия, обединени под общата категория 
„тоталитарни режими” и възлагането им на равна отговорност за разпалването на 
Втората свеотвна война. Според  нея в този случай не може да не се посочи научната 
несъстоятелност на самия термин „тоталитаризъм”, който с леката ръка на Хана 
Арендт, Карл Фридрих и Збигнев Бжежински повече от шест десетилетия служи 
като инструмент за груба антисъветска и антируска пропаганда. Въведена 
изкуствено по лабораторен път, концепцията за „тоталитаризма” бе превърната в 
универсално оръжие на информационната война против Русия/СССР.  Днес това 
сравнение на несравнимото и отъждествяването на неотъждествимото представлява 
част от политическия светоглед  на Запада . ПАСЕ прие резолюция за 
„необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните 
комунистически режими” / Резолюция № 1481. На 3 юни 2008 г. бе приета Пражката 
декларация за европейската съвест и комунизма. На 2 април 2009 г. 
Европарламентът утвърди Европейски ден на паметта на жертвите на сталинизма 
и нацизма. На инициаторите и проводниците на цялата тази кампания следва да се 
напомни, че през ноември 1939 г., на първия научен симпозиум, посветен на 
тоталитарната държава, забележителният американски изследовател Карлтон 
Хейс обяснява, че тоталитаризмът е феномен на пазарната икономика, на 
буржоазната цивилизация и извън нейните предели той не съществува. Към 
тоталитарните режими Карлтон Хейс отнася Италия на Мусолини и хитлеристка 
Германия. Сталиновият СССР, според него, е съвършено друг тип държава, в 
която отсъстват частната собственост и класите, построен е системният 
антикапитализъм – социализмът и господства идеология, принципно различна от 
нацистката. Но „концептуалният вирус”, пуснат със съдействието на Арендт, 
Бжежински и др., не просто е отровил  умовете. Той е повлиял на политическата 
практика, намерил е израз  в призивите към Русия да се покае за „поробването” на 
европейските народи, включително и руското Балтийско Приморие, в исканията от 
Москва на парични „компенсации”, в пренаписването на учебниците по история. 
Фалшификаторите отказват да си припомнят факта, че СССР е бил обект на 
аргесия, те изравняват субекта на агресията и нейния обект. 



тенденции15.
 И накрая логично възниква въпросът има ли място за оптимизъм в 

днешния преобърнат до неузнаваемост свят? В  статията си за в. Труд, 
препечатана от Поглед.инфо на 15. 08. 2015 г., В. Проданов песимистично 
заключава: „...Българите с блясък в очите, крясъци „Демокрация” и 
глуповат оптимизъм влязоха в света на глобалния песимизъм. С 
основание стои въпросът, ако французите са по-големи песимисти от нас, 
ако американците мислят, че американската мечта е мъртва, има ли място 
за „българска мечта” и оцеляване в тази част на света, в която 
мнозинството смята, че мечтите вече са мъртви?”16

Онези мечти, с които ентусиазирано потеглихме по пътя към Европа 
и лелеяната западна демокрация, изчезнаха. Помръкнаха и символите. В 
Софийския университет години наред  вече емблематичното „Яйце” на 
академичното „дисидентство” тъне в забрава и пустота, превърнато в 
библиотечен склад. Въпреки честите закани на ректорските ръководства 
за някаква негова реставрация, не се полагат никакви усилия за 
възкресяване на уникалното му подземно пространство. Защото, според 
някои колеги, като символ на 80-те години днес клубът вече представлява 

15  В резултат през 30-те години Западът поощрява нацистите за действия против 
СССР, днес Западът снисходително гледа на това, как бившите есесовци и техните 
последователи маршируват  по улиците на Рига, Талин, Киев. Западните страни 
отказват да гласуват резолюция, осъждаща прославата на нацизма. И именно 
антируската насоченост на нацизма среща разбиране на Запад. Така е било през 30-
те, така е и сега. За фалшификацията на фактите. С леката ръка на предателя Резун, 
избягал от СССР в Англия и пишещ  под  псевдонима Суворов, общественото 
мнение започва да бъде развращавано с тезиси за това, че Сталин уж е готвил 
нападение срещу Германия, но Хитлер го е изпреварил. Тази изработена в Лондон 
фалшивка не издържа никаква критика... Сталин не е бил самоубиец  и да планира 
нападение срещу Германия не е могъл. Не могат да не бъдат припомнени думите на 
Хари Труман, като вицепрезидент на САЩ: „Ако видим, че войната печели Германия, – 
казва той, – следва да помагаме на Русия. Ако започне да печели Русия, ние следва 
да помагаме на Германия, и нека те колкото може повече да се убиват един друг, 
макар да не ми се иска при никакви условия да видя Хитлер победител”. («New York 
Times», 24.06.1941). Пономарева, Е. Фальсификация истории как мировоззрение Запада. 
Фонд  стратегической культуры. 24. 06. 2015, http://www.fondsk.ru/news/2015/06/24/
falsifikacia-istorii-kak-mirovozzrenie-zapada-33981.html.

16  Проданов, В. България попадна в свят, в който мечтите са вече мъртви, http://
pogled.info/avtorski/Vasil-Prodanov/balgariya-popadna-v-svyat-v-koito-mechtite-sa-veche-
martvi.66846.
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един никому ненужен анахронизъм.17  Вероятно са прави, както е прав и В. 
Проданов, че мечтите са мъртви, мъртви сме и ние, които не можахме да 
запазим ценностите си и да ги пренесем обновени в настоящето, а все 
сверявахме часовниците си с неолибералния Запад, който още тогава е 
вървял към своя залез. 18

17  Дълго и напоително днес се обсъжда как емблематичното „Яйце” да бъде 
превърнато... в конферентна зала, а началникът на сградата Б. Ангелов, без да си 
направи труда да надзърне поне в „Аудиториум максимум”, „компетентно” си измисля 
пред  медиите как университетският комплекс е създаден и дори платен с парите, 
отпуснати за 100-годишния юбилей на Софийския университет през 1988 г. А иначе дори 
един бивш почитател на клуба като Драгомир Драганов счита, че „когато нещо е умряло 
не може да бъде реанимирано...”. „Яйцето” – една угаснала реликва. Епицентър. 23. 10. 
2012, http://epicenter.bg/?p=article&id=4788&cat_id=11&sub_id=0; 

В действителност университетският битово- рехабилитационен комплекс «Яйцето» е 
създаден на 26 май 1984 г. по повод  40-годишнината от 9. 09. 1944 г. Сполучливото 
название “Яйцето” (от овалния таван) остава в съзнанието на поколението, преминало 
през залата на академичната кръчма, със спомена за неповторимостта на 
неформалните срещи и контакти, случили се на нейната територия. В символиката на 
названието се съдържа смисълът за съвършения универсум, както и за тайната на 
неговия произход. Космогоничният аспект  на символа е свързан със семантиката на 
възраждането и е неотменим атрибут на много ритуали, измолващи добра реколта (в 
случая на успешни университетски начинания). 

Според някои изследователи Яйцето е символ  на прехода в демиургичния процес – 
между хаоса и подредения вече универсум. В рамките на шегата проф. Николай Генчев 
(Ректор на Университета 1991–1993 г.) отъждествяваше названието със зародишното 
състояние на българската университетската наука. 
Тодорова, Цв. 22 години университетски клуб „Яйцето”, MUSEUM, 5, 2006, 20–21; 

А великолепната скулптурна група „Момчето с гъската” в пресъхналото днес 
шадраванче е дело на талантливата Васка Емануилова. 
Тодорова, Цв. Васка Емануилова – автор на скулптурата „Момчето с гъската” (Клуб-
ресторант «Яйцето»), MUSEUM, 6, 2007, с. 16, (Албум Васка Емануилова. Животът  на 
формата. С., 2005.).

18 Проданов, В. България попадна в свят... Цит. съч.



Пустеещият днес клуб-ресторант „Яйцето”, затрупан с торбите с книги.

 



Не дай вам Бог жить в эпоху перемен.

Палатъчният лагер на «Градът на истината» пред президентството, 1990 г.



На кръглата маса, 1990, почивка след  „напрегната” работа, най-доволен е 
Ивайло Трифонов.

Жельо Желев с благодарно ръкостискане към Ричард Ран, 1990 г.
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