
3

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .............................................................................................................. 6
1.  История на демокрацията и нейните теоретици ......................................... 9 
2.  Гражданско общество .................................................................................. 30 
3.  Глобализация, олигархия, неолиберализъм ............................................... 32 
4.  След 10 ноември 1989 г. .............................................................................. 64 
 Парламентарни избори в България след 10.11.1989 г............................. 101
 Президентски избори в България след 10.11.1989 г. .............................. 105
5.  Българският преход някога и сега – личности и сделки ........................ 107
  Иван Костов ......................................................................................... 108
  Аферата “Сапио“................................................................................. 109
  Криза в борбата с престъпността ...................................................... 110
  Илия Павлов ........................................................................................ ���
  Национална стратегия “Ран-Ът“ ....................................................... ���
  Приватизацията на “Нефтохим” ........................................................ ��4
  Валентин Златев .................................................................................. ��6
  Приватизацията на Медодобивния комбинат в Пирдоп ................. ��6
  Приватизацията на Миннообогатителен комплекс 
  “Асарел-Медет” .................................................................................. 117
  Приватизацията на рудник “Елаците” .............................................. 117
  Челопеч – най-голямото и богато медно-златно-пиритно 
  находище в Европа ............................................................................. 118
  Приватизацията на Комбината за цветни метали 
  край Пловдив....................................................................................... ���
  “Кремиковци“ АД – най-голямата металургична компания 
  в България ........................................................................................... ���
  Оловно-цинковият комбинат в Кърджали – по пътя 
  на “Кремиковци” ................................................................................. 125
  Приватизацията на завода за производство на калцинирана 
  сода “Соди” Девня .............................................................................. ��6
  Съдбата на “Диамант” Разград .......................................................... ��6
  Историята на “Химко” Враца ............................................................ 127
  Какво се случи с БГА Балкан ............................................................. 128
  Толбухинският обувен завод “Добрич” ............................................ 130
  Завод “Стомана” в Перник ................................................................. 131
  Завод “Видахим” във Видин .............................................................. 131
  Приватизацията на “Дамяница”  ....................................................... 131
  Развитието на бирената индустрия ................................................... 132
  “Каолин” .............................................................................................. 135
  Богомил Бонев ..................................................................................... 137
  Васил Божков ...................................................................................... 137



4

  ТИМ ..................................................................................................... 139
  ВИС ...................................................................................................... 140
  СИК ...................................................................................................... �4�
  Гриша Ганчев ...................................................................................... �4�
  Румен Гайтански ................................................................................. 143
  Доклад за банковата система в България към края 
  на 1996 г. .............................................................................................. 145
  Държавна сигурност ........................................................................... 148
  Приватизацията на “Булбанк” ........................................................... 152
  Продажбата на Mobiltel ...................................................................... 153
  Костов и “Газпром” ............................................................................ 153
  Случаят с българските медици в Либия ........................................... 154
  Фондация “Бъдеще за България” ...................................................... 154
  Сагата с БТК ........................................................................................ 155
  Скандалът с имотите на Симеон Сакскобургготски........................ 159
  Милен Велчев и външния дълг ......................................................... 163
  “Петрол“ АД........................................................................................ �64
  Цветелина Бориславова ...................................................................... 165
  Огнян Донев ........................................................................................ �66
  Любомир Павлов ................................................................................ 167
  Новите промени в собствеността на “Труд” и “24 часа” ................ �69
  Петя Славова ....................................................................................... 170
  Държавно издателство “Народна просвета” .................................... 171
  Завод “Арсенал” .................................................................................. 172
  ДЗУ Стара Загора ............................................................................... 173
  “Плама” Плевен .................................................................................. 174
  Красимир Гергов ................................................................................. 175
  Николай Банев ..................................................................................... 177
  Георги Гергов ...................................................................................... 178
  Людмил Стойков ................................................................................. 180
  Сашо Дончев ....................................................................................... 181
  Цеко Минев ......................................................................................... 183
  Николай Гигов ..................................................................................... 186
  Динко Динев ........................................................................................ 188
  Ахмед Доган ........................................................................................ 189
  Христо Ковачки ................................................................................... �9�
  Атанас Бобоков ................................................................................... �9�
  Кирил Домусчиев ............................................................................... 193
  Ветко Арабаджиев .............................................................................. �94
  Веселин Марешки .............................................................................. 195
  Борислав Дионисиев........................................................................... 195
  Петър Манджуков ............................................................................... �96
  Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) ................................ 197



5

  Джордж Сорос .................................................................................... 198
  Кой управлява парите на държавните дружества ............................ 202
  Университетът в Перник .................................................................... 203
  Апетитите към “Доверие” .................................................................. 204
  Апетитите към “БДЖ – Товарни превози” ....................................... 206
  Евелин Банев ....................................................................................... 207
  Ирена Кръстева ................................................................................... 210
  “Булгартабак холдинг” АД ................................................................ ��4
  Цветан Василев ................................................................................... 215
  Моника Янова ..................................................................................... 218
  Христо Бисеров ................................................................................... ���
6.  За енергетиката .......................................................................................... ��4 
7.  За ядрената енергетика .............................................................................. �49
8.  За характера на човешката природа. 
 Теория на манипулациите ......................................................................... 281 
9.  Защо са важни възпитанието, образованието и културата ..................... �9� 
10.  За социалните мрежи, умниците и националната сигурност ................ 293 
11.  Февруарските протести през 2013 г. в България. Длъжни ли 
 са протестиращите да знаят какво искат. За липсата 
 на нови лидери ........................................................................................... �99 
12.  Конституция. Недостатъци на действащата ни конституция. 
 За и против Велико народно събрание..................................................... 321
13.  Относно предложенията за президентска република 
 и двукамарен парламент ............................................................................ 338 
14.  Човешки права. За разликата между човешки 
 и граждански права .................................................................................... 341
15.  Държавно финансиране на политическите партии ................................ 352 
16.  Цензове при гласуване ............................................................................... 356 
17.  Задължителното гласуване ........................................................................ 362 
18.  Избирателни системи ................................................................................ 369 
19.  Електронно гласуване ................................................................................ 379 
20.  Исландският модел .................................................................................... 389 
21. Делян Пеевски и протестите против правителството 
 на Орешарски. Студентските протести ................................................... 398
Заключение ........................................................................................................ 443



9

1. История на демокрацията и нейните теоретици

 Учудващо е, че някой може да обитава света, без да се запита какво е 
начало, какво е край, какъв е смисълът! Удивително е, че друг може да живее в 
държава, без да се интересува кой и как го управлява, без да пожелае да участ-
ва в този процес! Алберт Айнщайн (1879 – 1955, немски физик и философ), 
Стивън Хокинг (р. 1942, английски  физик и математик) и множество други 
изключителни умове отсрамват човечеството по първия въпрос. Не по-малко 
достойни са и мислителите – политици, политолози и социолози, разисквали 
и анализирали държавното управление. Тази глава е за някои от тях и за исто-
рията на демокрацията. Важна ли е историята? Важна е, защото опитът е неза-
меним. Вярна ли е историята? Не и в детайлите, защото се пише и използва от 
хора. Ако чуете термина “пряка демокрация“, в съзнанието ви изниква древна 
Атина, където един площад хора е взел съдбата в ръцете си и е написал голяма, 
важна история, като е издигнал принципите за свобода и равенство в култ. Ако 
чуете имената Сократ (469 – 399 г. пр.н.е.), Платон (427 – 347 г. пр.н.е.), Арис-
тотел (384 – 322 г. пр.н.е.), знаете, че това са велики древногръцки мислители 
и философи, живели по онова време и естествено обсъждали проблемите му 
и давали насоки за решаването на някои от тях. Известно е, че думата “демо-
крация“ е гръцка и означава народовластие. В българския тълковен речник тя 
е дефинирана така: “Форма на обществено-политическа организация, която 
се основава на равни права на гражданите в управлението”. В оксфордския 
определението е “Система на управление от цялото население или всички из-
бираеми членове на държавата”. Трябва ли да възниква въпросът дали е едно 
и също значението на термините “народ“ и “граждани“? На пръв поглед – не, 
защото принципът за равенство изглежда пределно ясен. Но както тогава, така 
и сега някои са били и са по-равни от другите. 

 Властта в града-държава Атина през 5 в. пр.н.е. е упражнявана само от 
граждани, каквито са тогава свободните мъже, навършили 20 години – почти 
40 хиляди на фона на население от четвърт милион. От тях не повече от 5 хи-
ляди участват редовно в събранията, провеждани около 3 – 4 пъти месечно. 
Всички останали 7/8 от населението, независимо дали ще ги наречем народ, 
или по друг начин, са или роби, или безгласни букви. Тогава няма в чист вид 
нито свобода, нито равенство, но това е характерно за времето и не омалова-
жава явлението. Корнелиус Касториадис (1922 – 1997, гръцки политически 
философ, психоаналитик, социален критик и икономист) твърди, че основа на 
Атинската демокрация не е робството: богатите притежават роби, но повече-
то от останалите – не. Основата на Атинската демокрация се крие в това, че 
селяните вървят по 25 км, за да стигнат до събранието на площада, на което 
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да обсъждат и решават; атинските занаятчии и моряците от Пирея правят съ-
щото. Карл Маркс (1818 – 1883, немски философ, писател, социолог и полит-
икономист) пише, че истинската социо-икономическа основа на древната де-
мокрация е всъщност малката независима продукция на свободни фермери и 
занаятчии, и според някои е прав. Твърди се, че демокрацията в Атина не е и 
съвсем пряка, защото там съществуват изборни длъжности. Да, има, но основ-
ните правомощия се изпълняват на ротационен принцип: в рамките на един 
месец едно определено племе (род) държи определени позиции, на следващия 
месец е ред на друго и т.н. Архонтите са избирани чрез жребий. Атиняните из-
бират хора чрез гласуване само за позиции, които изискват специалност, като 
например генерал. Но и генералите подлежат на отстраняване. Нека приемем, 
че пряка демокрация е съществувала – и в Атина, и в някои други гръцки гра-
дове. 

 Гласуването в Атина се извършва чрез вдигане на ръце или с камъчета. 
По първия начин се избират длъжностните лица, а по втория се дават приви-
легии или гражданство. Не се изисква задължителен кворум освен при изклю-
чителни случаи, като осъждане чрез остракизъм (тогава са необходими 6 хил. 
подадени гласове от около 40 хил. граждани). Остракон е парче или дъно на 
керамичен съд, което се използва вместо бюлетина. При гласуването всеки 
написва върху него името на онзи държавен деец, който според гласувалия 
трябва да бъде изпратен за 10 години в изгнание и да напусне Атина. При раз-
копките на площада са открити повече от 1600 остракона с имената на 60 дър-
жавни дейци, което свидетелства, че тогавашните политически нрави и борби 
са не по-малко ожесточени от сегашните. Остракизмът не се прилага повече 
след 417 г. пр.н.е., когато става очевидно, че интригите изопачават неговата 
същност.

 Изобщо демокрацията в първична форма (протодемокрация) не възник-
ва първо в Атина. Според Самуел Крамър (1897 – 1990, американски шумеро-
лог), който се позовава на преведена от него поема, това става 2500 години по-
рано в първите шумерски градове-държави. Те имат съвет на старейшините и 
народно събрание и се управляват от републикански управител, който само по 
време на война е избиран за военен вожд. Политическата организация на ран-
ните шумерски градове-държави носи чертите на преустроеното в държавно 
военно-демократично общество, което има изборни вождове, съвет на старей-
шините и народно събрание. Елементи на протодемокрация са налице и в Ме-
сопотамия, Индия, Мидия. Има данни, че още преди това в някои племенни 
общности съществува примитивна демокрация: хората от племето провеждат 
обсъждане за вземане на важни решения. Така те избират и своя вожд. 




